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บทคัดยํอ 

 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคแเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สําลรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) เพ่ือศึกษาลักษณะทางจิตขึองนักศึกษาที่เรียนรูกิจกรรมการเรียน
การสอนเชิงรุก (Active Learning) กลุมเปูาลมาย คือนักศึกษาลลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน
ทั้งลมด 73 คน ไดแก นักศึกษาสาขึาวิชาชีววิทยา จํานวน 35  คน สาชาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป 
จํานวน 23 คน และสาขึาวิชาเคมี จํานวน 15 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรแ และวิทยาศาสตรแทองถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) และแบบวัดลักษณะทางจิตที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) วิเคราะลแขึอมูลโดยใชสถิติการบรรยาย ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Active Learning) ทําใล
นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเล็นและเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ การจัดการเรียนรูเชิงรุกทําใลนักศึกษามีแรงจูใจใฝุเรียนรู มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.57 และ
มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83  
 
คําสําคัญ : การเรียนรูเชิงรุก  นักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ  ลักษณะทางจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ABSTRACT 
 These research objectives were 1) to study about active learning for learning 
and teaching activities and 2) to study the psychological of pre-service science 
teacher who enrolled the active learning activities. 73 university students from 
Bachelor of Education who enrolled the were selected; 35 samples from major of 
biology, 23 samples from major of general science, and 23 samples from major of 
chemistry who studied in science communication and local science course in 
semester 2 academic year 2016. Research instrument were the lesson plan for active 
learning and the psychological evaluation in active learning. Descriptive Statistic 
(Mean and S.D.) was performed after data collection Result of these research 
revealed that the active learning made student gain more participation, opinions, and 
learning from various activities. The student motivation in active learning showed the 
mean was 3.57 and the mean of student’s attitude was 3.83  
              
KEYWORDS: Active Learning, Psychological, Pre-service Science Teachers 
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บทนํา  
 การจัดการเรียนการสอนในปใจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
ไดคิด ไดวิเคราะลแ และดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยตัวขึองผูเรียน สอดคลองกับความตองการที่จะ
เรียนรูขึองผูเรียน ครูมีลนาที่คอยใลคําแนะนําและปรึกษา ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแลงชาติ 
พ.ศ. 2542 ในบททั่วไปกําลนด ความมุงลมาย และลลักการในการจัดการศึกษาไววา “ตองเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใลเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ ทั้งทางรางกายและจิตใจ สติ….ความสุขึ” จึงถือเป็นพันธะ
กิจที่สําคัญที่จะตองจัดระบบการเรียนการสอน ใลสอดคลองกับนโยบายขึองมลาวิทยาลัย และการ
เรียนการสอนในปใจจุบัน แมผูสอนจะใชวิธีการอยางไรก็ตาม แตทายที่สุดมีเปูาลมายเดียวกันคือใล
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปใจจัยสําคัญขึองการพัฒนาไปสูสังคม
แลงความรูการสงเสริม และสรางกลไกเพ่ือใลผูเรียนทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขึาถึงปใจจัยการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยรูปแบบและวิธีการที่ลลากลลาย ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และขึีดความสามารถขึองผูเรียน (สํานักงานเลขึาธิการสภาการศึกษา , 2548) 
สอดคลองกับ ไพฑูรยแ สินลารัตนแและคณะ กลาวไววา  การสอนแบบเดิมดวยการ  
“พูด บอก เลา” ไมสามารถจะพัฒนาใลผูเรียนใลนําความรูที่ไดจากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติไดดี 
ดังนั้น ครูผูสอนจึงจําเป็นตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใลสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ขึองสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรูขึองนักศึกษา จากผูสอนคือผูถายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู
ชี้แนะวิธีการคนควาลาความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใลสามารถแสวงลาความรูและประยุกตแใชทักษะตางๆ 
สรางความเขึาใจดวยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรูอยางมีความลมาย (ไพฑูรยแ สินลารัตนแ, 2545, 
สมลวัง พิธิยานุวัฒนแ และทัศนียแ บุญเติม, 2545, ทิศนา แขึมมณี,2548,บัณฑิต ทิพากร, 2550) การ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจําเป็นอยางยิ่งที่ผูสอนตองจัดกิจกรรมใลผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง และสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใลผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด ใลผูเรี ยน
เกิดการเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติ และการสะทอนความคิดเล็นจากการทํากิจกรรมเป็นการสงเสริม
ทักษะการสื่อสารและชวยใลผูเรียนกลาคิดกลาแสดงออก เมื่อผูเรียนเรียนอยางมีความสุขึยอมสงผล
ใลผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี ดังที่ ไพฑูรยแ สินลารัตนแ กลาวไววา บรรยากาศการเรียนรู ผูสอนจะตอง
ทําความเขึาใจวาการเรียนรู เป็นเรื่องทีเกิดขึึ้นในตัวผูเรียนผูเรียนเป็นผูรูที่รูดวยตนเองเล็นเอง พบเอง 
และเปลี่ยนประสบการณแและพฤติกรรมดวยตนเอง ถาการเรียนรูไมเกิดขึึ้นในตัวผูเรียนเองแลว การ
เรียนรู นั้นก็จะไมใชการเรียนรูที่ยั่งยืน ดังนั้น ผูสอนจึงทําลนาที่เป็นแตเพียงผูชวยเลลือจัด
สภาพการณแและสิ่งแวดลอมเพ่ือใลผูเรียนมีอิสระ มีการเรียนรูดวยตัวเองและมีเปูาลมายขึองการเรียน 
และความตั้งใจที่ชัดเจน โดยผูสอน จะตองเป็นผูที่ใลคําแนะนํา ชี้แนะ กระตุนเตือนใลนักศึกษาเล็น
ความสําคัญเล็นคุณคาและเล็นความลมายขึองสิ่งที่จะเรียนเพ่ือชวยใลผูเรียนมีความสนใจมากขึึ้น 
(ไพฑูรยแ สินลารัตนแ, 2557) สอดคลองกับ วิจารณแ พาณิช ที่ไดกลาววา ในการจัดการ เรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ผูสอนตอง “กาวขึามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอนไมได นักเรียนตองเรียนเองซึ่งครูจะตองไมสอน แตตองเป็น
ผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก(facilitate) ในการเรียนรู ใลผูเรียนเรียนรูจากการ
เรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองขึองตนเอง เพ่ือใลผูเรียนรักที่จะ
เรียนรู มีความสนุกกับการเรียนรู และอยากเรียนรูตอไปตลอดชีวิต (วิจารณแ พาณิช, 2555) 
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 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เป็นวิธีการสอนรูปแบบลนึ่งที่มีความเลมาะสม
กับวัตถุประสงคแขึองการเรียนรูในดานการเรียนเพ่ือสรางความเขึาใจ และการนําความรูที่ไดมา
ประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน สงเสริมใลผูเรียนมีความตื่นตัวตอการเรียนรู และสรางความ
กระตือรือรนดานการรูคิดมากกวาวิธีการสอนโดยใลผูเรียนทองจําเพียงอยางเดียว  การเรียนเชิงรุกจึง
เป็นการเรียนการสอนที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองผูเรียนใลสูงขึึ้น ผูเรียนจะเกิดความ
พึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนไดมีสวนในการลงมือกระทํา มากกวาการเรียนที่ผูเรียน
เป็นฝุายรับความรูเพียงอยางเดียว (Passive Learning) (Sweeller, 2006) กลวิธีที่สนับสนุนการ
เรียนรูเชิงรุก (Active learning)คือ กระบวนการเรียนการสอนที่ใลนักเรียนได ลงมือทํา และมี
กระบวนการคิดในสิ่งที่ทํา (Bonwell and Eison, 1991  นอกจากนี้  วัชรี  เกษพิชัยณรงคแและคณะ 
กลาวไววา การเรียนที่อยูบนพ้ืนฐานขึองความรับผิดชอบรวมกัน และมีวินัยเนนใลผูเรียนมีสวนรวม
และมีปฎิสัมพันธแกับกิจกรรมการเรียนรู กระตุนใลผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขึั้นสูง (Higher-order 
thinking) ไมเพียงแตฟใง ผูเรียนจะตองอาน เขึียน ถามคําถาม อภิปรายรวมกัน คิดอยางลุมลึก และ
ลงมือปฏิบัติจริง (วัชรี  เกษพิชัยณรงคแและคณะ , 2557)  
 จากปใญลาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผานมาพบวาการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆที่
นักศึกษาไดสะทอนความคิดเล็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดระบุวาในการจัดการเรียนการ
สอนขึองอาจารยแผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใลนักศึกษาไดมีสวนรวมและรวมแสดง
ความคิดเล็นไดลงมือปฏิบัติจึงทําใลนักศึกษาอยากที่จะเรียนรูและมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
อีกทั้งจากการสะทอนความคิดเล็นขึองนักศึกษายังไดระบุวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึอง
อาจารยแผูสอนที่จัดกิจกรรมที่ไมนาเบื่อทําใลนักศึกษาอยากที่จะเขึาเรียนในรายวิชานั้นๆและอยากมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนที่ผูสอนไมไดสอนเพียงลักษณะการบรรยายเพียงอยางเดี่ยว 
ในทางกลับกันการจัดกิจกรรมการสอนขึองอาจารยแที่มีกิจกรรมที่ลลากลลายไมนาเบื่อและทุกคนมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมทําใลนักศึกษาอยากเรียนรูและมีเจตคติท่ีดีในการเรียนในรายวิชานั้นๆ 
 จากการปรับเปลี่ยนลักษณะจัดการเรียนการสอนเพ่ือใลผูเรียนเกิดการเรียนรูไดคิดไดลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือสงเสริมใลผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตใจใฝุเรียนรู มีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ผูวิจัยไดเล็งเล็นถึงความสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอีกทั้งเพ่ือใลสอดคลองกับความตองการในการเรียนรูขึองผูเรียนและเป็น
การกระตุนกระบวนการคิด การแกปใญลา การแสดงความคิดเล็น  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสงเสริมใลผูเรียนเกิดการ
เรียนรูซึ่งไดศึกษาแรงจูงใจใฝุเรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเชิงรุก (Active Learning)  
 
กรอบความคิด 
 
 
 
 

ลักษณะทางจิต 
- แรงจูงใจใฝุเรียนรู 
- เจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเชิงรุก (Active Learning) 
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จุดประสงค๑การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สําลรับการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 
2. เ พ่ือศึกษาลักษณะทางจิตขึองนักศึกษาที่ เ รียนรูกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก  

(Active Learning) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 กลุมเปูาลมาย ไดแก นักศึกษาลลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน ทั้งลมด 73 คน สาขึาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 35 คน สาขึาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป จํานวน 23 คน และสาขึาวิชาเคมี จํานวน 15 
คน 
 ขึอบเขึตเนื้อลา  ไดแกนักศึกษากลุมเปูาลมายที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรแ และวิชาวิทยาศาสตรแทองถิ่น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 กลุมเปูาลมาย ไดแก นักศึกษาลลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน ทั้งลมด 73 คน สาขึาวิชา
ชีววิทยา จํานวน 35 คน สาขึาวิชาวิทยาศาสตรแทั่วไป จํานวน 23 คน และสาขึาวิชาเคมี จํานวน 15 
คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) และแบบวัดลักษณะทางจิต (แรงจูงใจใฝุ เรียนรู และเจตคติ) ที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก (Active Learning)  
 
เกณฑแการประเมินระดับความคิดเล็น  

คะแนนเฉลี่ยระลวาง 1.00-1.79  ลมายถึง นอยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระลวาง 1.80-2.59  ลมายถึง นอย 
คะแนนเฉลี่ยระลวาง 2.60-3.39  ลมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระลวาง 3.40-4.19  ลมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ยระลวาง 4.20-5.00  ลมายถึง มากที่สุด 
 

 ขึั้นตอนการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขึองเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ทําการวิจัย  โดยมีขึั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและรายวิชาที่ทําการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) ใลกับนักศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรู แรงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติที่ดีตอกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
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 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ใชเวลาทั้งลมด 14 
สัปดาลแ ๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
ใลมีความสอดคลองกับบริบทขึองเนื้อลาวิชาและสอดคลองกับบริบทขึองผูเรียน 

3. นํากิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ใชกับกลุมเปูาลมายจากนั้น
บันทึกผลที่ไดจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยใชแบบบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรู แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน การสะทอนความคิดเล็น และแบบวัดวัดลักษณะทางจิต แรงจูงใจใฝุเรียนรู และเจตคติ
ที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 

 
ขั้นตอนการสร๎างการสร๎างเครื่องมือ 
ขึั้นตอนการสรางแบบวัดลักษณะทางจิตดานแรงจูงใจใฝุเรียนรูตอการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเชิงรุก (Active Learning)   มีข้ัึนตอนการสรางแบบวัดดังนี้ 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขึองเกี่ยวกับการสรางแบบวัดลักษณะทางจิต

ดานแรงจูงใจใฝุเรียนรูตามวิธีขึองลิเคิรแท (Likert) 
2. ศึกษาและวิเคราะลแลาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแจงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติตอ

การเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ เพ่ือใชในการกําลนดแนวทางในการสรางแบบวัดลักษณะทางจิต 
3. สรางแบบวัดลักษณะทางจิต (แรงจูงใจใฝุเรียนรู)  ทําการวัดดานความคิด ความรูสึก 

และการกระทําตามแบบขึองลิเคิรแท (Likert) เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 
และ 1 ดังนี้ขึอความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใลระดับคะแนน ดังนี้เล็นมากท่ีสุด ระดับคะแนน 5 มาก 
ระดับคะแนน 4 ปานกลาง ระดับคะแนน 3  นอย ระดับคะแนน 2 นอยที่สุด  ระดับคะแนน 1 ขึอความ
เชิงนิเสธ (ทางลบ) ใลระดับคะแนน ดังนี้ มากท่ีสุด ระดับคะแนน 1  มาก ระดับคะแนน 2 ปานกลาง  
ระดับคะแนน 3 นอย ระดับคะแนน 4 นอยที่สุด ระดับคะแนน 5 จํานวน  15 ขึอ 

ขึั้นตอนการสรางแบบวัดลักษณะทางจิตดานเจตคติตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
รุก (Active Learning) มีข้ัึนตอนการสรางแบบวัดดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขึองเกี่ยวกับการสรางแบบวัดลักษณะทางจิต
ดานเจตคติตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ตามวิธีขึองลิเคิรแท (Likert) 

2. ศึกษาและวิเคราะลแลาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงเจตคติตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรแ เพ่ือใชในการกําลนดแนวทางในการสรางแบบวัดลักษณะทางจิต 

  3. สรางแบบวัดลักษณะทางจิต (แรงจูงใจใฝุเรียนรู) ทําการวัดดานความคิด 
ความรูสึก และการกระทําตามแบบขึองลิเคิรแท (Likert) เป็น แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ดังนี้ขึอความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใลระดับคะแนน ดังนี้เล็นมากที่สุด ระดับ
คะแนน 5 มาก ระดับคะแนน 4 ปานกลาง ระดับคะแนน 3 นอย ระดับคะแนน 2 นอยที่สุด ระดับ
คะแนน 1 จํานวน 10 ขึอ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. นําแบบวัดลักษณะทางจิต (แรงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติ) ตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ใลผูเชียวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงขึอง
เนื้อลา โดยใชดัชนีความสอดคลองระลวางขึอคําถามกับลักษณะพฤติกรรมที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ตั้งแต 0.50 ขึึ้นไป 
(พิสุทธา อารีราษฎรแ, 2550) 
  2. นําผลการพิจารณาขึองผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะลแลาคาดัชนีความสอดคลอง 
ระลวาง ขึอคําถามกับวัตถุประสงคแ (IOC) และผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีขึอคําถาม มีดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50-1.00 ถือวานํามาใชได 
  3. จัดทําแบบวัดลักษณะทางจิต (แรงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติ) ฉบับสมบูรณแ และ
นําไปใชทดสอบจริงกับกลุมเปูาลมาย 
 

การเก็บรวบรวมขึอมูลโดยใช Multi-method Evaluation (Baxter and Lederman, 
1999) เก็บรวบรวมขึอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน  
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน การสะทอนความคิดเล็น และแบบวัดวัดลักษณะ
ทางจิต แรงจูงใจใฝุเรียนรู และเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) 
 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิจัย  ไดแก  
แบบวัดลักษณะทางจิตดานแรงจูงใจใฝุเรียนรู และเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนเชิงรุก (Active Learning)  
วิเคราะลแขึอมูลโดยใชสถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ไดจากแบบวัดลักษณะทางจิต แรงจูงใจใฝุเรียนรู 
และเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)   

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เป็นกิจกรรม
การเรียนรูที่นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก มีเทคนิค
มากมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใลสอดคลองกับบริบทขึองผูเรียนและลักษณะขึอง
เนื้อลาวิชา  จากการศึกษารูปแบบการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ผูวิจัยไดนําเทคนิคตางๆ 
มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรม ในลักษณะรายบุคคล (Individual) 
คู (Share/Pair) และ กลุม (Group) ซึ่งการทํากิจกรรมทุกคน ควรมีโอกาสพูด แสดงความคิดเล็น 
และไดลงมือทํารวมกัน เป็นการฝึก ทักษะการทํางาน รวมกับผูอ่ืน ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสอนที่เนน
การเรียนเชิงรุกและการสะทอนคิด เพ่ือนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชวิธีสอนตางๆ ใน
ขึั้นนํา ขึั้นสอนและขึั้นประเมินผล การเลือกใลเลมาะสมกับเนื้อลาและบริบทขึองผูเรียน ซึ่งใช
กิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุมวิธีการสอนที่เนนการเรียนเชิงรุก ไดแก คิดเดี่ยว-คิดคู-แลกเปลี่ยน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

เรียนรู (Think-Pair-Share) แผนผังมโนทัศนแ (Concept map) ระดมความคิด (Brainstorming) Jigsaw, 
Game, Debate  แ ล ะกา รส ะท อน คว า มคิ ด ขึ อ ง ผู เ รี ย น  เ ช น  สิ่ ง ที่ รู แ ล ว -สิ่ ง ที่ อ ย า ก รู 
- สิ่งที่ไดเรียนรู (Know -Want - Learned) , Exit Ticket และการเขึียนอนุทิน (Diary)/Journal 
note ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารูปแบบวิธีการสอนเชิงรุกเพ่ือนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใล
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและไมเบื่อลนายตอการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความลมายการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือสงเสริมลักษณะทางจิตสําลรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแดานพฤติกรรม
แรงจูงใจใฝุเรียนรู 

พฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู๎ 
 

คําเฉลี่ย 

 

สํวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับ 

1. ขึาพเจาตั้งเปูาลมายในการเรียนทุกคาบไวอยางชัดเจน 3.88 0.79 มาก 
2. ขึาพเจาสอบถามขึอมูลจากอาจารยแผูสอนและสืบคนลา

ขึอมูลเมื่อเกิดขึอสงสัย 
4.00 0.74 มาก 

3. ขึาพเจามีความพยายามและตั้งใจเรียนในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.10 0.69 มาก 

4. ขึาพเจามีความมุงม่ันและอดทนในงานที่ไดรับมอบลมาย 4.11 0.85 มาก 
5. ขึาพเจารูสึกทอเมื่องานประสบความลมเลลวและไมเป็นที่

นาพอใจ 
2.10 0.91 นอย 

6. ขึาพเจาคนควาลาความรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา 3.85 0.82 มาก 
7. ขึาพเจาสามารถอธิบายงานที่ไดรับมอบลมายใลเพ่ือน

เขึาใจได 
4.03 0.92 มาก 

8. ขึาพเจามีความภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่องานสําเร็จลุลวงตาม
ระยะเวลาที่กําลนด 

3.96 0.84 มาก 

9. ขึาพเจาคิดวางานที่ไดรับมอบลมายมีความยากและไม
สามารถทําใลสําเร็จได 

2.08 0.93 นอย 

10. ขึาพเจายอมรับฟใงความคิดเล็นขึองคนอ่ืนและนํามา
ปรับปรุงแกไขึใลเกิดประสิทธิภาพมากขึึ้น 

4.04 0.63 มาก 

11. ขึาพเจาตั้งใจฟใงในขึณะที่เรียน ถึงแมบางเนื้อลาอาจมี
ความเขึาใจยาก 

4.03 0.79 มาก 

12. ขึาพเจาตรวจสอบงานที่ไดรับมอบลมายอยางละเอียด
รอบครอบกอนสงเสมอ 

3.88 0.74 มาก 

13. ขึ าพเจ าจะปรับปรุ งงานใลดี ขึึ้น เมื่ อได รั บวิจารณแ
ขึอบกพรองจากอาจารยแผูสอน 

3.89 0.77 มาก 

X
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

พฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรู๎ 
 

คําเฉลี่ย 

 

สํวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับ 

14. ขึาพเจานําความรูที่ไดจากอาจารยแผูสอนไปประยุกตแใชใล
เกิดประโยชนแ 

3.84 0.81 มาก 

15. ขึาพเจารูสึกกดดันและไมอยากเรียนวิชานี้ 1.85 0.90 นอย 
รวม 3.57 0.27 มาก 

  
ผลลักษณะทางจิต ในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสงเสริมลักษณะทาง

จิตสําลรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ ดานพฤติกรรมแรงจูงใจใฝุเรียนรูรวมเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเล็นมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.57 ในขึอคําถามที่เชิงลบ ไดแก ขึอคําถามที่ 5, 9, และ 15 
นักศึกษาก็ใลขึอคิดเล็นอยูในระดับนอย  
 
ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความลมายดานเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสงเสริมลักษณะทางจิตสําลรับนักศึกษาครู
วิทยาศาสตรแ 
 

เจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎เชิงรุก  คําเฉลี่ย 

 

สํวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับ 

1. ขึาพเจามีความสุขึในการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนเชิงรุก  4.01 1.12 มาก 
2. ขึาพเจามีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนการ

สอน 
4.18 1.13 มาก 

3. ขึาพเจามีความชอบที่จะเรียนรูทุกครั้งเมื่อไดรวมกิจกรรม
การเรียนการสอนเชิงรุก 

3.05 1.22 ปาน
กลาง 

4. ขึาพเจาคิดวากิจกรรมการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
และทําใลนักศึกษามีความกระตือรือรน 

4.18 1.00 มาก 

5. ขึาพเจาคิดวากิจกรรมการเรียนการสอน มีประโยชนแตอการ
นําความรูไประยุกตแใชในการฝึกประสบการณแวิชาชีพครู 

3.99 1.04 มาก 

6. ขึาพเจากลาแสดงออกเมื่ออาจารยแผูสอนใลแสดงความ
คิดเล็น 

4.34 1.01 มากที่สุด 

7. ขึาพเจาคิดวาวิธีสอนเชิงรุกทําใลเขึาใจเนื้อลาวิชาไดงายขึึ้น 3.42 0.99 มาก 
8. ขึาพเจาเขึาเรียนทุกครั้งและมีความพรอมที่จะทํากิจกรรม

การเรียนการสอนเสมอ 
3.78 0.87 มาก 

X

X
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

เจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎เชิงรุก  คําเฉลี่ย 

 

สํวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D 

ระดับ 

9. ขึาพเจาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรายวิชานี้ไป
ประยุกตแใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาจริง 

4.21 0.98 มากที่สุด 

10. ขึาพเจามีความสุขึเมื่อได เรียนวิชานี้  ทําใลมีความ
กระตือรือรน กลาคิด กลาแสงความคิดเล็น 

4.16 1.143 มาก 

รวม 3.83 0.52 มาก 
    

 ผลลักษณะทางจิต ดานเจตคติที่ดีตอการเรียนรูการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือสงเสริมลักษณะทางจิตสําลรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.83 โดยขึอคําถามที่เกี่ยวกับความกลาแสดงออก เมื่ออาจารยแผูสอนใลแสดงความคิดเล็น 
และขึอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดจากการเรียนรายวิชานี้ไปประยุกตแ ใชนั้น ความคิดเล็นดาน
เจตคติขึองนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแอยูในระดับมากที่สุด และผลความคิดเล็นรายขึอไมปรากฏ
ขึอคิดเล็นในระดับดานนอยและนอยที่สุด 
 
ตารางท่ี 3 แสดงลักษณะทางจิต ดานแรงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติ ในการเรียนรูการจัดการเรียนรูเชิง
รุก (Active Learning) เพ่ือสงเสริมลักษณะทางจิตสําลรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ  แยกตาม
สาขึาวิชา 
 

สาขาวิชา แรงจูงใจใสํเรียนรู๎ ระดับ  เจตคติที่ดีตํอการจัด
กิจกรรม 

ระดับ 

(S.D.)   (S.D.)  
ชีววิทยา 3.76 (0.15) มาก  3.98 (0.36) มาก 
วิ ท ย า ศ า ส ต รแ
ทั่วไป 

3.48 (0.21) มาก  3.85 (0.51) มาก 

เคมี 3.27 (0.22) ปานกลาง  3.75 (0.58) มาก 
รวม 3.57(0.27) มาก  3.83(0.52) มาก  

 
 เมื่อพิจารณาลักษณะทางจิตในการเรียนรูการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
สงเสริมลักษณะทางจิตสําลรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตรแ โดยแยกตามสาขึาวิชาพบวา นักศึกษาครู
วิทยาศาสตรแที่มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางจิตดานแรงจูงใจใสเรียนรูและเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สูงที่สุดในระดับมาก คือ นักศึกษาครูสาขึาวิชาชีวิวิทยา มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.76 และ 3.75 ตามลําดับ 

X

X X
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อภิปรายผล  
 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) กลุมเปูาลมายที่ผูวิจัยได
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทําเทคนิคตางๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใลผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในเนื้อลา โดยกิจกรรมตางๆ อาทิเชน กิจกรรม Think –pair- share ,Role play ,Game , 
Active reading , Brain Storming , Question and answer share , Roundtable , Jigsaw การ
จัดกิจกรรมการสอนทั้งรายบุคคล (Individual) เป็นคู (Share/Pair) และกลุม (Group) การทํา
กิจกรรมทุกคน ควรมีโอกาสพูด แสดงความคิดเล็น และไดลงมือทํารวมกัน เป็นการฝึก ทักษะการ
ทํางาน รวมกับผูอ่ืนผูวิจัยไดนํามาใชในการเรียนการสอนทําใลผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรูที่ใลผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวย
ตนเองครูมีลนาที่เพียงคอยใลคําแนะนํา การจัดการเรียนรูเชิงรุกทําใลผูเรียนเกิดกระบวนการคิด การ
กลาแสดงออก ดังที่ Bonwell & Eison Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนได
ลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขึาไดกระทําลงไป  : Active learning is 
"anything that involves students in doing things and thinking about the things they 
are doing" (Bonwell & Eison, 1991)  ซึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใลผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด ผูเรียนเรียนรูความ
รับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน การแบงลนาที่ความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการสราง
สถานการณแใลผูเรียนอาน พูด ฟใง คิดอยางลุมลึกซึ่งผูเรียนจะเป็นผูจัดระบบการเรียนรูดวย ดัง
งานวิจัยขึองปรียา สมพืช ทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงรุกโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยกรณีศึกษา พบวา การเรียนรูเชิงรุกเป็นวิธีการสอนรูปแบบลนึ่งที่มีความเลมาะสมกับการเรียนรูที่
มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางความเขึาใจ และการนําความรูที่ไดมาประยุกตแใชในชีวิตประจําวัน สงเสริมใล
ผูเรียนเกิดการตื่นตัวตอการเรียนรู และสรางความกระตือรือรนดานการรูคิด การเรียนรูเชิงรุกจึงมี
บทบาทชวยใลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองผูเรียนสูงขึึ้น บทบาทขึองผูสอนจะเปลี่ยนเป็นผูออกแบบ
การเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู   ผูเรียนจะมีตองสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูไดลงมือกระทําเพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงลาความรูดวยตนเอง  ทักษะการคิดขึั้นสูง การ
แกปใญลา และการนําความรูไปประยุกตแใชในอนาคต (ปรียา สมพืช, 2559) การเรียนรูที่เนนบทบาท
และการมีสวนรวมขึองผูเรียน (Active Learning) ทําใลผูเรียนสามารถ รักษาผลการเรียนรูใลอยู
คงทนไดมากและนานกวากระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน เป็นฝุายรับความรู (Passive Learning) เพราะ
กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning สอดคลองกับการทํางานขึองสมองที่เกี่ยวขึองกับความจํา 
โดยสามารถเก็บและจําสิ่งที่ผูเรียนเรียนรูอยางมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธแกับเพ่ือน ผูสอน สิ่งแวดลอม
การเรียนรูที่ไดผานการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจํา ในระบบความจําระยะยาว (Long Term 
Memory) ทําใลผลการเรียนรู ยังคงอยูไดในปริมาณที่มากกวา ระยะยาวกวา กระบวนการเรียนรู
แบบตั้งรับ (Passive Learning) การเรียนรูโดยการอาน ทองจํา ผูเรียนจะจําไดในสิ่งที่เรียนเพียง 
20% การเรียนรูโดยการฟใงบรรยายเพียงอยางเดียวโดยที่ผูเรียนไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียนรู
ดวยกิจกรรมอ่ืนในขึณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผานไปผูเรียนจะจําไดเพียง 20 % ลากในการเรียนการ
สอนผูเรียนมีโอกาสไดเล็นภาพประกอบดวยก็จะทําใลผลการเรียนรูคงอยูไดเพ่ิมขึึ้นเป็น  30%การ
เรียนรูที่ผูสอนจัดประสบการณแใลกับผูเรียนเพ่ิมขึึ้น เชน การใลดูภาพยนตรแ การสาธิตจัดนิทรรศการ
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ใลผูเรียนไดดู รวมทั้งการนําผูเรียนไปทัศนศึกษาลรือดูงานก็ทําใลผลการเรียนรูเพ่ิมขึึ้น เป็น 50% 
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก ( Active Learning) ผูเรียนมีบทบาทในการแสวงลาความรูและเรียนรูอยาง
มีปฏิสัมพันธแจนเกิดความรู ความเขึาใจ นําไปประยุกตแใช สามารถวิเคราะลแ สังเคราะลแ ประเมินคา 
ลรือ สรางสรรคแสิ่งตางๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณแการเรียนรู
ใลไดรวมอภิปราย ใลฝึกทักษะการสื่อสาร ทําใลผลการเรียนรูเพ่ิมขึึ้นเป็น 70%  การนําเสนอผลงาน
ทางการเรียนรูในสถานการณแจําลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณแ
ตางๆ จะทําใลผลการเรียนรูเกิดข้ึึนถึง 90%  
 ผลศึกษาลักษณะทางจิตขึองกลุมเปูาลมายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก ( 
Active Learning) พบวาลักษณะทางจิต (ดานแรงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติ) ตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเชิงรุก ( Active Learning) อยูในระดับมาก ทั้งนี้มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเชิงรุกมีลักษณะกิจกรรมที่ลลากลลายอีกทั้งทําใลผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การศึกษา
ลาขึอมูล การสรางองคแความรูดวยตนเองผานกิจกรรมตางๆ และเกิดความสนุกสนานในการเรียนการ
สอน ซึ่งสังเกตไดจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการแสดงออก การเรียนรูและ
ผลงานที่ไดรับมอบลมาย การจัดกิจกรรมดังกลาวทําใลผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝุเรียนรูและมีเจตคติที่ดี
ตอรายวิชา เมื่อผูเรียนมีแรงจูงใจใฝุเรียนรูและเจตคติที่ดีแลวยอมสงผลใลผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 
ดังที่ฟาตีฮะลแ  อุตสาลแราชการ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแเรื่อง คลื่นไลวสะเทือน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยชุดการสอนเรื่องคลื่นไลวสะเทือน โดยรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก มีผลสัมฤทธิ์สูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ฟาตีฮะลแ อุตสาลแราชการ, 
2558) นอกจากนี้วันเพ็ญ  คําเทศ  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลขึองการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใช
รูปแบบการเรียนรูเชิงรุกขึองเลสไล ดี ฟิงคแ ที่มีตอความสามารถในการเขึียนอนุเฉทและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนขึองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันเพ็ญ  คําเทศ ,2549) จากการวิจัยทําใลเล็นวา
ผูเรียนเมื่อไดรับการเรียนการสอนเชิงรุกทําใลผูเรียนมีแรงจูงใจใฝุเรียนรู  มีความกระตือรือรนในการ
เรียน และมีเปูาลมายที่จะเรียนรู  สอดคลองกับ จุลพจนแ จิรวัชรเดช และคณะ ทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูเชิงรุกที่ใชรูปแบบลองเรียนกลับทางรวมกับเทคนิคกระบวนการในรายวิชาพ้ืนฐาน
ทางดานวิศวกรรมโยธา  พบวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบลองเรียนกลับทางชวยใลผูเรียนศึกษา
เนื้อลาวิชามาลวงลนาตามที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว สวนเทคนิคขึองกระบวนกรชวยใลผูสอนสามารถ
สรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูเรียน เกิดการอภิปรายรวมกันอยางลุมลึกสามารถแก
โจทยแปใญลาที่มีความซับซอนไดนอกจากนั้นทักษะขึองกระบวนกรยังชวยใลผูสอนเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูบรรยายเป็นผูอํานวยความสะดวกไดสําเร็จ สงผลใลผูเรียนกลาที่จะคิด กลาที่จะถามผูสอนใน
ประเด็นที่ยังมีความลังเลสงสัย (จุลพจนแ จิรวัชรเดช และคณ , 2559)  อีกทั้ง จิรภา อรรถพร และ 
ประกอบ กรณีกิจ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลนแเพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู ขึองนิสิตปริญญาบัณฑิต พบวารูปแบบที่พัฒนาขึึ้นประกอบดวย  9 
องคแประกอบ ดังนี้ 1) บทบาทผูสอน 2) บทบาทผูเรียน 3) ระบบจัดการเรียนรู 4) เนื้อลาขึองบทเรียน 
5) การสอนโดยเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลาง 6) การติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยี 7) กระบวนการสงเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู 8) การสะทอนการเรียนรูขึองผูเรียน และ 9) การวัดและประเมินผล รูปแบบ
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การสอนเชิงรุกออนไลนแเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู มี 5 ขึั้นตอน ดังนี้ 1) ขึั้นศึกษาคนควา 2) 
ขึั้นเชื่อมโยงปใญลา 3) ขึั้นระดมสมอง 4) ขึั้นสังเกตการณแ และ 5) ขึั้นสะทอนคิด (จิรภา อรรถพร และ 
ประกอบ กรณีกิจ, 2557)  และศิริรัชสแ อินสุขึ และคณะ ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกรายวิชาชีวเคมี ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษาแลงชาติ  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ผลการวิจัยพบวา  ผลการสะทอนคิดจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกรายวิชาชีวเคมี พบวาประโยชนแและคุณคาที่เกิดกับนักศึกษาพยาบาลเรียนอยางมี
ความสุขึ กิจกรรมสนุกสนาน ไมเครียดกับวิชาชีวเคมีที่คิดวายากตอการเรียนรู ไดความรู ทักษะการ
สืบคนขึอมูล มีปฏิสัมพันธแกับเพ่ือนและผูสอนและมีความพึงพอใจกับการประเมินผลการเรียน  ผลที่
เกิดกับทีมผูสอน ทําใลผูสอนมีความรู ความสามารถดําเนินกิจกรรมไดบรรลุตามวัตถุประสงคแการ
เรียนรู ผูสอนมีเทคนิคการสอนที่กระตุนผูเรียนใลลงมือทํากิจกรรมตลอดชั่วโมงการเรียน ผลที่เกิดกับ
วิทยาลัยพยาบาล มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานกําลนดและนักศึกษาพยาบาลสามารถนํา
ความรู ความสามารถ ทักษะการเรียนรูตางๆ ไปใชในวิชาชีพพยาบาล จะเล็นไดวาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเชิงรุกทําใลผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมีความสนใจใฝุ เรียนรู เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดเรียนรูดวยตนเองอีกทั้งยังไดองคแความรูใลมมีความ
สนุกสนานและเกิดแรงจูงใจใฝุเรียนรู (ศิริรัชสแ อินสุขึ และคณะ, 2559) การจัดการเรียนรูเชิงรุกผูเรียน
มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนขึองตนเอง ซึ่งการเรียนรูนั้นจะไมใชการฟใงเพียงอยาง
เดียว จะตองเกิดการเรียนรูผานการอาน  การเขีึยน  การอภิปราย การแกปใญลาลรือการประยุกตแใชสู
สถานการณแจริงรวมกันดวย กิจกรรมที่ลลากลลาย ทั้งนี้เพ่ือใลผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดทั้งดาน
ความรู  ทักษะและเจตคติ โดนเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนจะตองมีสวนรวมในงานที่กอใลเกิดทักษะการคิด
ขึั้นสูง  (Bonwelle & Eison,1991) จะเล็นไดวาการจัดการเรียนรูเชิงรุกมีความสําคัญคือ สงเสริมใล
ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดที่เป็นอิสิระ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดวิเคราะลแ  การแกปใญลาและการคิด
สรางสรรคแ  เนื่องจากผูเรียนไดฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิดขึั้นสูง ผูสอนมีลนาที่เพียงคอยใล
คําแนะนําอํานวยความสะดวก สงเสริมใลเกิดการทํางานแบบรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการ
เรียนรูที่ฝึกใลผูเรียนไดทํางานรวมกัน จะชวยใลเกิดทักษะการทํางานแบบรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ  
และเพ่ิมแรงจูงใจและความสําคัญในการเรียนรูขึองผูเรียน  การเปิดโอกาสใลผูเรียนไดรวมเสดงความ
คิดเล็นตอเปูาลมายลรือวัตถุประสงคแการเรียนรู   การมีสวนรวมชวยเพ่ิมความสนใจ  ความ
กระตือรือรนขึองผูเรียน  และรวมสรางบรรยากาศขึองการเรียนรูเทากับเป็นการเพิ่มขีึดความสามารถ
ดานความรับผิดชอบตอการเรียนรูขึองผูเรียน 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกโดยการบูรณาการลลายวิชาเพ่ือใลผูเรียนสามารถบูรณา
การความรูได 
 2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 
 3. ศึกษาวิธีการสอนเชิงรุกวิธีอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน 
 4. ศึกษาทักษะอ่ืนๆ เชนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ทักษะการแกปใญลา และ
ความคิดสรางสรรคแ 
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การวิเคราะห๑ความสามารถในการเรียนรู๎ตามหลักพหุปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 

An Analysis of Learning Ability using Multiple Intelligence of  
Undergraduate Students of Chiang Mai Rajabhat University 

 
รสลิน  เพตะกร จุฬาวลี  มณีเลิศ พรวนา  รัตนชูโชค และภาณุวัฒน๑ สุวรรณกูล 

อาจารยแประจํา ภาควิชาคอมพิวเตอรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม 
 

บทคัดยํอ 
วัตถุประสงคแขึองงานวิจัยนี้คือเพ่ือวิเคราะลแความสามารถในการเรียนรูตามลลักพลุปใญญา

ขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียง ใลม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเชิงพลุปใญญาตามแนวคิดขึองโฮเวิรแด การแดเนอรแ โดยไดจําแนกกลุมทางปใญญาออกเป็น 
3 กลุม ดังนี้ กลุมวิเคราะลแ (Analytic) 2) กลุมพินิจพิจารณา (Introspective) และ 3) กลุม
ปฏิสัมพันธแ ( Interactive) โดยกําลนดกลุมประชากรเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษาที่ 2559 จํานวน 398 คน ซึ่งไดทําการวิเคราะลแขึอมูลเชิงปริมาณ
ดวยคารอยละ ผลการวิเคราะลแโดยรวมพบวานักศึกษามลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลมถูกจัดอยูในกลุม
ปฏิสัมพันธแมากที่สุดคือ จํานวน 159 คน (39.94%) ในการจําแนกตามเพศ พบวาเพศชายจัดอยูใน
กลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุดจํานวน 87 คน (21.86%)  และการจําแนกตามคณะ พบวานักศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตรแจัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากท่ีสุดเชนกัน จํานวน 92 คน (23.12%)  
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการเรียนรู พลุปใญญา  
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Abstract 
The aim of this study is to analysis of learning ability domain of 

undergraduate students of Chiang Mai Rajabhat University (CMRU). The tools of this 
research were multiple intelligences questionnaire based on the concept of Howard 
Gardner. They are grouped in three Multiple Intelligence domain including analytic 
domain, introspective domain and interactive domain. By definition, the population 
were 398 students who enrolled in the Information Technology subject during the 
year in 2016. The analysis founds that the most of CMRU students was organized in 
the interactive domain (39.94%). By gender classification, the 21.86% male students 
were organized in the interactive domain. By faculty classification, the 23.12% 
students of faculty of science and technology were also organized in the interactive 
domain.  
 
Keywords: Learning Ability, Multiple Intelligent  
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บทนํา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแลงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเฉพาะในลมวดที่ ๔ แนวทางการจัด

การศึกษา มาตรา ๒๒ ไดกลาวไววา “การจัดการศึกษาตองยึดลลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใลผูเรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” วิชัย วงษแใลญ (2554) กลาววา การมุงเนน
ใลมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ นั่นคือผูสอนตองใลความสําคัญในการศึกษา
ลักษณะลรือความสามารถในการเรียนรูขึองผู เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือใลสามารถสังเ คราะลแ จัด
บรรยากาศ และออกแบบการเรียนรูที่เลมาะสมกับความสามารถขึองผูเรียน รวมทั้งสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนรูใลกับผูเรียน ใลผูเรียนสามารถใชความสามารถขึองตนเองในการแกปใญลาได
อยางมีประสิทธิภาพ เลมาะสมและเป็นที่ยอมรับขึองสังคม คุณลักษณะขึองครูที่ดีนั้น ไมใชแคมี
ความสามารถทางการถายทอดไดดีเพียงแคนั้น แตตองเขึาใจผูเรียนดวยวาผูเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนรู 
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจทางดานใดบาง เพ่ือใลผู เรียนจะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จึงไดทําการสํารวจความสามารถทางปใญญาขึอง
ผู เรียน เพ่ือใลผูสอนสามารถนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใลตรงกับ
ความสามารถที่ลลากลลายขึองผูเรียน เรียกวา “ทฤษฎีพลุปใญญา (Multiple Intelligence)” 

 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงการจัดกลุมทางพลุปใญญา ประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมวิเคราะลแ กลุมพินิจ

พิจารณา และกลุมปฏิสัมพันธแ 
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Howard Gardner  (2005) เสนอทฤษฏีพลุปใญญาเป็นทฤษฏีสําลรับใชในการวิเคราะลแ
ความสามารถในการเรียนรูขึองผูเรียนไดลลายมิติที่ไมใชการวัดแคระดับสติปใญญาลรือไอคิวเทานั้นแต
มีการวัดความฉลาดลลายดานที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ซึ่งในแตละบุคคลก็จะมีความฉลาดที่
แตกตางโดดเดนขึึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะขึองแตละบุคคล ซึ่งมีการแบงปใญญาออกเป็น  9 ดาน คือ 
ดานรางกายและการเคลื่อนไลว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ดานจิตวิญญาณและการดํารง
อยูขึองชีวิต (Existential intelligence) ดานมนุษยสัมพันธแ (Interpersonal Intelligence) ดานการ
เขึาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ดานภาษา (Linguistic Intelligence)  ดานตรรกะและ
คณิตศาสตรแ (Logical-Mathematic Intelligence) ดานดนตรีและเขึาจังลวะ (Rhythmic 
Intelligence) ดานความเขึาใจธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) ดานมิติสัมพันธแ (Spatial 
Intelligence)  ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจจะมีวิธีจัดการเรียนการสอน
ไมครอบคลุมทั้ง 9 ดาน โดย Walter Mckenzie (2012) จึงไดทําการจําแนกกลุมทางพลุปใญญา 
(Multiple Intelligence Domain) ออกเป็น 3 กลุมลลัก ดังภาพที่ 1 ดังนี้ 1) กลุมวิเคราะลแ 
(Analytic) เป็นกลุมที่เนนกระบวนการคิด การวิเคราะลแ  2) กลุมพินิจพิจารณา (Introspective) 
เป็นกลุมที่เนน จินตนาการ ความเขึาใจ และ 3) กลุมปฏิสัมพันธแ (Interactive) เป็นที่เนนการสื่อสาร 
การถายทอด  

ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะทําการวิเคราะลแความสามารถในการเรียนรูตามแนวพลุปใญญา 
ขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม เพ่ือวิเคราะลแความสามารถในการเรียนรูตาม
ลลักพลุปใญญาขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม ใลสามารถสังเคราะลแและ
ออกแบบการเรียนรูที่เลมาะสมตามแนวพลุปใญญา ใลตรงกับความสามารถที่โดดเดนขึองผูเรียนแตละ
บุคคล แตละกลุม โดยการวิเคราะลแการเรียนรูจะเนนการวิเคราะลแการเรียนรูตามความฉลาดขึองแต
ละบุคคล มีการเรียนรูที่ลลากลลาย โดยมุงเนนศึกษาความสามารถในการเรียนรูที่จะสงเสริมใลมี
นักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลมสามารถเรียนรูไดตามความถนัด และผูเรียนมีผล
การเรียนรูที่ดีข้ึึนจากการจัดกิจกรรมที่เลมาะสม สามารถเรียนรูดวยตนเองไดทั้งภายในและภายนอก
ลองเรียน 
 
วัตถุประสงค๑งานวิจัย 

เพ่ือวิเคราะลแความสามารถในการเรียนรูตามลลักพลุปใญญาขึองนักศึกษาปริญญาตรี 
มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย  

1. ประชากร และกลุํมตัวอยําง  
 ประชากรทีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใลม จํานวน 398 คน 
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2. ข้ันตอนการวิจัย      
1) ศึกษาการวิเคราะลแการวัดความสามารถทางลลักพลุปใญญา รวมถึงบทความ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวขึอง 
2) เลือกเครื่องมือเป็นแบบสอบถามการวัดความสามารถตามแนวพลุปใญญาขึองโฮเวิรแด 

การแเนอรแ โดยแบบสอบถามใชวัดความสามารถทางพลุปใญญา มีทั้งลมด  9 ดานคือ ดานรางกายและ
การเคลื่อนไลว ดานจิตวิญญาณและการดํารงอยูขึองชีวิต ดานมนุษยสัมพันธแ ดานการเขึาใจตนเอง 
ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตรแ ดานดนตรีและเขึาจังลวะ ดานความเขึาใจธรรมชาติ ดานมิติ
สัมพันธแ มีทั้งลมด 90 ขึอ แตละขึอมี 5 ตัวเลือก แลวใชวิธีการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลนแ โดยใล
ผู เ รี ย น เ ลื อ ก ต อ บ ใ น ขึ อ ที่ ต ร ง กั บ ตั ว เ อ ง ม า ก ที่ สุ ด  เ พ่ื อ วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม แ น ว 
พลุปใญญา  

3) คัดเลือกกลุมประชากรในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม จํานวน 398 คน 

4) ใลนักศึกษาตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บขึอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือวัดความสามารถ
ทางพลุปใญญาขึองผูเรียนระดับปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม ที่ลงทะเบียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 

5) วิเคราะลแการวัดความสามารถทางลลักพลุปใญญาขึองผูเรียน เมื่อผูเรียนไดตอบ
แบบสอบถามเสร็จสิ้นแลว จึงนําขึอมูลมาวิเคราะลแผลดวยการวิเคราะลแขึอมูลเชิงปริมาณดวยคารอย
ละ เพ่ือทําการศึกษาการแบงกลุมทางปใญญาโดยไดจัดกลุม 3 กลุม ดังนี้ 1) กลุมวิเคราะลแ 2) กลุม
พินิจพิจารณา และ 3) กลุมปฏิสัมพันธแ และมีการแสดงผลเป็นแบบสถิติเชิงพรรณาขึองผูเรียนที่มี
ความสามารถทางลลักพลุปใญญาที่แตกตางกัน 
 

3. เครื่องมือและข้ันตอนการสร๎างเครื่องมือในการวิจัย      
 ผูวิจัยไดทําดําเนินการเลือกเครืองมือไดแก แบบสอบถามความถนัดขึองผูเรียนตามแนว
พลุปใญญาโดยแบงออกเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขึอมูลทั่วไป ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใชใน
การจําแนกขึอมูล เชน เพศ คณะ และชั้นปี และตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดพลุปใญญาขึองผูเรียน
ตามแนวทางขึองโฮเวิรแด การแดเนอรแ จํานวน 90 ขึอ 
 

4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล      
 ผูวิจัยไดรวบรวมขึอมูลจากแบบสอบถามออนไลนแ โดยขึอความอนุเคราะลแใลอาจารยแ
ผูสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเบรวบรวมขึอมูล 
 

5. การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ 
วิเคราะลแขึอมูลเชิงปริมาณดวยดวยคารอยละ 
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะลแการวัดความสามารถตามลลักพลุปใญญาโดยไดจัดกลุม 3 กลุม ดังนี้ 1) กลุม

วิเคราะลแ 2) กลุมพินิจพิจารณา และ 3) กลุมปฏิสัมพันธแ ขึองผูเรียนระดับปริญญาตรี มลาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใลม ที่ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามจํานวน 398 คน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใลญมีความสามารถในการเรียนรูใน
กลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุดคือ จํานวน 159 คน คิดเป็นรอยละ 39.94 กลุมพินิจพิจารณาจํานวน 136 
คน คิดเป็นรอยละ 34.17 และกลุมวิเคราะลแที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ จํานวน 103 คน คิดป็นรอยละ 
25.88 แสดงรายละเอียดภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญาขึองผูตอบแบบสอบถามทั้งลมด 
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ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญาจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมีจํานวน
มากที่สุดในกลุมปฏิสัมพันธแ คือ 87 คน คิดเป็นรอยละ 21.86  รองลงมาเป็นเพศลญิง กลุมพินิจ
พิจารณา จํานวน 76 คน คิดเป็นรอยละ19.10 และเพศชายในกลุมวิเคราะลแมีจํานวนนอยที่สุด คือ 
46 คน คิดเป็นรอยละ 11.56  

 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญาขึองผูตอบแบบสอบถามทั้งลมดจําแนกตามเพศ 
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การวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญาจําแนกตามคณะดังรายละเอียดภาพที่ 4 พบวา นักศึกษา
ถูกจัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแเป็นสวนใลญ โดยเรียงตามลําดับจากคณะที่มีจํานวนมากที่สุดไปที่มี
จํานวนนอยสุดดังนี้ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี จํานวน 92  คน คิดเป็นรอยละ 23.12 คณะครุ
ศาสตรแ จํานวน 29  คน คิดเป็นรอยละ 7.29 และ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ จํานวน 11  
คน คิดเป็นรอยละ 2.76 สวนคณะวิทยาการจัดการมีกลุมพินิจพิจารณามากที่สุด จํานวน 32  คน คิด
เป็นรอยละ 8.04 และสังเกตวากลุมวิเคราะลแเป็นกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดในทุกๆ คณะใน
มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญาขึองผูตอบแบบสอบถามทั้งลมดจําแนกตามคณะ 
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การวิเคราะลแการแบงกลุมปใญญาจําแนกตามชั้นปี ในภาพที่ 5 พบวา  นักศึกษามลาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใลมชั้นปีที่ 1 จัดอยูในกลุมพินิจพิจารณามากที่สุดจํานวน 53 คน คิดเป็นรอยละ 13.32 
รองลงมาอยูในกลุมพินิจพิจารณา สําลรับในชั้นปีที่ 2 จัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุด จํานวน 51 
คน คิดเป็นรอยละ 12.81 คน รองลงมาคือกลุมพินิจารณา จํานวน 40 คน คิดเป็นรอยละ10.05 ใน
ชั้นปีที่ 3 จัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุด จํานวน 34 คิดเป็นรอยละ 8.54รองลงมาคือกลุม
วิเคราะลแจํานวน 23 คน คิดเป็นรอยละ 5.78 และในชั้นปีที่ 4 จัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุด
เชนกัน จํานวน 23 คน คิดเป็นรอยละ 5.78 รองลงมาคือกลุมพินิจารณา จํานวน 22 คน คิดเป็นรอย
ละ 5.53 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญาขึองผูตอบแบบสอบถามทั้งลมดจําแนกตามชั้นปี 
 
อภิปรายผล   

การวิเคราะลแกลุมการแบงปใญญา 3 กลุมคือ กลุมวิเคราะลแ กลุมพินิจพิจารณา และกลุม
ปฏิสัมพันธแ โดยใชแบบสอบถามวัดความถนัดทางดานพลุปใญญาตามแนวคิดขึองศาสตราจารยแ ดร. โฮ
เวิรแด การแดเนอรแ เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนรูทางปใญญาขึองนักศึกษาปริญญาตรี 
มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2559 
จํานวน 398 คน พบวา ผูเรียนสวนใลญจัดอยูในกลุมการแบงปใญญา คือ กลุมปฏิสัมพันธแ จํานวน 
159 คน (39.95) ในการจําแนกตามคณะ พบวา คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี คณะครุศาสตรแ 
และ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแมีกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุด เรียงตามลําดับดังนี้ จํานวน 92  
คน (23.12%) จํานวน 29  คน (7.29%) จํานวน 11  คน (2.76%) ในสวนขึองคณะวิทยาการจัดการ
มีกลุมพินิจพิจารณามากที่สุด จํานวน 32  คน (8.04) และสังเกตวากลุมวิเคราะลแเป็นกลุมที่มีจํานวน
นอยที่สุดในทุกๆ คณะ และการจําแนกตามชั้นปี จะพบวาชั้นปีที่ 1 จัดอยูในกลุมพินิจพิจารณามาก
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ที่สุดจํานวน 53 คน (13.32%) ชั้นปีที่ 2 จัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุดจํานวน  34 คน (12.81%) 
ชั้นปีที่ 3 จัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุดจํานวน 34 คน (8.54%) และชั้นปีที่ 4 จัดอยูในกลุม
ปฏิสัมพันธแมากท่ีสุดจํานวน 23 คน (5.78%) โดยสวนใลญการจัดกลุมตามเพศ คณะ และชั้นปีไมมีผล
ตอการจัดกลุมทางปใญญาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึอง ปราโมทยแ ตงฉิน และคณะ (2012) ซึ่งได
วิเคราะลแกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวทางพลุปใญญาขึองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มลาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เพราะสวนใลญยังคงถูกจัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุด  

จากผลการวิเคราะลแดังกลาวสรุปวานักศึกษามลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลมสวนใลญจัดอยู
แยกกลุมทั้ง 3 กลุมชัดเจน โดยนักศึกษาสวนใลญถูกจัดอยูในกลุมปฏิสัมพันธแมากที่สุด เมื่อพิจารณา
การจําแนกกลุมตามคณะก็ยังพบวาคณะครุศาสตรแสวนใลญก็ยังคงจัดอยูในกลุมทางปใญญาแบบ
ปฏิสัมพันธแมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุมพลุปใญญาที่เนนการสื่อสารการถายทอด ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนแ
ขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลมที่วา “เป็นมลาวิทยาลัยตนแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู 
และเป็นมลาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งคุณลักษณะขึองครูที่ดีที่สําคัญคือสามารถถายทอด
ความรูใลกับผูเรียนโดยสาามารถประยุกตแใชเทคนิคการสอนตางๆ เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรูที่
นาสนใจทําใลผูเรียนเขึาใจเนื้อลาวิชาที่เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูนั้นสูการนําไปประยุกตแใชใน
ชีวิตประจําวันและการเรียนรูตอไปได (กรมการฝึกลัดครู 2520 : 363 – 371) ดังนั้นผูสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใลสอดคลองกับกลุมการแบงปใญญา ซึ่ง
จะทําใลสามารถเรียนรูไดตามความถนัดในแตละดานขึองผูเรียน และเพ่ิมทักษะใลกับผูเรียนตาม
สามารถทางปใญญา  
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บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือวิเคราะลแการเรียนรูขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใลม ตามรูปแบบการเรียนรู VARK กลุมตัวอยางเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 144 คน ใช
แบบสอบถามตามรูปแบบการเรียนรู VARK ขึอง Neil Fleming สําลรับจําแนกผูเรียนตามรูปแบบ
การเรียนรู ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูอยางใดอยางลนึ่งมีมากที่สุด จํานวน 110 
คน คิดเป็นรอยละ 76.39 โดยแบงเป็นผูเรียน Visual=26 (18.05%) คน Aural=20 (13.89%) คน 
Read/Write=17 (11.81%) คน และ Kinesthetic=47 (32.64%) คน และผูเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรูแบบลลายดานจํานวน 34 คนคิดเป็นรอยละ 23.61 โดยแบงผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบ
ลลายดานเป็น 3 กลุม ไดแก ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 2 ดาน มีจํานวน 28 คน คิดเป็นรอยละ 
19.44 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 3 ดานมีจํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 3.47 และผูเรียนที่มีความ
ถนัด 4 ดาน มีจํานวน 1 คน คิดเป็นรอยละ 0.7   

 
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู, รูปแบบการเรียนรู VARK 
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Abstract 
 The objective of this research was to learning analysis of undergraduate 
students of Chiang Mai Rajabhat University with VARK learning styles. The samples 
consisted of 144 students of Computer Programming Course in academic year 
2/2016. Data were collected by using questionnaire based on VARK learning style as 
a concept of Neil Fleming. The results showed that the students had different 
learning styles. They were divided into two group: 1) the most students preferred 
Unimodal learner were 110 (76.39%) students [(Visual=26 (18.05%, Aural=20 
(13.89%), Read/Write= 17 (11.81% and Kinesthetic=47 (32.64%) ]; and 2) 34 (23.61%) 
students were Multimodal learner [Bi-modal=28 (19.44%), Tri-modal=5 (3.47%) and 
Quad-modal=1 (0.7%)]. 
 
Keywords: Learning Style, VARK Learning Style 
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บทนํา 
 ปใจจุบันการจัดการศึกษาขึองไทยไดเปลี่ยนจากเดิมที่เนนครูเป็นศูนยแกลาง เปลี่ยนมาเป็น
ผูเรียนเป็นศูนยแกลาง ซึ่งลลักสําคัญสําลรับการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 แกไขึเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลมวด 4 มาตรา 22 กําลนดวา การจัดการศึกษาตอง
ยึดลลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใลผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และใน
ลมวด 4 มาตรา 24(1) กําลนดวา การจัดเนื้อลากระบวนการเรียนรูใลสถานศึกษาและลนวยงานที่
เกี่ยวขึองดําเนินการจัดเนื้อลาสาระและกิจกรรมใลสอดคลองกับความสนใจและความถนัดขึองผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระลวางบุคคล (พระราชบัญญัติการศึกษา , 2545) ดังนั้นผูสอนซึ่งมีลนาที่
ในการจัดการเรียนการสอนใลแกผูเรียน จึงตองคํานึงถึงความถนัดลรือรูปแบบการเรียนรู ซึ่งมีพ้ืนฐาน
มาจากแนวคิดเรื่องความแตกตางระลวางบุคคล และเชื่อกันวาถาผูสอนมีความรูความเขึาใจเรื่อง
รูปแบบการเรียนรูจะทําใลจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่ผูสอนศึกษารูปแบบการ
เรียนรูขึองผูเรียนถือเป็นการใลความสนใจเรื่องความแตกตางระลวางบุคคล จึงมีประโยชนแมากมาย
ลลายประการกลาวคือ การศึกษารูปแบบการเรียนขึองผูเรียนชวยใลผูสอนจัดการเรียนการสอนได
อยางเลมาะสม ทําใลผูสอนตระลนักวาไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด และผูสอนควรใชความเขึาใจเรื่อง
รูปแบบการเรียนรูขึองผูเรียน เพ่ือนํามาวางแผนการสอนเป็นอยางดี  การจัดการสอนเลมาะสมจะทํา
ใลผูเรียนมีความสุขึ พึงพอใจและตั้งใจเรียน ทําใลเกิดสัมพันธภาพที่ดีระลวางผูเรียนและผูสอน และ
การที่ผูเรียนประสบความสําเร็จเป็นการแสดงใลเล็นถึงความเป็นมืออาชีพขึองผูสอน เป็นตน (เสาวภา 
วิชาดี, 2554) ซึ่งรูปแบบการเรียนรูคือ ลักษณะทางภายภาพ ความคิดและความรูสึกที่บุคคลใชในการ
รับรู ตอบสนองและมีปฏิสัมพันธแกับสภาพแวดลอมคอนขึางคงที่ ซึ่งมีความสําคัญที่จะสงผลตอ
แรงจูงใจในการเรียน และประสิทธิภาพในการเรียนขึองผูเรียน (Koorsse และคณะ, 2010) วิธีการ
ลนึ่งที่ใชคนลารูปแบบการเรียนรูสามารถจําแนกไดลลายรูปแบบขึึ้นอยูกับแนวคิดที่ใชวิเคราะลแและ
ศึกษา มีนักจิตวิทยาลรือนักทฤษฎีการเรียนรูลลาย ๆ ทานที่แบงรูปแบบการเรียนรูแบบตาง ๆ เชน 
แนวคิดขึอง Kolb ไดจําแนกรูปแบบการเรียนรูตามลักษณะการรับรูและประมวลผลสารสนเทศไว 4 
แบบคือ แบบคิดอเนกนัย แบบดูดซึม แบบคิดเอกนัย และแบบปรับปรุง แนวคิดขึอง  Grasha & 
Reichman ไดนําเสนอรูปแบบการเรียนรูในลักษณะขึองความชอบและทัศนคติขึองบุคคลในการมี
ปฏิสัมพันธแกับผูสอนและเพ่ือนรวมชั้นเรียนออกเป็น 6 แบบคือ แบบอิสระ แบบพ่ึงพา แบบรวมมือ 
แบบลลีกเลี่ยง แบบแขึงขึัน และแบบมีสวนรวม สําลรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจแนวคิดขึอง Neil 
Fleming ที่ไดนําเสนอแบบสอบถามตามรูปแบบการเรียนรู VARK ขึึ้นมาเพ่ือเป็นจุดเริ่มตนขึองการ
สื่อสารระลวางผูเรียนกับผูสอน โดยจําแนกความแตกตางขึองบุคคลตามการรับรูออกเป็น 4 ชองทาง
ไดแก Visual (V) เป็นการเรียนรูไดดีผานรูปภาพ Aural (A) เป็นการเรียนรูไดดีผานการฟใง 
Read/Write (R ) เป็นการเรียนรูไดดีผานการอานลรือการเขึียน และ Kinesthetic (K) เป็นการ
เรียนรูไดดีผานการทดลอง ทดสอบ กิจกรรมลรือประสบการณแ เป็นตน (Fleming, 1995) และ
แบบสอบถามนี้ไดแปลไวลลายภาษา สําลรับภาษาไทยแปลโดย คุณสุรีพร  ปวุติภัทรพงศแ ที่เว็บไซตแ 
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/ (Fleming, 2016) 
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะวิเคราะลแการเรียนรูขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใลม โดยใชแบบสอบถามตามรูปแบบการเรียนรู  VARK ในรายวิชาการโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรแ ซึ่งแตเดิมนั้นไมไดมีการวิเคราะลแรูปแบบการเรียนขึองผูเรียน และแบบสอบถาม
ตามรูปแบบการเรียนรู VARK เป็นแบบสอบถามที่ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
เรียนรูที่ ใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว  จึ งมีคนนิยมใชกันอยางกวางขึวางในลลายประเทศ  
(พัชราภัณฑแ ไชยสังแ และ ศราวิน เทพสถิตภรณแ, 2560) โดยใชแบบสอบถามไปยังกลุมประชากรกับ
กลุมเปูาลมายที่เป็นนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ผลที่ไดรับจากการเรียนรูรูปแบบการเรียนรูขึองผูเรียนจะชวยใลผูสอนสามารถนําไป
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใลสอดคลองกับผูเรียน เพ่ือสงเสริมใลผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
และมีประสิทธิภาพทางการเรียนไดดียิ่งข้ึึน 
  
วัตถุประสงค๑งานวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะลแการเรียนรูขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม ตามรูปแบบ
การเรียนรู VARK 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย  
วิธีการดําเนินงานวิจัยแบงออกเป็น 5 ขึั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขึั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ศึกษารูปแบบการเรียนรู VARK ขึอง Neil Fleming รวมถึง
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวขึอง 
 ขึั้นตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือวัดรูปแบบการเรียนรูออนไลนแ คือ แบบสอบถามตามรูปแบบ
การเรียนรู VARK ฉบับภาษาไทย มีทั้งลมด 16 ขึอ แตละขึอมี 4 ตัวเลือกซึ่งแบงตามรูปแบบการ
เรียนรู 4 ดาน โดยใลผูเรียนเลือกคําตอบที่อธิบายทางเลือกที่ดีที่สุดไดมากกวาลนึ่งคําตอบ เกณฑแการ
พิจารณาเพ่ือตรวจสอบผูเรียนวามีรูปแบบการเรียนรูแบบใดนั้น จะพิจารณาจากคะแนนรวมในการ
ตอบแบบสอบถามแตละขึอ ถาผูเรียนมีคะแนนรวมแบบใดมากท่ีสุดแสดงวามีความถนัดดานนั้น  
 ขึั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกกลุมประชากรเป็นผูเรียนที่เรียนระดับปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใลม ที่ลงทะเบียนวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 144 คน 
 ขึั้นตอนที่ 4 การเก็บขึอมูลจากแบบสอบถามตามรูปแบบการเรียนรู VARK ขึองผูเรียนระดับ
ปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม ตั้งแตเดือนมากราคม – กุมภาพันธแ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 และรวมคะแนนจากคําตอบขึองผูเรียนเพื่อนําไปวิเคราะลแรูปแบบการเรียนรูตอไป 
 ขึั้นตอนที่ 5 การวิเคราะลแรูปแบบการเรียนรูขึองผูเรียนดวยสถิติพ้ืนฐานคือการลาคาความถี่ 
และคารอยละ โดยแบงรูปแบบการเรียนรูเป็น 2 ดานใลญ ๆ คือ 1) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูเพียง
ดานเดียว (Unimodal Learner) คือ ดาน V,  A, R ลรือ K และ 2) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู
ลลายดาน (Multimodal) ไดแก 2.1)ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 2 ดาน (Bi-Modal) คือ VA, VR, 
VK, AR, AK ลรือ RK 2.2) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 3 ดาน (Tri-Modal คือ VAR, VAK, ARK 
ลรือ VRK และ 2.3) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 4 ดาน (Quad-Modal) คือ VARK เป็นตน สําลรับ
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การแสดงผลจะเป็นแบบสถิติเชิงพรรณนาดวยเปอรแเซ็นตแขึองผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตาง
กัน 
 
ผลการทดลอง 
 การศึกษารูปแบบการเรียนรู VARK ขึองนักศึกษาปริญญาตรี มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม  
ในรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 144 คน  ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียวมีจํานวน 110 คน คิด
เป็นรอยละ 76.39 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูลลายดาน มีจํานวน 34 คน คิดเป็นรอยละ 23.61 
แสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู VARK ขึองนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรูดานเดียว (Unimodal)  

และรูปแบบการเรียนรูลลายดาน (Multimodal) 
 

 การวิเคราะลแถึงรายละเอียดขึองผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียวทั้งลมด 110 คน 
(100%) พบวา ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู V-Visual มีจํานวน 26 คน คิดเป็นรอยละ 23.64 ผูเรียน
ที่มีรูปแบบการเรียนรู A-Aural มีจํานวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 18.18 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 
R-Read/Write มีจํานวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 15.45 และผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู K-
Kinesthetic มีจํานวน 47 คน คิดเป็นรอยละ 42.73 แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู VARK ขึองผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียว 
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การวิเคราะลแถึงรายละเอียดผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูลลายดานจํานวน 34 คน (100%) โดย
แบงเป็น รูปแบบการเรียนรู 2 ดานมีจํานวน 28 คน คิดเป็นรอยละ 82.35 รูปแบบการเรียนรู 3 ดาน 
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 14.71 และรูปแบบการเรียนรู 4 ดาน จํานวน 1  คน คิดเป็นรอยละ 
2.94 แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบการเรียนรู VARK ขึองผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูลลายดาน 

 
 สําลรับผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 2 ดาน จํานวน 28 คน (100%) พบวา ผูเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนรู VA มีจํานวน 4  คน คิดเป็นรอยละ 14.28 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู VR มี
จํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 7.14 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู VK จํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 
17.86 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู AR มีจํานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 21.43 ผูเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรู AK มีจํานวน 5 คน คิดเป็นรอยละ 17.86 และผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู RK มีจํานวน 6 
คน คิดเป็นรอยละ 21.43 แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบการเรียนรู VARK ขึองผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 2 ดาน 
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 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 3 ดาน จํานวน 5 คน พบวา ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู VAR 
มีจํานวน 3 คนคิดเป็นรอยละ 60.0 ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู VRK มีจํานวน 2 คน คิดเป็นรอยละ 
40.0 และสําลรับผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู VAK และรูปแบบการเรียนรู ARK มีจํานวน 0 คน เป็น
ตน แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบการเรียนรู VARK ขึองผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 3 ดาน 

 
 กลุมสุดทายคือผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 4 ดาน ไดแก VARK มีจํานวน 1 คน คิดเป็นรอย
ละ 100.0 เป็นตน 
 
สรุปผลและวิจารณ๑ผลการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรู VARK ขึองนักศึกษาปริญญาตรี 
มลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใลม ในรายวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรแ จํานวน 144 คน พบวา 
ผูเรียนสวนมากมีรูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียว ซึ่งมีจํานวน 110 คน (76.39%) และผูเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนรูลลายดานมีจํานวน 34 คน (23.61%) สอดคลองกับงานวิจัยขึอง ธนาวุฒิ นิลมณี 
และคณะ (2559) ไดจําแนกรูปแบบการเรียนรูตามรูปแบบ VARK ขึองนักศึกษาสาขึาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรแ มลาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวาผูเรียนจํานวน 126 คน มีผูเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียวมากที่สุด จํานวน  68 คน ( 54%) ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู
ลลายดานมีจํานวน 58 คน (46.0%) เป็นตน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดรูปแบบการเรียนรู VARK 
ขึองผูเรียนที่มีเพียงดานเดียวพบวา ผูเรียนมีรูปแบบการเรียนรูแบบ Kinesthetic มากที่สุดคิดเป็น 
43.0% รองลงมาคือรูปแบบการเรียนรู Visual คิดเป็น 24.0% ตามลําดับ และสําลรับผูเรียนที่มี
รูปแบบการเรียนรูลลายดาน พบวา ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบ 2 ดานมีจํานวนมากที่สุด คิด
เป็น 82.0% รองลงมาคือผู เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบ 3 ดานคิดเป็น 15.0% ตามลําดับ 
สอดคลองกับงานวิจัยขึอง Zeynep และ Melis (2007) เมื่อพิจารณาถึงผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู
เพียงดานเดียวพบวา ผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบ Kinesthetic มากที่สุดมีจํานวนมากที่สุด คิด
เป็น 36.1% และผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูลลายดาน พบวาผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู 2 ดานมี

VAR 
[เปอร์เซ็นต]์ 

VRK 
[เปอร์เซ็นต]์ 
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จํานวนมากที่สุดคิดเป็น 30.3% เชนเดียวกับงานวิจัย Erica และคณะ (2007) ที่ไดจําแนกรูปแบบการ
เรียนรูขึองผูเรียนตามเพศเม่ือพิจารณารูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียว เพศลญิงมีรูปแบบการเรียนรู
แบบ Kinesthetic มากที่สุด คิดเป็น 33.3% แตสําลรับเพศชายมีรูปแบบการเรียนรูแบบ Aural, 
Read/Write และ Kinesthetic เทากันคือ 4.2% และรูปแบบการเรียนรูแบบลลายดานทั้งเพศชาย
และลญิงมีรูปแบบการเรียนรูทั้ง4 ดานมากที่สุด เป็นตน 
 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวารูปแบบการเรียนรู VARK ขึองผูเรียนกลุมตัวอยางที่เรียน
วิชาการโปรกรมภาษาคอมพิวเตอรแ มีรูปแบบการเรียนรูเพียงดานเดียวมีจํานวนมากที่สุด ซึ่งสวนใลญ
มีรูปแบบการเรียนรูแบบ Kinesthetic มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูเรียนสมัยนี้เป็นพวก Gen Y จะ
เป็นเด็กที่กลาคิด กลาแสดงออก ชางสงสัย ชอบความสะดวก ทําอะไรรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเด็กที่
เติบโตมาพรอมกับคอมพิวเตอรแและเทคโนโลยี และผูเรียนประเภท Kinesthetic นี้ไมสามารถนั่งใน
ลองเรียนแบบนาน ๆ ไดเลมือนกับผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบ Aural และไมสามารถอาน
ลนังสือ ตําราไดดีเทาผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูแบบ Read/Write (ไชยยศ ปใ้นสกุลไชย, 2555) 
ดังนั้นจึงเป็นแนวทางสําลรับผูสอนที่จะตองปรับเทคนิคการสอนใลมโดยใลมีเลนเกม ทํากิจกรรมตาง 
ๆ ใลแสดงออกโดยมีการเคลื่อนไลวขึองรางกายใลมากขึึ้น  จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
สําลรับผูสอนที่จะไดทําความเขึาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูขึองผูเรียนแตละคน และนําไปปรับปรุง
เทคนิคการสอนใลเลมาะสมกับผูเรียนเพ่ือจะชวยใลผูเรียนมีความรูความเขึาใจในบทเรียนมากยิ่งขึึ้น 
และสงผลถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลทางการเรียนไดดีขึึ้น ขึอเสนอแนะสําลรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
อาจจะศึกษารูปแบบการเรียนขึองผูเรียนโดยแยกตามเพศ และสาขึาวิชาที่เรียน แลวการออกแบบ
บทเรียนที่เลมาะสมกับผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนแตกตางกันเพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นตน 
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแ
สําลรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 36 คน โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1.เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแ 2.เพ่ือสํารวจ
ความคิดเล็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาวิธีดําเนินการวิจัยคือศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวขึองกับสะเต็มศึกษาจากการสังเคราะลแเอกสารและงานวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแการจัดการเรียนรูเป็นการจัด
กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการในสาระไดแกวิทยาศาสตรแคณิตศาสตรแ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเขึาไปใน 3 สาระดังกลาวระดับขึองการบูร
ณาการออกเป็น4 ระดับไดแก 1.การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Integration) 2.การบูรณาการ
แบบคูขึนาน (Parallel Integration) 3.การบูรณาการแบบพลุวิทยาการ (Multidisciplinary 
Integration) 4.การบูรณาการแบบขึามวิชา (Transdisciplinary Integration) วัดและประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม
ศึกษาดังกลาวเป็นการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic learning) ในการวิจัยนี้ผูทําการวิจัย
ไดใชกิจกรรมสะเต็มศึกษาดวยกันทั้งลมด5 กิจกรรม เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยแบบแผนการ 
จัดกิจกรรมการใชสะเต็มศึกษา แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกผลงานขึองนักเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเล็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา การวิจัยพบวานักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีความคิดสรางสรรคแเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงาน มีความคิดแปลกใลม 
และผลความคิดเล็นเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาสวนใลญมีความคิดเล็นอยูในระดับปาน
กลาง  
 
คําสําคัญ : แนวทางการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา  การจัดการเรียนรู ความคิดสรางสรรคแ 
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ABSTRACT 
The studies of learning management approach according to STEM education 

for develop creativity among 36 Junior high school level Students. The objectives were 
1. To study the learning management approach based on STEM education to 
develop creativity and 2. To explore the opinions about learning management 
approach based on STEM education to develop creativity. The research methods 
were to study the concepts and review theories related to STEM education. In the 
synthesis many documents and research found the activities of teaching and learning 
in order to develop creative thinking, learning management is an integrated teaching 
activity in the integrated subjects, including Mathematics, Science, and Career and 
technology by incorporating the engineering design into these three areas. The level 
of integration is four levels. These include: 1. Infusion Integration 2. Parallel 
Integration 3. Multidisciplinary Integration (Multidisciplinary Integration) 4. Cross-
Integration (Transdisciplinary Integration). Measure and evaluate the authenticity 
(Authentic Assessment), which is the way to learn the learning under the study is the 
authentic learning (Authentic learning). In this research, the researcher has used all 5 
activities STEM education together. Behavioral observation, Student Record Form, 
and the questionnaire about the activities of the study were used. The research 
found that junior high school level students had the creativity about working design 
and new ideas to work. The opinions on learning, most of the students had 
moderate level of the opinions in STEM education. 
KEYWORDS:STEM Education, Creativity, Learning Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

บทนํา  
ปใจจุบันมนุษยแตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาใลทันกับความกาวลนาดานตาง ๆ ขึองโลก ทั้งดาน

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เพื่อสรางชีวิตใลมีศักยภาพในการดํารงชีวิตและเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในการ
พัฒนาประเทศตอไปสําลรับแนวทางการศึกษาที่เลมาะสมกับโลกยุคปใจจุบัน และโลกอนาคตที่
ตางประเทศกําลังใลความสนใจนั้นคือ การศึกษาที่เกี่ยวพันกับวิทยาศาสตรแเทคโนโลยี คณิตศาสตรแ 
และวิศวกรรม อยางลลีกเลี่ยงไมได จึงอาจกลาวไดวาในแตละวันขึองคนเรา แสงแดด ตนไม ทองฟูา 
ดวงดาว สัตวแเลี้ยง รวมถึงการดูโทรทัศนแ เลนเกม ตลอดจนประดิษฐแกรรมตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา 
การศึกษาประเภทนี้ลวนเป็นการชวยพัฒนาคนในอนาคต ทําใลคนอยากเรียนรูดวยตนเอง เปลี่ยนการ
เรียนแบบทองจําไปสูการลงมือทําซึ่งเป็นการเรียนรูอยางแทจริง และเป็นที่มาขึองคําวา “สะเต็มศึกษา”  
ที่กําลังอยูในความสนใจขึองนักการศึกษาทุกวันนี้ “สะเต็มศึกษา” สามารถนําความรู ทักษะ 
ประสบการณแจากการเรียนรูไปใชแกปใญลาในชีวิตจริงซึ่งเป็นประโยชนแตอการดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพในอนาคต เพราะจะทําใลมนุษยแคิดอยางมีเลตุผลเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ไดเป็นอยางดี จึงมี
ความพยายามนําการเรียนรูลักษณะนี้มาใช ในการออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือบูรณาการ ทั้ง
แนวความคิดลลักทางวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรมขึอง
ประเทศไทยเรา(ขึจรเดช บุตรพรม,2557)ทั้งนี้ STEM Education เป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดและ
ลักษณะดังนี้ (Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; Breiner, et al., 2012; รักษพลธนานุวงศแ, 2556, 
อภิสิทธิ์ธงไชยและคณะ , 2555)1.เป็นการบูรณาการขึามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary 
Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการระลวางศาสตรแสาขึาตางๆไดแกวิทยาศาสตรแ  (S) เทคโนโลยี 
(T) วิศวกรรมศาสตรแ (E) และคณิตศาสตรแ (M) ทั้งนี้ไดนําจุดเดนขึองธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอน
ขึองแตละสาขึาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว 2. เป็นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนไดในทุก
ระดับชั้นตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยพบวาในประเทศสลรัฐอเมริกาไดกําลนดเป็น
นโยบายทางการศึกษาใลแตละรัฐนํา STEM Education มาใชผลจากการศึกษาพบวาครูผูสอนใช
วิธีการสอนแบบ Project-based Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning 
ทําใลนักเรียนสามารถสรางสรรคแพัฒนาชิ้นงานไดดีและถาครูผูสอนสามารถใช STEM Education ใน
การสอนไดเร็วเทาใดก็จะยิ่งเพ่ิมความสามารถและศักยภาพผูเรียนไดมากขึึ้นเทานั้นซึ่งในขึณะนี้ในบาง
รัฐขึองประเทศสลรัฐอเมริกามีการนํา STEM Education ไปสอนตั้งแตระดับวัยกอนเรียน 
(Preschool) นอกจากนี้สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ไดกลาวไววา สามารถ
นําความรูทักษะประสบการณแจากการเรียนรูไปใชแกปใญลาในชีวิตจริงซึ่งเป็นประโยชนแตอการดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตเพราะจะทําใลมนุษยแคิดอยางมีเลตุผลเชื่อมโยงสิ่งตางๆไดเป็นอยาง
ดีจึงมีความพยายามนําการเรียนรูลักษณะนี้มาใชในการออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือบูรณาการทั้ง
แนวความคิดลลักทางวิทยาศาสตรแคณิตศาสตรแเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมขึองประเทศ
ไทยเรา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี,2557) 

“สะเต็มศึกษา”(ScienceTechnologyEngineeringand Mathematics Education : STEM 
Education)  
การเรียนรูที่บูรณาการ การจัดการศึกษาทางดานวิชาวิทยาศาสตรแเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ 
คณิตศาสตรแ ตั้งแตระดับขึั้นการศึกษาพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต 
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โดยมีเปูาลมายที่จะสงเสริมใลประชากรรุนใลมไดมีความรูและทักษะการเรียนรูในทางสรางสรรคแแบบ
ใลม โดยเฉพาะอยางยิ่ งในศตวรรษที่  21จุดเดนสําคัญอีกประการลนึ่ งขึองสะเต็มศึกษาที่
นอกเลนือจากการออกแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสใลผูเรียนไดบูรณาการความรูในสาขึาวิชา
วิทยาศาสตรแเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรแและคณิตศาสตรแเขึาดวยกันและการเชื่อมโยงองคแความรูจาก
บทเรียนในลองเรียนเพ่ือประยุกตแ ใช ในชีวิตประจํ าวันแล วสะเ ต็มศึกษายั งช วยใลผู เรี ยน 
เกิดการคิดขึั้นสูง (Higher-ordered thinking)ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
skills) สะเต็มศึกษาชวยสงเสริมการคิดข้ัึนสูงขึองผูเรียนการคิดขึั้นสูงกลาวถึงการคิดขึั้นสูง 3 ประเภท
คือการคิดแกปใญลา (problem solving) การคิดสรางสรรคแ (creative thinking) และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ (critical thinking) ซึ่งเป็นการคิดที่มีการกลาวถึงและตีพิมพแอยางแพรลลายวาสามารถ
ฝึกฝนใลเกิดกับผูเรียนผานการทํากิจกรรมสะเต็มการคิดสรางสรรคแเป็นความสามารถในการมองเล็น
ประเด็นขึองปใญลาลรือการเชื่อมโยงความคิดเดิมกับจินตนาการแลวสรางเป็นความรูความคิดลรือ
ชิ้นงานใลมขึองตนเองโดยใชกลยุทธแทางความคิดที่ลลากลลายทั้งการวิเคราะลแประเด็นการคิดนอก
กรอบการคิดริ เริ่ มและการสร างสรรคแผลงานลรือสิ่ ง ใลมๆที่ เลมาะสมตอการใช งานได  
(สนธิพลชัยยา,2557) จะเล็นไดวาการเรียนรูในปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว 
ดวยอุปกรณแไอที เครื่องมือสื่อสาร และแลลงขึอมูลขึาวสารที่มากมายและลลากลลาย ทําใลเด็กใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความรูที่มากเพราะสามารถเขึาถึงแลลงขึอมูลไดงาย แตจากการสํารวจยังพบปใญลาที่
เกิดกับเด็กเกือบทั่วไปวายังขึาดทักษะทางวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี คณิตศาสตรแ และวิศวกรรมศาสตรแ 
ซึ่งเป็นวิชาที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน จะเล็นไดวาจากขึอความขึางตน สะเต็มศึกษาตอบโจทยแในการ
แกไขึปใญลาที่เกิดขึึ้นได เพราะเนนแกปใญลาในแตละดานไปพรอมๆ กันและยังสงเสริมกระบวนการ
คิดสรางสรรคแ ที่ยังเป็นอีกปใญลาขึองเด็กไทยที่พบไดเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจพบวาเด็กไทยยัง
ขึาดทักษะการคิดสรางสรรคแเป็นอยางมาก (กันติกาน สืบกินร,2551) 

จากปใญลาในการศึกษาในปใจจุบันนั้น จะพบวา การศึกษาไทยมีสภาพดอยลงมากทั้งในเรื่อง
ปใญลาตางๆขึองบุคลากรในโรงเรียน และท่ีสําคัญเลยคือตัวเด็กนักเรียนเอง ซึ่งปใญลาใลญๆขึองเด็กใน
ยุคปใจจุบันนั้นคือการขึาดการคิดวิเคราะลแความคิดสรางสรรคแ ซึ่งการคิดวิเคราะลแเป็นทักษะพ้ืนฐาน
สําคัญที่จะสงผลใลผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดดานอ่ืนๆ ที่สูงขึึ้น ซึ่งจะชวยใลรูขึอเท็จจริง รูเลตุผล
เบื้องตนขึองสิ่งที่เกิด เขึาใจความเป็นมาขึองเลตุการณแ เพ่ือนํามาตัดสินใจแกปใญลาลรือตัดสินใจใน
เรื่องตางๆไดถูกตอง ดวยความสําคัญดังกลาวจึงจําเป็นตองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะลแใลแกผูเรียน
อยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนรูและใชชีวิตประจําวัน ในปใจจุบันจะพบวาการทําธุรกิจสมัย
นี้การขึายชิ้นงาน การออกแบบตางๆเนนความคิดสรางสรรคแ ขึายความแปลก ความตางขึองผลงาน 
ซึ่งกอนจะมาเป็นผลงานตางๆนี้ผูที่คิดคนตองมีความคิดที่สรางสรรคแมากพอสมควร และจากเลตุผลดัง
กวาทําใลเล็นวาความคิดสรางสรรคแเป็นสิ่งที่จําเป็นสําลรับเด็กในยุคใลมมาก จากผลการเรียนที่ลดลง 
ความคิดสรางสรรคแเด็กนักเรียนนอย โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขึนาดเล็กซึ่งอาจจะมีบุคลากรนอย ลรือ
สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ ผูทําการวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาจากโรงเรียนขึนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนที่
เลือกคือ โรงเรียนวัดลลวงวิทยา ที่มีจํานวนครูผูสอนคอนขึางจะนอย ทําใลเด็กนักเรียนในโรงเรียนได
เรียนรูไดไมคอยเต็มที่ ขึาดสื่อการสอนที่จําเป็นทําใลเด็กนักเรียนมีคา ความคิดสรางสรรคแที่คอนขึาง
นอย แตเด็กนักเรียนมีความสามารถที่จะรับรูเพ่ิมไดอีก (วิจารณแ พานิช,2555) 
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จากความสําคัญขึองการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการความรู
ลลายสาขึาวิชา ซึ่งกระตุนใลผูเรียนมีทักษะการคิด การแกปใญลา และความคิดสรางสรรคแ และใล
สอดคลองกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  เพ่ือสงเสริมใลผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองได
เรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคแสําลรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรูสําลรับผูสอนและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 
กรอบความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค๑การวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคแ 

2.เพ่ือสํารวจความคิดเล็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแ 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุํมเปูาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีตอนตน โรงเรียนวัดลลวงวิทยา ตําบลกลวยแพะ 
อําเภอเมือง  จังลวัดลําปาง จํานวน 36คน 
 เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัย  ไดแก  
  1.แผนการจัดกิจกรรมการใชสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแขึอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  2.แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบบันทึกพฤติกรรม ที่ผูวิจัยไดบันทึกขึอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดขึองพฤติกรรมตางๆ ในการทํากิจกรรม  
  3.แบบบันทึกผลงานขึองนักเรียน ในการทํากิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแ 
  4.แบบสอบถามความคิดเล็น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแ 
 
 

จัดการเรียนรูแบบใชแนวคิดตามสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคแสําลรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคแ 

ความคิดเล็นเก่ียวกับการเรียนรูที่
ใชแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา 
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วิธีการดําเนินวิจัย 
แบงออกเป็น 2 ระยะ  ไดแก ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแ ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแสําลรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแ 
 1. ผูวิจัยดําเนินการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดยยึดขึั้นตอนขึอง  
(กันติกาน สืบกินร,2551) ประกอบดวย 5 ขึั้นตอน ดังนี้ 

1.1 กระตุนความสนใจเป็นขึั้นตอนเราความสนใจขึองนักเรียนและสํารวจตรวจสอบ
และทบทวนมโนทัศนแ ความรูพ้ืนฐานเดิมที่เอ้ือตอการเรียนรูมโนทัศนแ ใลมขึองนักเรียน โดยกระตุนใล
นักเรียนมีความอยากรูอยากเล็น มีความสนใจ มีความพรอม และกระตือรือรนที่จะเรียน 

1.2 สํารวจตรวจสอบทําความเขึาใจปใญลาเป็นขึั้นตอนใลเกิดการตระลนักใน
สถานการณแปใญลา ทําการกําลนดขึอบเขึตขึองปใญลาใลชัดเจน ฝึกความคิดแกปใญลาอยางสรางสรรคแ
ใลกับนักเรียนโดยการกําลนดปใญลาใลรวมกันอภิปรายทําความเขึาใจในสถานการณแปใญลาใล
ครอบคลุมทุกดาน 

1.3 สรางทางเลือกในการแกปใญลาเป็นขึั้นตอนใลนักเรียนไดฝึกทักษะการคิด
แกปใญลาอยางสรางสรรคแ โดยการสรางทางเลือกแนวคิดขึองการตอบสถานการณแปใญลารวมทั้งลง
ขึอสรุปเพื่อลาทางเลือกแนวคิดท่ีเลมาะสมที่จะใชลาคําตอบขึองสถานการณแปใญลา 

1.4 วางแผนและดําเนินการแกปใญลา เป็นการคิดออกแบบ วางแผน และลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อรวบรวมขึอมูล รองรอย ลลักฐาน ละสรางมโนทัศนแ คําอธิบาย ขึองสถานการณแปใญลาดวย
ตนเองโดยการรวมกันระดมสมองออกแบบแผนการทางานใลลลากลลายและรวมกันลาแผนงานที่
เลมาะสมเพื่อแบงลนาที่การทํางาน 

1.5 ตรวจสอบ ยอมรับและขึยายองคแความรู เป็นขึั้นตอนที่ทําใลเกิดความเขึาใจใลม
เพ่ือใลเกิดความเขึาใจอยางลึกซึ้งจนกอใลเกิดความรูที่ลึกซึ้งและการเรียนรูอยางมีความลมาย  

2. การสรางเครื่องมือเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชสะเต็มเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคแ 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire)ความคิดเล็น
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งไดดําเนินการตามขึั้นตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวขึองรวมทั้ งลลักการและวิธีการสราง
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยตลอดจนกําลนดกรอบแนวความคิดการวิจัยโดยไดรับคําแนะนําจาก
อาจารยแที่ปรึกษา 

 2.2 ศึกษาขึอมูลจากลนังสือเอกสารบทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวขึองเพ่ือนํามาใช
เป็นแนวทางในการสรางขึอคําถาม 

2.3 กําลนดประเด็นและขึอบเขึตขึองคําถามใลมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย 

2.4 ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง 
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2.5 นําแบบสอบถามท่ีสรางขึึ้นเสนอกับอาจารยแที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปปรับปรุงในสวนทียังไมสมบูรณแ 

2.6 ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใลสมบูรณแตามที่อาจารยแที่ปรึกษาไดเสนอแนะ 
2.7 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขึเรียบรอยแลวไปใลผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงขึองเนื้อลา (Content Validity) 
2.8 ปรังปรุงแบบสอบถามตามขึอเสนอแนะขึองผูเชี่ยวชาญนําเสนออาจารยแที่

ปรึกษาเพ่ือทําการตรวจสอบอีกครั้งแลวนํามาแกไขึใลสมบูรณแกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล
ตอไป 

 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขึอมูลจากการทํากิจกรรม การใชสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคแ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมตางๆแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู แบบบันทึกผลงานขึอง
นักเรียน และแบบสอบถามความคิดเล็นเกี่ยวกับการวัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรคแ ในการทํากิจกรรมและแบบสอบถามความคิดเล็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการใชสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิจัย  

วิเคราะลแขึอมูลโดยใชสถิติในการลาคาเฉลี่ยและคารอยละจากสูตร 
 
 

 
 
 
     คือ คาเฉลี่ยเลขึคณิต 
                 คือ ผลบวกขึองขึอมูลทุกคา 
             คือ จํานวนขึอมูลทั้งลมด 

 
สูตรคารอยละ = (จํานวนที่ตองการลา ÷ จํานวนทั้งลมด) x 100 
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“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ผลการวิจัย 
 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแ  จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขึองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ผลการสังเคราะลแแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขึอง
กับการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษามีดังนี้คือ1.ศึกษาสาระสําคัญขึองสาระวิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะขึอง
การบูรณาการซึ่งการเรียนแบบสะเต็มศึกษานั้น จะเนนการลงมือปฏิบัติโดยครูผูสอนมีความสําคัญอยาง
ยิ่งที่จะตั้งคําถามใลเด็กสนใจและเรียนรูวาสิ่งที่เรียนในลองเรียนนั้นเป็นสิ่งที่อยูรอบตัวในชีวิตประจําวัน
ขึองเรา การพัฒนาขึีดความสามารถขึองครู องคแประกอบในการถายทอดความรูและการกระตุน 
ใลนักเรียนแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคแ 2. จัดความคิดรวบยอดเนื้อลาสาระวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนรูใลเลมาะสมกับขึั้นพัฒนาการสติปใญญาขึองผูเรียนซึ่งจะชวยใลผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดี 3. ควรสงเสริมใลผูเรียนไดคิดอยางอิสระใลมากเพ่ือชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคแขึองผูเรียน 4. 
สรางแรงจูงใจภายในใลแกผูเรียน 5.ผูสอนควรสอนความคิดรวบยอดใลแกผูเรียน (วารุณีลนองลาง, 
2553) การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)ซึ่งสามารถใชวิธีการวัดและประเมินผลไดลลายวิธีไดแก 1.การสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 2.การสัมภาษณแ 3. การแสดงผลงาน 4.การบันทึกขึองผูเรียน 5.การรายงาน
ตนเอง 6.การประเมินผลภาคปฏิบัติ 7.การประเมินความสามารถ 8.การใชแฟูมสะสมผลงาน 9.การ
ทดสอบ 10. การสอบถามในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาจริง  
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขึองนักเรียนกลุมเปูาลมาย 

ข๎อมูลทั่วไป  จํานวน ร๎อยละ 
เพศ ชาย 

ลญิง 
19 
17 

52.80 
47.20 

ระดับชั้นที่ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

13 
15 
8 

36.10 
41.70 
22.20 

 ขึอมูลทั่วไปขึองกลุมตัวอยางมีสัดสวนไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปใจจัยดานเพศ กลุม
ตัวอยางเพศชายจํานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 52.80 และกลุมตัวอยางที่เป็นเพศลญิงจํานวน 17 คน 
คิดเป็นรอยละ 47.20 เมื่อจําแนกตามระดับชั้นที่ศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจํานวน
มากที่สุด เทากับ 15 คน คิดเป็นรอยละ 41.70 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและระดับความคิดเล็นขึองนักเรียนกลุมเปูาลมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย
ใชสะเต็มศึกษา 

ข๎อคําถาม คําเฉลี่ย ระดับ 
1.ถานักเรียนมีโอกาสนักเรียนอยากเขึารวมกิจกรรมตามแนวสะเต็ม

ศึกษา 
3.61 

ปาน
กลาง 

2.นักเรียนคิดวาการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาชวยใลผูเรียนมี
ทักษะการแกปใญลา 

3.36 
ปาน
กลาง 

3.นักเรียนคิดวาการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนสามารถสงเสริมกระบวนการคิดขึองผูเรียน 

3.58 
ปาน
กลาง 

4.นักเรียนคิดวาการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรูโดย
การลงมือปฏิบัติจริง 

4.03 มาก 

5.การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาทําใลผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 

3.56 
ปาน
กลาง 

6. ถานักเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาทําใล
นักเรียนมีโอกาสไดใชความคิด และกลาแสดงความคิดเล็นมาก
ขึึ้น 

3.67 
ปาน
กลาง 

7.ถานักเรียนไดรวมกิจกรรมสะเต็มศึกษานักเรียนจะตั้งใจและมุงมั่น
ในการทํากิจกรรม 

3.81 
ปาน
กลาง 

8.นักเรียนคิดวาการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษามีความยากและไม
สามารถเขึาใจได 

3.44 
ปาน
กลาง 

9.การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาทําใลเกิดผลงานและพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแ 

3.56 
ปาน
กลาง 

10.นักเรียนคิดวาการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาทําใลเกิดความรู
ใลมๆ 

3.61 
ปาน
กลาง 

รวม 3.62 
ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 2 แสดงความคิดเล็นเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา นักเรียนมีความ
คิดเล็นเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา สวนใลญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 9  รายการ 
และในระดับมาก 1  รายการ ในคําถามที่ 4 นักเรียนคิดวาการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นการ
เรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
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รูปภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงสัดสวนขึองระดับความคิดเล็นขึองกลุมเปูาลมายเกี่ยวกับการเรียนการสอน

โดยใชสะเต็มศึกษาจําแนกรายขึอ 
 
อภิปรายผล 

การจัดประสบการณแการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรคแ คือ ชวยกระตุน
ความคิดจินตนาการอยางอิสระขึองเด็ก ทํา ใลเด็กไดสรางสรรคแผลงานอยางลลากลลาย ฝึกการรูจัก
ทํางานดวยตนเองและฝึกการแสดงออกทางความคิด ทําใลเด็กรูจักที่จะเชื่อมโยงความคิดเดิมลรือ
ประสบการณแที่มีอยูเดิมเขึากับความคิดใลมลรือประสบการณแที่ไดรับใลมเขึาดวยกัน ลรือการนํา
ความคิดเดิมมาผสมผสานกันกับความคิดใลม เกิดเป็นความคิดสรางสรรคแขึึ้น โดยเด็กจะไดพัฒนา
ความคิดสรางสรรคแทั้ง 4 ดาน ไดแกความคิดคลองแคลวความคิดยืดลยุน ความคิดละเอียดลออและ
ความคิดริเริ่ม(บญจกาญจนแ ใสละมาย และ ชลาธิป สมาลิโต,2558) 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงลมายเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคแสําลรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวาผลงานวิจัยการจัดการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคแ ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคแขึองนักเรียน
โดยผูสอนสังเกตเล็นไดถึงความคิดที่อิสระขึองนักเรียน จากผลงานที่มีความลลากลลายและแปลกใลม  
การวางแผนและออกแบบชิ้นงาน นักเรียนมีการคิดที่รอบคอบและยืดลยุนในการเลือกใชวัสดุอุปกรณแที่
ลลากลลาย มีการรับฟใงความคิดเล็นขึองสมาชิกภายในกลุมและยอมรับขึอคิดเล็นที่แตกตางไปจาก
ตนเอง และยังมีการแกปใญลาที่ดี จากการพบเจอขึอผิดพลาดระลวางการทํากิจกรรมอีกทั้งยัง มีการใช
เลตุผลในการแกไขึปใญลา ดังที่ กิลฟอรแด ไดกลาวถึงบุคลิกภาพขึองคนที่มีความคิดสรางสรรคแวา จะตอง
มีความฉับไวที่รูปใญลาและมองเล็นปใญลา มีความวองไวและสามารถจะเปลี่ยนความคิดใลมๆ 
ไดงาย ซึ่งแสดงใลเล็นวาการแกปใญลาเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งขึองชีวิตที่ตองทําใลสําเร็จลุลวงจึงจะทํา
ใลชีวิตสามารถดําเนินไปไดอยางมีความสุขึ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะตองเรียนรูวิธีการแกปใญลาอยาง
สรางสรรคแ โดยปกติคนเราทั่วไปมักเลือกวิธีการที่จะเลี่ยงปใญลามากกวาการเผชิญปใญลา  ซึ่งถาคนเรา
รูจักท่ีจะเรียนรูการแกปใญลาอยางสรางสรรคแก็จะมีชีวิตที่สนุกสนานราเริงและความสุขึมากยิ่งขึึ้น (กิล
ฟอรแด,2551)อีกทั้งกษิดิศมีพรลมและชญาพิมพแ อุสาโล ไดทําการศึกษาแนวทางการบริลารที่มีความคิด
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สรางสรรคแในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนขึองโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดีในจังลวัดเชียงใลมพบวา
ผลการวิจัยพบวาแนวทางการบริลารซึ่งประกอบไปดวย 1.การวางแผน2.การจัดองคแการ 3.การนา
องคแการ 4. การควบคุมและความคิดสรางสรรคแซึ่งประกอบไปดวย 1.ความคิดริเริ่ม2. ความคิด
คลองแคลว 3.ความคิดยืดลยุน 4.ความคิดละเอียดลออและในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนซึ่ง
ประกอบดวย 1.การจัดกิจกรรมเสริมลลักสูตร 2. การจัดบริการแนะแนวโดยในภาพรวมพบวาการนา
องคแการมีความตองการจาเป็นมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการมีระบบสรางแรงจูงใจที่ลลากลลายแก
บุคลากรในการบริการแนะแนวเพ่ือประโยชนแตอการพัฒนานักเรียนที่มีความคิดคลองแคลวและการ
วางแผนมีความตองการจําเป็นนอยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการกําลนดกลยุทธแเชิงรุกในการจัดกิจกรรม
เสริมลลักสูตรเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความคิดริเริ่มเมื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมลลักสูตรพบวา
การนาองคแการมีความตองการจําเป็นมากที่สุดและการวางแผนมีความตองการจาเป็นนอยที่สุดและ  
เมื่อพิจารณาการจัดบริการแนะแนวพบวาการนาองคแการมีความตองการจาเป็นมากที่สุดและการ
ควบคุมมีความตองการจาเป็นนอยที่สุดและเม่ือพิจารณาระดับความตองการจาเป็นพบวาแนวทางการ
บริลารที่มีความคิดสรางสรรคแในการจัดบริการแนะแนวมีความตองการจําเป็นมากกวาการจัดกิจกรรม
เสริมลลักสูตร(กษิดิศมีพรลมและ ชญาพิมพแ อุสาโล,2555) นอกจากนี้ ณัฐสุดาจั่นอาจ และคณะ ได
ทําการศึกษาการเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะลแดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ผานเครือขึาย
สังคมสําลรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย พบวาผลการวิจัยพบวาผลการ
เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะลแดวยแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ผ านเครือขึาย
สังคมวงรอบที่ 3 สูงกวาวงรอบที่ 2 และวงรอบที่ 2 สูงกวาวงรอบที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและลลังเรียนลลัง เรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ณัฐสุดาจั่นอาจ และคณะ, 2559) อีกทั้ง สุพัตราโคตะ
วงคแ และคณะ ไดทําการศึกษา การสงเสริมทักษะการทํางานเป็นทีมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือขึองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนชุมแพศึกษา  
พบวา กิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑแเม
กุยแกนสแเทากับ 1.31 ผูเรียนมีทักษะการทํางานเป็นทีมสูงขึึ้นตามลําดับวงรอบที่ 1 รอยละขึอง
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 54.00 วงรอบที่ 2รอยละขึองคะแนนเฉลี่ยเทากับ 63.33 และวงรอบที่ 3 มีรอย
ละขึองคะแนนเฉลี่ยเทากับ 80.34 ผูเรียนมีผลการประเมินทักษะการทํางานเป็นทีมลลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธแกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด(สุพัตราโคตะวงคแ และคณะ, 2559) 

จากผลการสํารวจความคิดเล็นขึองนักเรียน ทําใลทราบถึงความคิดเล็นขึองนักเรียนที่มีตอการ
เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาที่สวนใลญนักเรียนมีความคิดเล็นวาการเรียนรูสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรูที่
ลงมือปฏิบัติจริง สงเสริมใลเกิดความคิดสรางสรรคแ การแกปใญลา  การคิดวิเคราะลแ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยขึองปรเมศวรแ วงศแชาชม และกัญญารัตนแ โคจร ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด
สรางสรรคแและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใชการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษารวมกับโครงงานเป็นฐาน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคแขึอง
นักเรียนทั้ง 3 ชวงคือ 7.47 11.40 และ 21.35 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียน
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ลลังจากท่ีไดรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูขึางตนในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ต่ํากวาเกณฑแรอยละ 75  
และวงรอบปฏิบัติการที่ 2 สูงกวาเกณฑแรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ปรเมศวรแ วงศแ
ชาชม และกัญญารัตนแ โคจร,2559)สอดคลองกับ เบญจกาญจนแ ใสละมาย และชลาธิป สมาลิโต ทําการ
วิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาความคิดสรางสรรคแสําลรับเด็กปฐมวัยโดยผานการจัดประสบการณแการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาเรื่องอาชีพในทองถิ่นจังลวัดสงขึลา ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณแการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องอาชีพในทองถิ่นจังลวัดสงขึลามีคะแนนความคิด
สรางสรรคแลลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง
อาชีพในทองถิ่นจังลวัดสงขึลามีการพัฒนาความคิดสรางสรรคแที่สูงขึึ้น (เบญจกาญจนแ  ใสละมาย และช
ลาธิป สมาลิโต, 2558) 

 
ข๎อเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาทักษะดานอ่ืน เชน ทักษะการแกปใญลา  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ 

2. วัดผลการเรียนรูขึองนักเรียนที่ไดจากการทํากิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 
3. จัดกิจกรรมที่มีผลตอความคิดสรางสรรคแแบบเฉพาะดานใดดานลนึ่ง เชน ดานความคิด

ริเริ่ม ดานความคิดยึดลยุน 
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กลวิธีการสร๎างความตลกบนหน๎าแฟนเพจ“ความรู๎ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด” ในเฟซบุ๏ก 
Language Strategies and Creating Joke Policy Used on      

“Kwam rou tuam hua aow tau mai rod” Facebook Fanpage 
 

สิริญญา สุขสวัสดิ์ 
  อาจารยแประจําสาขึาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําลรับชาวตางประเทศ  

คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มลาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง   
Email : milky_mhew@hotmail.com 

 
บทคัดยํอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงลมาย เพ่ือศึกษาการใชภาษาและกลวิธีการสรางความตลกที่
ปรากฏในลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด”ในเฟซบุ฿ก เพ่ือบูรณาการเขึากับการเรียนการ
สอนท า ง ด า น ภ า ษา ศ าส ตรแ  ขึ อ มู ล ที่ ใ ช ศึ ก ษ า ใน ครั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ลน า แฟน เ พจ 
www.facebook.com/idiomfrommaster  โดยเกณฑแการเลือกขึอมูล คือ เลือกเฉพาะขึอความที่มี
จํานวน คนถูกใจ (Like) ตั้งแต 5,000 คนขึึ้นไป ซึ่งจะเก็บรวบรวมขึอมูลตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 – 
พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยใชแนวคิดลลัก คือ แนวคิดมูลบททางวัจนปฏิบัติ
ศาสตรแ และแนวคิดที่เก่ียวกับความตลกซึ่งเป็นแนวคิดลลักในการวิเคราะลแงานวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด”ในเฟซบุ฿ก มีกลวิธีการสรางความ
ตลกดานกลวิธีทางปริจเฉท 4 ประเภท ไดแก การใชตรรกะที่บิดเบือนมากที่สุด ความตลกที่อาศัยมูล
บทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไป การทําใลเรื่องเป็นสัปดน และความตลกที่เกิดจากการกลาวในสิ่งที่เกิน
ความจําเป็น  
 
คําสําคัญ: กลวิธีการใชภาษา, ความตลก, แฟนเพจ, เฟซบุ฿ก, ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด 
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Abstract 
 The objective of this study was to find out the language usage and the 
strategy to build the funny humour temper from “Kwam rou tuam hua aow tau mai 
rod” facebook fanpage and integrating with linguistic study. The data were the 
phrases or sentences which the readers pushed like button above 5,000 times and 
were selected from www.facebook.com/idiomfrommaster between March-May 2015. 
The data was analyzed using presupposition and humor theories. 

It was found that there are 4 type of the language usage in “Kwam rou tuam 
hua aow tau mai rod” facebook fanpage. Those respectively are funny humour 
temper strategies are distorted logic, misleading presupposition, vulgarity and 
exaggeration. 
 
Keywords : Language Strategies, Creating Joke, Fanpage, Facebook, Kwam rou tuam 

hua aow tau mai rod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

บทนํา 
แฟนเพจ (fanpage) เป็นลนาลนึ่งที่ถูกสรางขึึ้นบนเว็บไซตแขึองเฟซบุ฿ก (facebook) ซึ่งจะ

ไดรับ ความสนใจอยางมากจากผูคนในสังคมปใจจุบัน นอกจากแฟนเพจจะเกี่ยวกับเรื่องโดยทั่วไปแลว
ยังเกี่ยวขึองกับประเด็นตางๆ  ที่ไดรับความสนใจในสังคมชวงเวลานั้นอีกดวย โดยผูสรางสรรคแ
ขึอความมีวัตถุประสงคแ เพ่ือดึงดูดความสนใจขึองผูอาน เมื่อผูอานชื่นชอบก็จะแสดงออกดวยการกด
ถูกใจ (like) ขึอความนั้นๆ และยังสามารถสงตอ (share) ใลกับบุคคลอ่ืนลรือแสดงความคิดเล็น 
(comment) ใตขึอความนั้นได อาจกลาวไดวาการนําเสนอขึอความลักษณะนี้บนลนาแฟนเพจเป็น
การเปิดประเด็นในการสนทนาใลผูรวมสนทนาคนอ่ืนเขึามาแสดงความคิดเล็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ตน
เปิดไว และยังสามารถสงตอขึอความนั้นไปยังบุคคลอ่ืนๆ ทําใลการสนทนาขึยายวงกวางออกไปไดอีก
ดวย  

จากขึอมูลพบวาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ในเฟซบุ฿กเป็นกลุมสังคมชุมชน
ออนไลนแ (community) ที่เปิดเพจไดเพียงแคสองเดือน ตั้งแตเดือนสิงลาคม 2558 แตมีจํานวนยอด
ไลคแกวา 2 แสนไลคแ โดยแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” เป็นแฟนเพจที่มีคนถูกใจ (like) 
352,822 คน อีกทั้งยังมีคนพูดถึงกวา 157,207 คน (สืบคนขึอมูลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558) ซึ่งมี
สโลแกนขึองเพจวา “คําคม ผสมมันสแฮา เพจปราชญแจีนยุคดิจิตอล” เนื่องจากขึอความตางๆ ในแฟน
เพจ “ความรูทวมลัวเอาตัว ไมรอด” เป็นขึอความที่มีการนําคําคม ปรัชญา สุภาษิตมาดัดแปลงใลเป็น
มุกตลก โดยมาพรอมกับภาพประกอบขึองตัวละครที่เป็นลายเสนแบบจีนกําลังภายในซึ่งเป็นภาพ
นักปราชญแชื่อ “ซุนวู” ที่มีบุคลิก เป็นคนเครงขึรึมแตในขึอความกลับกลายเป็นเรื่องตลกขึบขึัน จึงทํา
ใลแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” กลายเป็นที่นิยมขึองกลุมคนวัยตางๆ ที่ชื่นชอบขึอความที่
มีความตลกขึบขึันและสนุกสนานเพื่อคลายความเครียด 

ทั้งนี้กลวิธีการสรางความตลกมีอยูลลายกลวิธี โดยกลวิธีในการสรางความตลกขึบขึันใน
งานวิจัยนี้พบวามีกลวิธีตางๆ ที่ทําใลผูอานผิดความคาดลมาย การผิดความคาดลมายเชนนี้ทําใลเกิด
ความตลกขึึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสรางความตลกที่ปรากฏในลนาแฟนเพจ 
“ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ในเฟซบุ฿ก โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตรแแนวคิดเรื่องมูล
บททางวัจนปฏิบัติศาสตรแ และแนวคิดที่เกี่ยวกับความตลกในการวิเคราะลแแฟนเพจ “ความรูทวมลัว
เอาตัวไมรอด” ซึ่งเป็นแฟนเพจลนึ่งที่ไดรับความสนใจจากผูคนในสังคมและยังทําใลทราบถึงลักษณะ
ภาษาท่ีปรากฏทางสื่ออินเทอรแเน็ตในปใจจุบัน  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษากลวิธีการใชภาษาในการสรางความตลกที่ปรากฏในลนาแฟนเพจ   
www.facebook.com/idiomfrommaster โดยเกณฑแการเลือกขึอมูล คือ เลือกเฉพาะขึอความที่มี
จํานวน คนถูกใจ (Like) ตั้งแต 5,000 คนขึึ้นไป จากลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ซึ่ง
จะเก็บรวบรวมขึอมูลตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 – พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 
ลากมีการปรากฏซ้ําผูวิจัยจะเลือกนํามาศึกษาเพียง 1 ขึอความเทานั้น ทั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาลักษณะการ
ใชภาษาและกลวิธีการสราง ความตลกที่ปรากฏในลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ในเฟ
ซบุ฿ก โดยใชแนวคิดลลักคือ แนวคิดมูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตรแและแนวคิดเรื่องเงื่อนไขึความตลก 
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โดยเครื่องมือที่ใชในการงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นตารางการวิเคราะลแกลวิธีการสรางความตลกบนลนา
แฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ในเฟซบุ฿กการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเสนอผลการวิเคราะลแโดยการพรรณนา อีกทั้งสรุปผลและอภิปรายผล
ในลักษณะพรรณนาวิเคราะลแ (Analytical Description) 

 
ผลการวิจัย 
 กลวิธีการสรางความตลกท่ีปรากฏในลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ในเฟซบุ฿ก  
จะเป็นการวิเคราะลแเรื่องขึองกลวิธีทางปริจเฉท ซึ่งสามารถแบงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

ประการแรกคือ ความตลกที่เกิดจากการกลาวในสิ่งที่เกินจําเป็น บางครั้งในลนาแฟนเพจ 
“ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ก็มีการใชความตลกที่มีการกลาวในสิ่งที่เกินความจําเป็น ดังเชน 

 
ตัวอยางที่ 1 

 

   
 

จากตัวอยางที่ 1 ขึอความที่วา “คนดีเป็นลมื่น คนลื่นเป็นแสน คนเดียวดายมีมิงกับกู” จะ
เล็นไดวาขึอความนี้มีการกลาวในสิ่งที่เกินความจําเป็น คือ “คนเดียวดายมีมิงกับกู” ทั้งนี้ขึอความ
เลลานี้อาจไมไดมีความเก่ียวขึองกับขึอความขึางตนเลย แตผูสรางขึอความก็ยังสามารถนําขึอความนั้น
ใลมาอยูในขึอความนี้ได ซึ่งบางครั้งอาจดูมากจนเกินความจําเป็น แตทั้ งนี้ก็เพ่ือเป็นการสรางความ
ตลกขึบขัึนใลแกขึอความนั่นเอง 

 
ประการที่สองคือ การใชตรรกะที่บิดเบือน โดยแบงยอยออกเป็นสองประเด็นคือการทําใล

ลลงทางและการซอนมุขึ ซึ่งการใชตรรกะที่บิดเบือนโดยการทําใลลลงทางเป็นกลวิธีที่ทําใลผูอาน
ตีความผิดในชวงแรก ลรือกลาวอีกอยางไดวาทําใลคิดไดไปอีกทางลนึ่งกอนลรือคิดเป็นอยางอ่ืน
นั่นเอง โดยมีการสรางตัวบท ในชวงแรกๆ ที่กอใลความโนมเอียงที่จะตีความเป็นความลมายอยาง
ลนึ่งกอน แตสุดทายกลับกลายเป็นอยางอ่ืนไป ลรือกลาวอยางงายๆ จากมุมมองขึองผูอานไดวา
เลมือน “ถูกลลอก” ใลเขึาใจผิด ตัวอยางเชน 
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ตัวอยางที่ 2 
 

   
 

จากตัวอยางท่ี 2 ขึอความที่วา “สุรา คือ ยาพิษ เติมน้ําแขึ็งสักนิดเพ่ือดับพิษสุรา” จะเล็นได
วาขึอความนี้มีการใชตรรกะที่บิดเบือนโดยการทําใลผูรับสารลลงทางในชวงตอนสุดทาย กลาวคือ 
“สุรา คือ ยาพิษ” ลมายความวาเราไมควรดื่มเนื่องจากจะเป็นอันตรายตอสุขึภาพ แตผูสรางขึอความ
ไดใชคําวา “เติมน้ําแขึ็งสักนิดเพ่ือดับพิษสุรา” ซึ่งลมายความวาเป็นการเชิญชวนใลมาดื่มสุรากัน
นั่นเอง ทั้งนี้ถาอาน ในตอนแรกจะดูเลมือนวาเป็นการลามไมใลดื่ม แตในตอนสุดทายกลับชวนใลดื่ม
ซึ่งถือวาเป็นการลลอกใลเขึาใจผิดในตอนแรกจนทําใลผูรับสารลลงทาง ทั้งนี้ เกิดจากการใลบริบทที่
มากลรือใลขึอมูลในรายละเอียด เพื่อเนนย้ําจนเกิดความโนมเอียงในการตีความเป็นอยางลนึ่งอยางใด
กอน แตแลวก็เกิดการลักมุมตอนจบ  

นอกจากนี้การใชตรรกะที่บิดเบือนโดยการซอนมุขึก็เป็นกลวิธีที่เกิดขึึ้นจากการอาศัยรูปแบบ
ลรือเนื้อลาขึองเรื่องตลกที่มีอยูกอนแลวเป็นกรอบรูปแบบลรือเนื้อลาแบบใดๆ ที่เป็นที่นิยมกลาวถึง
กันมาก จนเป็นที่คุนเคยกันดีจะทําใลผูฟใงเกิดความคาดลวังตั้งแตเมื่อไดยินคําแรกวาขึอความที่จะ
ตามมาตองไมธรรมดาเป็นแน ผูอานจะเกิดความคาดลวังวาเรื่องดังกลาวจะตองมีลักษณะที่ผิดแผกไป
จากโลกปกติ แตแลวก็เกิดการพลิกความคาดลมาย เรื่องจบลงดวยเนื้อลาที่แสนจะธรรมดา ซึ่งตรงกับ
ตรรกะในโลกขึองความเป็นจริง (Attardo 2001: 70 – 78) 
 

ตัวอยางที่ 3 
 

   
 

จากตัวอยางท่ี 3 ขึอความวา “เลนือฟูายังมีฟูา เลนือแผนฝูา นั่นคือคาน” มาจากสํานวนที่วา        
“เลนือฟูายังมีฟูา” จะเล็นไดวาขึอความนี้มีการซอนมุขึ กลาวคือ เลนือฟูายังมีฟูาเป็นสํานวนเดิมที่คน
ไทย สวนใลญรูจักเป็นอยางดี แตผูสรางขึอความไดใชการซอนมุขึโดยการกลาววา “เลนือแผนฝูานั่น
คือคาน” ซึ่งก็เป็นความจริงที่เกิดขึึ้นวาเลนือฝูาเพดานขึึ้นไปดานบนก็คือคานที่ใชสําลรับรองรับบาน
นั่นเอง การที่ผูสรางขึอความซอนมุขึเชนนี้เกิดจากการที่มีเรื่องตลกอยูกอนแลวเป็นรูปแบบที่เป็นที่
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นิยมกลาวถึงกันมากจนเป็นที่คุนเคยกันดีเป็นอยางดีจึงทําใลผูฟใงเกิดความคาดลวังตั้งแตเมื่อไดยินคํา
แรกวาขึอความที่จะตามมาก็ตองไมธรรมดาเชนกัน แตแลวก็เกิดการพลิกความคาดลมาย เมื่อเรื่องที่
กลาวมานั้นจบลงแบบธรรมดา ซึ่งตรงกับตรรกะในโลกขึองความเป็นจริง จึงทําใลขึอความนี้กลายเป็น
ความตลก 
 

ประการตอมาคือ การทําใลเรื่องเป็นสัปดน โดยการทําใลเป็นเรื่องสัปดนนี้มักเป็นเนื้อลาที่
ผูเขึียนจะลยิบยกขึึ้นมาในงานเขึียนอารมณแขึัน ซึ่งสิ่งที่กลาวสอดคลองกับทฤษฎีการปลดปลอยขึอง
คนเราที่ไมกลาพูดสิ่งที่เก็บไวในใจ เพราะเรื่องลามกสัปดนเป็นเรื่องตองลามที่ไมควรพูด แตเมื่อเราพบ
เล็นความตลกประเภทนี้ ในงานเขึียน ความขึบขัึนก็จะปรากฏขึึ้นมาในรูปแบบขึองเสียงลัวเราะ ดังนี้ 
 

ตัวอยางที่ 4 
 

    
 

จากตัวอยางที่ 4 ขึอความที่วา “ตื่นแตดึก คึกแตเชา” มาจากสํานวนที่วา “ตื่นแตดึก สึกแต
ลนุม”  ลมายถึง การจะทําอะไรใลรีบทําในชวงจังลวะที่ยังเลมาะสมกับวัยและเวลา จะเล็นไดวา
ขึอความนี้มีการทําใลเรื่องกลายเป็นเรื่องสัปดนแกผูรับสาร กลาวคือ คําวา “คึกแตเชา” นั่นลมายถึง 
การที่อวัยวะเพศขึองผูชายมีการตื่นตัวในตอนเชาซึ่งถือวาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึึ้นกับผูชาย ทั้งนี้การที่
ผูสรางขึอความใชเรื่องลามกสัปดนเชนนี้ ก็เกิดจากสิ่งนี้เป็นเรื่องตองลามที่ไมควรพูดในที่สาธารณะ 
เพราะเป็นเรื่องลับที่ไมควรเปิดเผย แตการนํามาใชสรางขึอความลรือพูดในที่สาธารณะแบบนี้ก็
สามารถทําใลเกิดความตลกข้ึึนมาได 
 

ประการสุดทายคือ ความตลกที่อาศัยมูลบทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไป ในสังคมโดยทั่ วไปจะมี
ความเชื่อ ในเรื่องตางๆ ที่คนสวนใลญยึดถือ ลรืออาจมีเลตุการณแตางๆ ที่เกิดขึึ้นแลวเป็นที่รูจักกัน
อยางกวางขึวาง ซึ่งทําใลเราไมจําเป็นจะตองพูดทุกสิ่งทุกอยางออกมาอยางละเอียดในการกลาว
ถอยคําตางๆ แตสามารถละไวไดในฐานที่เขึาใจ ความเชื่อเบื้องตนและเลตุการณแที่เกิดขึึ้นมากอนลนา
นี้ ซึ่งความตลกท่ีอาศัยมูลบทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไปพบวามีสามประเด็นยอยดังนี้คือ 

 
ลําดับแรกคือความตลกที่อาศัยมูลบทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไปโดยการอางอิงมูลบทอยางออมๆ          

การอางอิงมูลบทประเภทนี้เป็นการอาศัยมูลบทบางอยางที่มักแฝงมากับบุคคลลรือกลุมบุคคล โดยมูล
บทดังกลาวจะไมปรากฏอยางชัดเจนในตัวบท แตเป็นปใจจัยที่กอใลเกิดความตลกขึบขึันได เชน 
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ตัวอยางที่ 5 
 

   
 

จากตัวอยางที่ 5 ขึอความวา “คนโงมักตกเป็นเลยื่อขึองคนประลลาด” มาจากสํานวนที่วา            
“คนโงมักตกเป็นเลยื่อคนฉลาด” ลมายถึง คนโงมักถูกคนที่ฉลาดกวาใชกลอุบายลลอกลอใลลลงเชื่อ
และยอมทําตามเสมอ จะเล็นไดวาขึอความนี้มีการใชการอางอิงมูลบทอยางออมโดยการอาศัยมูลบท
บางอยางที่มักแฝงมากับบุคคล กลาวคือ บุคคลในรูปภาพเป็นลูกชายขึองนักรองแจ ดนุพร นักรอง
และนักแตงเพลงชาวไทย  ซึ่งชายคนนี้ไดอางวาตนเองเป็นเทพเพอรแซิอุส และไดทําการปลอยพลัง
ผานลนาจอทีวีดาวเทียมซึ่งสรางความประลลาดใจใลแกผูคนในโลกสังคมออนไลนแเป็นอยางมาก 
เนื่องจากถือวาเป็นการกระทําท่ีไมปกติเป็นความแปลกประลลาดที่เกิดขึึ้น จึงทําใลผูสรางขึอความได
ใชมูลบทที่เกี่ยวกับบุคคลนี้มาสรางเป็นขึอความที่วา “คนโงมักตกเป็นเลยื่อขึองคนประลลาด” ซึ่งสิ่ง
เลลานี้อาจตองใชวิจารณญาณในการรับชม 

 
ลําดับที่สองคือความตลกที่อาศัยมูลบทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไปโดยการอางถึงมูลบทอยาง

ชัดเจน โดยปกติมูลบทมักเป็นสิ่งที่เจาขึองภาษารูกันอยูกอนแลว และเป็นสิ่งที่ไมจําเป็นตองพูด
ออกมา แตเรื่องตลกบางเรื่องก็นําเอามูลบทบางอยางมากลาวถึงอยางชัดเจน ซึ่งโดยมากมักเป็น
เลตุการณแที่เกิดขึึ้นซ้ําๆ จนเป็นที่ทราบกันดี และลลายเลตุการณแก็มีลักษณะขึัดแยงในตัวเองอยูกอน
แลว เชน 
 

ตัวอยางที่ 6 
 

   
จากตัวอยางที่ 6 ขึอความวา “เกิด แก เจ็บ ตาย ลวนเป็นคํากริยา” มาจากสํานวนที่วา                 

“เกิด แก เจ็บ ตาย ลวนเป็นอนิจจัง” ลมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกิดขึึ้นมาบนโลกใบนี้ลวนเป็นสิ่งที่ไมเที่ยง
แท จะเล็นไดวาขึอความนี้มีการอางถึงมูลบทอยางชัดเจน กลาวคือ การเกิด การแก การเจ็บ การตาย 
เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดีวาคําทั้งลมดนี้เป็นคํากริยา ซึ่งบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ไมจําเป็นตองพูดออกมา 
แตผูสรางขึอความก็ ทําใลขึอความนี้กลายเป็นเรื่องตลกโดยการนําเอามูลบทที่คนในสังคมออนไลนแ



65 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ทราบกันเป็นอยางดีมากลาวถึงในบริบทนี้อยางชัดเจน ซึ่งอาจมีลักษณะที่ขึัดแยงในตัวเองแตทําใล
ขึอความนี้กลายเป็นเรื่องตลกได 

 
ลําดับที่สามคือความตลกที่อาศัยมูลบทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไปโดยการปฏิเสธมูลบท มูลบท

ลลายอยางในสังคมไทยถูกนํามาปฏิเสธ ลรือไมเป็นที่ยอมรับ โดยมักปรากฏคําสําคัญ เชน “ไม, ไมได, 
มิได” ขึณะที ่มูลบทที่ทุกคนเล็นเป็นเรื่องผิดปกติจะถูกกลาวถึงวาเป็น “เรื่องปกติ”  และสิ่งที่คนสวน
ใลญคิดวาไมมีลรือ เล็นวาเป็นไปไมไดจะถูกกลาวถึงดวยคําสําคัญวา “ก็มี และ ก็ได” เชน 
 

ตัวอยางที่ 7 
 

   
 

จากตัวอยางที่ 7 ขึอความวา “ยืนยันกระตาย 4 ขึา มิไดมีเพียงขึาเดียว” มาจากสํานวนที่วา        
“กระตายขึาเดียว” ลมายถึง การยืนกรานไมยอมรับผิด ปากแขึ็งยืนยันคําพูดเดิม จะเล็นไดวา
ขึอความนี้มี การปฏิเสธมูลบทที่กลาวมาขึางตนวากระตายที่จริงแลวนั้นมีสี่ขึาไมไดมีเพียงขึาเดียว
ตามที่สํานวนสุภาษิตเดิมกลาวไว ดังนั้นการปฏิเสธมูลบทเชนนี้เป็นการทําใลขึอความนั้นตลก 
เนื่องจากมูลบทนี้ทุกคนเล็นเป็นเรื่องผิดปกติแตถูกนํามากลาวถึงวากลายเป็น “เรื่องปกติ”  ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่คนสวนใลญคิดวาไมมีลรือเล็นวาเป็นไปไมไดจะถูกกลาวถึง แตผูสรางขึอความไดนํามากล าวถึงวา
เป็นไปไดจึงทําใลขึอความนี้กลายเป็นความตลกไป 
  
สรุปผล 

การศึกษากลวิธีการใชภาษาในการสรางความตลกบนลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไม
รอด” ในเฟซบุ฿ก เป็นการศึกษาลักษณะการใชภาษาในรูปแบบตางๆ และกลวิธีการสรางความตลกที่
ปรากฏในลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” โดยใชแนวคิดลลัก คือ แนวคิดมูลบททางวัจน
ปฏิบัติศาสตรแ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตลก ซึ่งเป็นแนวคิดลลักในกาวิเคราะลแงานวิจัยครั้งนี้  

 
ผูวิจัยไดศึกษากลวิธีการใชภาษาในการสรางความตลกที่ปรากฏในลนาแฟนเพจ   

www.facebook.com/idiomfrommaster โดยเกณฑแการเลือกขึอมูล คือ เลือกเฉพาะขึอความที่มี
จํานวน คนถูกใจ (Like) ตั้งแต 5,000 คนขึึ้นไป จากลนาแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอาตัวไมรอด” ซึ่ง
จะเก็บรวบรวมขึอมูลตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 – พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 
โดยมุงศึกษากลวิธีการสรางความตลก ซึ่งผลการวิเคราะลแพบวามีการใชกลวิธีทางปริจเฉท 4 ประเภท 
โดยการสรางความตลกที่พบมากที่สุดคือ ๑.ความตลกที่อาศัยมูลบทที่ถูกทําใลผิดเพ้ียนไป รอยละ 
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๖๒.๑๘ ๒.ตรรกะที่บิดเบือน รอยละ ๒๒.๐๓ ๓.การทําใลเรื่องเป็นสัปดน รอยละ ๑๐.๕๘ ๔.ความ
ตลกที่เกิดจากการกลาวในสิ่งที่เกินความจําเป็น รอยละ ๕.๒๑  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาสรุปไดวากลวิธีตางๆ ไมวาจะเป็นลักษณะการใชภาษาในรูปแบบตางๆ และ
กลวิธี การสรางความตลก ซึ่งกลวิธีดังกลาวนี้ไดถูกนํามาใชในการสรางแฟนเพจ “ความรูทวมลัวเอา
ตัวไมรอด” ทั้งนี้ก็ไดตรงกับเงื่อนไขึความตลกในงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะลแวาทกรรมเรื่องตลกใน
ภาษาไทย” (๒๕๔๘) ขึองกาญจนา เจริญเกียรติบวร โดยแสดงใลเล็นวาขึอความตางๆ ในลนาแฟน
เพจ “ความรูทวมลัวเอาตัว ไมรอด” สวนใลญนิยมสรางขึอความใลมีความตลกขึบขึัน ซึ่งทําใลเป็นที่
ดึงดูดความสนใจจากผูอานไดเป็นอยางดี และทําใลผูอานถูกใจจนตองกดไลคแ (Like) ในขึอความนั้น
เป็นจํานวนมาก การที่เรื่องตลกไดรับความสนใจจากคนในสังคมออนไลนแ ก็เนื่องมาจากเรื่องตลกเป็น
สิ่งที่อยูคูกับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน คนในสังคมที่อาจเกิดความเครียดซึ่งการไดอานเรื่องที่ตลก
ขึบขัึนและบางครั้งเรื่องราวเลลานั้นอาจตรงกับประสบการณแบางอยางในชีวิตก็สามารถทําใลคลี่คลาย
ความเครียดที่เกิดขึึ้นได นอกจากนี้ความตลกยังเป็นเลมือนสวนลนึ่งในชีวิตประจําวันในสังคมไทยอีก
ดวย กลาวคือ เรื่องตลกเป็นสวนสําคัญที่ทําใลทุกคนผอนคลายและเมื่อไดอานลรือฟใงยอมทําใลเกิด
ความสุขึ ถือไดวาเป็นการสรางสีสันใลกับชีวิตที่มักพบเจอแตเรื่องเครงเครียดเพราะคนไทยเป็นคน
สนุกสนานราเริงและชอบในความตลกขึบขึันซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต จึงทําใลเรื่องตลกสามารถ
ปรากฏอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานตลอดจนไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง  มาจนถึงปใจจุบัน ซึ่ง
สะทอนใลเล็นวาเรื่องตลกเป็นสิ่งที่คนในสังคมออนไลนแนิยมและใลความสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องราว
ตางๆ มักจะเป็นเลตุการณแลรือเรื่องใกลตัวที่เกิดขึึ้นในชีวิตประจําวันขึองคนในสังคมพรอมทั้งยังมีการ
สอดแทรกสํานวนสุภาษิตและมุกตลกไวในขึอความตางๆ ดวยเลตุนี้จึงทําใลแฟนเพจ “ความรูทวมลัว
เอาตัวไมรอด” ในเฟซบุ฿กจึงไดรับความนิยมจากผูคนในสังคมออนไลนแอยางกวางขึวาง 

 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีในการนําเสนอดานวัจนกรรมตางๆ ดวย เพ่ือใลเล็นเจตนาขึอง
ผูสรางขึอความที่ปรากฏในแฟนเพจเฟซบุ฿ก อีกท้ังยังทําใลงานวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึึน 

2. ควรมีการนําผลการศึกษาไปประยุกตแใชในแฟนเพจบนเฟซบุ฿กที่เกี่ยวขึองกับเรื่องที่มีความ
อารมณแขัึน เพ่ือเป็นการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการสรางอารมณแขึันตอไป 
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การพัฒนาเกม English Vocabulary Games for Kid  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสะกดคําศัพท๑ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

Development of English Vocabulary Games for Kid 
To Improve Word Spelling Disability for Grade 3 

 
ธิติวุฒิ  ยอดเพชร*  ภาวินี  อินทร๑ทอง** 
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บทคัดยํอ 
    
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ  1) พัฒนาเกม English Vocabulary Game for Kid 2) เพ่ือ
ใชเป็นกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียนสําลรับนกศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ใช
ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานกราง (พระขึาวชัยสิทธิ์) จํานวน 42  
โดยเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินการออกแบบเกมสําลรับสอบถามผูเชี่ยวชาญ  2)  
เกมคอมพิวเตอรแ English Vocabulary Games for Kid  3) แบบประเมินประสิทธิภาพขึองเกมจาก
ครูผูสอน  4)  ขึอสอบวัดผลการเรียนกอนและลลังเลนเกม  5)  การสังเกตความพึงพอใจในการเลน
เกมขึองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน มีความสนใจที่จะใชเกม
สะกดคําศัพทแภาษาอังกฤษในการเรียนและทบทวนคําศัพทแ จํานวน 31 คน   คิดเป็น รอยละ  73.81  
และมีผลใลนักเรียนมีการจําคําศัพทแได   และเกมยังชวยพัฒนาการเรียนรูดานคําศัพทแภาษาอังกฤษ
ใลกับนักเรียนไดจากผลทดสอบท่ีเพ่ิมข้ึึนขึองนักเรียน จํานวน 28 คน คิดเป็น รอยละ 66.67 

 
คําสําคัญ :  คําศัพทแ ภาษาอังกฤษ เกม 
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Abstract 
 
   The purpose of the research were to 1) develop English Vocabulary Game 
for Kid 2) use is activity improve word spelling disability for grade 3 and analyses the 
learning achievement of the student after by using English Vocabulary Games for Kid. 
The subjects in the study were student for grade 3 enrolled in Bankrang School (Pra 
khow chaiyasit) Phitsanulok prpvoce. The research sample consisted of 42 students. 
The instruments used for gathering date were: 1) Standard questionnaires for export 
on game design 2) computer games English Vocabulary Games for kid 3) Quality 
Assessment test on teacher and 4) Observation of gaming of grade 3 student. The 
results found as follows: The research sample consisted of 31 students Accounted 
for 73 percent interesting to use computer game English Vocabulary Game for kid in 
class. The results then compare before and after scoring to use computer games 
English Vocabulary Games for kid. The research sample consisted of 28 Students can 
remember and Develop learning Accounted for 66.67 percent. 
 
Keywords:  Vocabulary, English, Game 
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บทนํา 
 ในโลกปใจจุบัน มนุษยแมีการติดตอสื่อสารกันไดลลากลลายชองทางอยางรวดเร็ว  และรูปแบบ
การเรียนรูลรือการศึกษา เป็นการสืบคนขึอมูลผานทางเครือขึายคอมพิวเตอรแ ลรือ อินเทอรแเน็ต ซึ่ง
การเรียนรูลรือการติดตอดังกลาว สวนใลญใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารเป็ นลลัก   
ภาษาอังกฤษ จึงถือเป็นภาษาที่มีความสําคัญและจําเป็นอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน  และดวยความ
เจริญกาวลนาทางดานเทคโนโลยีใน โลกมีวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใลเกิด
การติดตอสื่อสารไรพรมแดน การแสวงลาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขึา ใจทางดาน
วัฒนธรรม ลรือวิสัยทัศนแตาง ๆ เพ่ือสรางการเรียนรูขึองสังคมโลก ลวนแลวแตใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเป็นลลัก 
 ลลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ มีเปูาลมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู เรียนใล เป็นคนดี มีปใญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขึีด
ความสามารถในการแขึงขึันเวทีระดับโลก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ, 2559)  ดังนั้น จึงมี
การกําลนดภาษาตางประเทศใลเป็นสาระการเรียนรูขึั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกําลนดใลเรียนตลอดลลักสูตร
การศึกษา จะตองเรียน ภาษาอังกฤษ โดยมุงลวังใลผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถ
ใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร แสวงลาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอได  รวมถึงถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางเลมาะสม  ในการกําลนดคุณภาพขึองผูเรียน ตาม
ลลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัึนพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําลนดใล ผูเรียนจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําขึอรองที่ฟใง อานออกเสียงตัวอักษร โตตอบดวยคําสั้น ๆ พูดใลขึอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บอกความแตกตางขึองคําได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ, 2559)  
 นักศึกษาไทย มีความกังวลและความกลัวเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ  มีปใญลาดานคําศัพทแ  
ขึาดการฝึกฝนกับอาจารยแและบุคคลอ่ืน  ไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ เนนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาตองนึกถึงภาษาไทยกอนเสมอเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ  (ฤทธิรัตนแ และ 
ชิระมณี, 2014) และ ผศ.บุญเลิศ  วงศแพรม จากมลาวิทยาลัยศรีปทุม ไดเขึียนบทความเกี่ยวกับ
เด็กไทยกับภาษาอังกฤษ พบวา ศักยภาพการใชภาษาอังกฤษขึองคนไทยคอนขึางต่ํา ถึงแมเด็กไทยจะ
มีโอกาสไดสัมผัสและพัฒนาภาษาอังกฤษมากกวากอน แตผลลัพธแจากการประเมินโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแลงชาติ (สทศ.) กลับพบวา กลุมวิชาที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ภาษาอังกฤษ คือ รอยละ 
23.98 ทําใลรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพ่ิมจํานวนชั่วโมงในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจาก 40 ชั่วโมงเป็น 200 ชั่วโมงตอปีการศึกษา ซึ่งกําลนดใลมีการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน เพ่ือเพ่ิมความตอเนื่องในการเรียนรูระยะเวลากับความถี่จะ
ฝึกฝนใลเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดจําไดดี (วงศแพรม, 2559) 
 การลาวิธีการ เทคนิคตางๆ  ในการสอนก็เป็นปใจจัยลนึ่งจะชวยใลผูเรียนเกิดการเรี ยนรูได  
กาเยและเบอไลเนอรแ (Gangne' and Berliner)  กลาวไววา  แรงจูงใจลรือความสนใจเป็นปใจจัยลนึ่ง
ที่ชวยใลเกิดความเขึาใจ  เกิดการเรียนรู  และเกิดทักษะในการเรียน  ดังนั้นลากตองการใลผูเรียน
สนใจและตั้งใจเรียนตลอดระยะเวลาการเรียนโดยไมเกิดความเบื่อลนาย  ครูตองสรางบรรยากาศใน
การเรียนใลเป็นไปอยางสนุกสนาน  เชนเดียวกัน  บํารุง  โตรัตนแ บอกไววา  เกมฝึกภาษามีประโยชนแ
ในการกระตุนใลนักเรียนสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึึ้น  เกมนอกจากจะทําใลนักเรียนไดรัยความ
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เพลิดเพลินจากการเลนแลวยังมีสวนใลเกิดการทบทวนการเรียนภาษาใลม  รวมทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสใลนักเรียนไดฝึกทักษะทางการฟใงและการพูดดวย (จันตาบุตร, 2557) 
 จากการศึกษางานวิจัย พบวา ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นในชีวิตประจําวัน และ
ภาษาอังกฤษเป็นรากฐานสําคัญขึองชีวิต และ ปใญลาขึองพฤติกรรมเด็กกับเรียน ที่มีสมาธิในการ
เรียนรูนอย แตเด็กมีพฤติกรรมการสนใจการแตูน และการเลน ดังนั้น ควรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ตั้งแตเด็ก  เพ่ือใลเกิดการเรียนรู การเชื่อมโยงคําศัพทแ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสนทนาในอนาคต  ผูวิจัย  
จึงพยายามลาแนวทางในการแกไขึปใญลาจากท่ีผูเรียนใลเกิดการเรียนรูไดมากขึึ้นกวาเดิม และเทคนิค
ที่ชวยใลเด็กเกิดความสนใจ คือ การใชเกมเป็นพ้ืนฐานขึองการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

ผูวิจัย  จึงพัฒนาเกมคอมพิวเตอรแ โดยใชลลักการออกแบบลักษณะการแตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสะกดคําศัพทแ และเพ่ิมทักษะการจดจําคําศัพทแขึองผูเรียน  โดยทดสอบ
ดวยการใลผูเรียนเลนเกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและทําแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เลนเกมลลังไดเลนเกม  เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความเลมาะสมตอผูเรียน เพ่ือใลผูเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเกิดการเรียนรู เกิดการจดจําคําศัพทแภาษาอังกฤษ   
 
กรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย 
 

 
 
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
 1. พัฒนาเกม English Vocabulary Game for Kid 
 2. เพ่ือใชเป็นกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียนสําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 
 สมมติฐานของการวิจัย 
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ สําลรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน สําลรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลลังการเลนเกม
สามารถทําคะแนนอยูในเกณฑแที่สูง 
    2. ความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอ เกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ สําลรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยูในระดับที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย 
  รูปแบบการเลํนเกม 
   ผูเลนเลือกระดับความยากขึองเกม ซึ่งมี 3 ระดับ  คือ ระดับงาย ระดับ
ปกติและระดับยาก  ซึ่งในแตละระดับจะมีความยากแตกตางกันที่จํานวนตัวสะกดที่มากขึึ้นตามระดับ
ความยากขึองเกม  โดยที่ผูเลนฟใงเสียงขึองคําศัพทแและสังเกตรูปที่แสดงอยูบนลนาจอแลวสามารถใช
เมาสแกดเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แสดงขึึ้นมาบนลนาจอเพ่ือเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษใลเป็น
คําศัพทแที่ตรงกับรูปที่แสดง เมื่อเรียงไดอยางถูกตองจะไดรับคะแนน 1  คะแนนและเปลี่ยนเป็นรูป
ถัดไปซึ่งผูเลนจะไดรับเวลาในการเลนแตละครั้ง  คือ 2 นาที  เมื่อลมดเวลาเลนเกมจะแสดงผล
คะแนนที่สามารถทําได   

ด๎านเนื้อหา 
   คําศัพทแภายในเกม นํามาจาก ลนังสือภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามลลักสูตรแกนกลางขึั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (Smile 
3) รวม  6  บท และ คลังคําศัพทแภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 27 ลมวดลมู  708  คํา  ซึ่งมี
ลมวดลมู คือ ลมวดสิ่งขึองทั่วไป  ลมวดสัตวแ  ลมวดผักและผลไม และลมวดสวนตาง ๆ ขึองรางกาย 
 
 ประโยชน๑ที่จะได๎รับ 
  1. นักเรียนรูและไดทบทวนคําศัพทแภาษาอังกฤษ 
  2. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึึ้น  
  3. นักเรียนมีความรูความเขึาใจเก่ียวกับการสะกดคําศัพทแภาษาอังกฤษมากข้ึึน 
 
 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
      ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเป็น 3 กลุม  ดังนี้ 
    1.  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจรูปแบบความเลมาะสมขึองเกมสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 
    2.  ครูผูสอน สําลรับการตรวจสอบเนื้อลาขึองเกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
    3.  นักเรียน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบานกราง(พระขึาวชัยสิทธิ์) 
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังลวัดพิษณุโลก จํานวน 42 คน  โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง 
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เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดใช  เครื่องมือในการวัดเจตคติ  3  รูปแบบ ดังนี้ 
  1.  การสังเกต ไดจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระลวางทดลองเลนเกม 
  2.  การสัมภาษณแ จากการพูดคุย สนทากับนักเรียน กอน และลลังการทดลองใชสื่อ 
  3.  การใชแบบสอบถาม  
   

การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขึอมูล ดังนี้ 
  1.  ใลนักเรียนกลุมตัวอยางทดลองเลนเกม  English Vocabulary Games for Kid  
และผูวิจัยบันทึกผลคะแนนเมื่อเลนจบเกมท่ีเด็กนักเรียนเลนแตละครั้ง 
  2.  ใลนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ  เกม  English 
Vocabulary Games for Kid 
  3.  ผูวิจัยเก็บรวมรวมขึอมูลทั้งลมดไปวิเคราะลแทางสถิติดวยการลาคาเฉลี่ย ( ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชคาเฉลี่ยมาพิจารณาระดับความคิดเล็นขึองนักเรียนตาม
เกณฑแท่ีกําลนด 
 
 วิธีวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ผูวิจัยมีวิธีวิเคราะลแขึอมูล ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมขึองนักเรียนขึณะทดลองเลนเกมนั้นมีพฤติกรรมอยางไร
บาง เด็กนักเรียนไดรับความสนุกในการเลนเกมลรือไม และเด็กนักเรียนสามารถจําคําศัพทแไดดีมาก
ขึึ้นลลังทดลองเลนเกมลรือไม 

2. ผูวิจัยใชการสัมภาษณแ อาจารยแประจําชั้นขึองเด็กนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเล็น
ดานตาง ๆ เกี่ยวกับความเลมาะสมขึองเกมที่ใช และผูวิจัยรวบรวมขึอมูลจากการพูดคุยกับนักเรียน
เกี่ยวกับความเลมาะสมขึองเกมที่ใชทดสอบ 

3. ผูวิจัยตรวจสอบผลคะแนนขึองเด็กนักเรียนตัวอยางเพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนน
กอนและลลังเลนเกมขึองแตละคนและนําคะแนนที่ไดไปลาคาเฉลี่ย  ( )  และสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน  (S.D.)  เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพขึอง เกม English Vocabulary Games for Kid 
สามารถใชเป็นสื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใลกับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียน
บานกราง  (พระขึาวชัยสิทธิ์) มากนอยเพืนงใด 
  4. ผูวิจัยตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจขึองเด็กนักเรียน  ครูผูสอน  และผู
เชียวชาญที่มีตอเกม English Vocabulary Games for Kid เมื่อไดทดลองใชแลววามีความพึงพอใจ
มากนอยเพียงใด 
  5. ผูวิจัยนําแบบประเมินขึองผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะลแไปลา  คาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Consistency: IOC)  เพ่ือตรวจสอบความเลมาะสมขึองเกม  English Vocabulary 
Games for Kid วามีความเลมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อเป็นสื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกเวลา
เรียนมากนอยเพียงใด 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการใชเกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบานกราง  (พระขึาวชัยสิทธิ์) โดยใชเกม English 
Vocabulary Games for Kid มีการประเมินโดยการใชแบบทดสอบจาก 3 สวน คือ จากผูเชี่ยวชาญ 
ครูผูสอน และจากนักเรียน   สรุปผลการประเมินในดานตาง ๆ แบงออกเป็น 1) ผูเชี่ยวชาญทางดาน
การออกแบบ แอนิเมชัน จํานวน 5 ทาน  พบวา ผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ ดี (   = 4.36) 
แสดงรายละเอียด ดังตารางที่  2  2) ครูผูสอน ผลการประเมิณคาความเลมาะสม ( IOC) อยูในระดับ 
0.75 – 1 ถือเป็นคาที่มีความเที่ยงตรงใชได แสดงดังตารางที่ 3  3) นักเรียน ผลการประเมินขึอง
นักเรียนจากการทดลองเลนเกมพบวาลลังเลนเกมนักเรียนมีคาเฉลี่ยนขึองคะแนนดีขึึ้นจากการ
ทดสอบคําศัพทแ 15 คํา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 8.14 แสดงดังตารางที่ 4 
     
ตารางท่ี  2  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขึองเกมจากผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1. ดานเนื้อลาขึองเกม 4.60 0.55 ดี 
2. ดานกราฟิกและการออกแบบภาพ 4.60 0.55 ดี 
3. ดานเสียงเพลงขึองเกม 4.20 0.84 ดี 
4. ดานความเลมาะสมขึองตัวอักษร 4.20 0.84 ดี 
5. ดานความเลมาะสมตอการนําไปใช 4.20 0.45 ดี 

คําเฉลี่ยรวม 4.36 0.64 ด ี
 
 จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อจากผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบขึอง 
การพัฒนาเกม English Vocabulary Games for Kid เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสะกดคําศัพทแ 
สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 พบวา ผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับ ดี (   = 4.36) และมี
รายละเอียดการประเมินในลัวขึอตาง ๆ ดังนี้ 
    -  ดานเนื้อลาขึองเกม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (   = 4.60)  
    -  ดานกราฟิกและการออกแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (   = 4.60)  
  -  ดานเสียงเพลงขึองเกม  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (   = 4.20)  
  -  ดานความเลมาะสมขึองตัวอักษร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (   = 4.20)  
  -  ดานความเลมาะสมตอการนําไปใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (   = 4.20)  
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ตารางท่ี  3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากครูผูสอนเพ่ือแสดงคาความสอดคลอง (IOC)  

ประเด็นการประเมิน 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ความคิดเห็น 

1 2 3 4 
ผลรวม
คะแนน 

IOC 

ด๎านเนื้อหา 
1.   เนื้ อลาขึองเกม
เกี่ยวขึองกับบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

2.   เนื้ อลาขึองเกม
เลมาะสมกับนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

3.  เนื้อลาขึองคําศัพทแ
มีความลลากลลาย 

+1 0 +1 +1 3 0.75 

4.   เนื้ อลาขึองเกม
เขึาใจงาย 

+1 +1 +1 +1 4 1 

ด๎านการใช๎ข๎อความหรือตัวอักษร 
1.  ความเลมาะสม
ขึองสี ตั ว อักษรและ
ขึนาดอานงาย ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

2.  ความเลมาะสม
ขึองสีพื้น 

+1 +1 +1 +1 4 1 

3 .   ก า ร ใ ช ภ า ษ า
ถูกตองเลมาะสม สื่อ
ความลมายไดชัดเจน 

+1 +1 -1 +1 2 0.50 

ด๎านการใช๎เสียง 
1.  ความชัดเจนและ
ความถูกตองขึองเสียง
ที่เลมาะสมขึองเกม 

+1 +1 +1 +1 4 1 

2.  ระดับความดังขึอง
เสียงที่ใชบอกคําศัพทแ
ไดชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

3.  ระดับความดังขึอง
เ สี ย ง ดนตรี มี ค ว าม
เลมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1 

ด๎านเทคนิค 
1.  เมนูลลักเขึาใจงาย
และสะดวกตอการ

+1 +1 0 +1 4 0.75 
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ประเด็นการประเมิน 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนที่ 

ความคิดเห็น 

1 2 3 4 
ผลรวม
คะแนน 

IOC 

เรียนรู 
2.  การออกแบบเกมมี
ความคิดสรางสรรคแ 

+1 +1 +1 +1 4 1 

3.  รูปแบบขึองเกม 
นาสนใจ 

+1 0 +1 +1 4 0.75 

4.  รูปแบบขึองเกม
เลมาะสมกับความ
สนใจขึองผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 4 1 

ด๎านการใช๎ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
1.  ขึนาดและภาพที่
ใชเลมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1 

2.  สีและความชัดเจน
ขึองภาพเลมาะสม 

+1 +1 +1 +1 4 1 

3.  ความเลมาะสม
ขึองภาพกับการสื่ อ
ความลมาย 

+1 +1 +1 +1 4 1 

 
   จากตารางที่  3  พบวาการประเมินคาความสอดคลอง  (IOC)  การประเมินเกม  English 
Vocabulary Games for Kid  ดัชนีที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึึ้น ซึ่งมีเกณฑแการประเมิน ดังนี้ 
  ขึอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 – 1.00 มีความเที่ยงตรง ใชได 
  ขึอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรบปรุง ยังใชไมได และผลการประเมินคา
ความสอดคลอง (IOC) พบวา 
  -  ดานเนื้อลา มีคาความสอดคลองอยูที่ 0.75 – 1 ซึ่งเป็นคาที่มีความเที่ยงตรงใชได 
  -  ดานการใชขึอความลรือตัวอักษร  มีคาความสอดคลองอยูที่ 0.50 -1 ซึ่งเป็นคาที่
มีความเท่ียงตรงใชได 
  -  ดานการใชเสียง มีคาความสอดคลองอยูที่ 1 ซึ่งเป็นคาที่มีความเที่ยงตรงใชได 
  -  ดานเทคนิค มีคาความสอดคลองอยูที่ 0.75 – 1 ซึ่งเป็นคาที่มีความเที่ยงตรงใชได 
  -  ดานการใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไลว  มีคาความสอดคลองอยูที่ 1 ซึ่งเป็นคาที่มี
ความเที่ยงตรงใชไดรายละเอียดการประเมินความเที่ยงตรงในแตละลัวขึอ แสดงในตารางที่  3   
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จากการประเมินผลการเรียนรูขึองผูเรียนเกี่ยวกับการเพ่ิมความสามารถในการสะกด
คําศัพทแ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 42 คน โดยใชวิธีการใลผูเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียนจับคูคําศัพทแภาษาอังกฤษ  โดยสุมระดับความยากงาย จํานวน 15 คํา พบวา  นักเรียนมีผล
การทดสอบเพ่ิมสูงขึึ้น คิดเป็นรอยละ 66.67 (28 คน)  และนักเรียนที่มีผลการทดสอบลดลง คิดเป็น
รอยละ 33.33 (14 คน) ซึ่งนักเรียนมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนสูงขึึ้น คิดเป็น รอยละ 1.50  แสดงดัง
ตารางที่  4 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบขึองนักเรียน 

หัวข๎อ ระดับคําเฉลี่ย 
คาเฉลี่ยผลการสอบกอนเลนเกม 6.64 
คาเฉลี่ยผลการสอนลลังเลนเกม 8.14 

            จากตารางที่ 4 จากการทดสอบกอนเลนเกมโดยใชแบบทดสอบจับคูคําศัพทแ 15 คํา มี
คาเฉลี่ยขึองคะแนนอยูที่ 6.64 คะแนน และลลังจากเลนเกมใลนักเรียนทําแบบทดสอบอีกครั้งมี
คาเฉลี่ยขึองคะแนนอยูที่ 8.14 คะแนน เล็นไดวาเกมชวยทําใลนักเรียนจดจําคําศัพทแไดดีขึึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
   จากผลการวิจัยดังกลาว  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายได  ดังนี้ 
   1.  การที่กลุมทดลองไดรับการสอนดวยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดวยการบูรณาการ
จากเกมคอมพิวเตอรแ ทําใลนักเรียนมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึึ้น  และมีความสนใจใน
การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึึน เนื่องจากนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนปกติ ไมมีโอกาสฝึก 
และบทเรียนไดเรียนเฉพาะในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อใชเกมคอมพิวเตอรแมารวมในการเรียน ทําใลนักเรียน
สนใจในบทเรียนที่อยูในเกมคอมพิวเตอรแมากขึึ้น เนื่องจากมีเนื้อลาคําศัพทแภาษาอังกฤษสอดแทรก
ระลวางการเลนเกมขึองนักเรียน  
   2.  ในการบูรณาการองคแความรูทางดานภาษาอังกฤษ เขึากับการเลนเกมคอมพิวเตอรแ
เป็นไปอยางมีแบบแผน คือ ปรับใลกิจกรรมการเลนเกมเป็นสวนลนึ่งขึองการเรียนการสอนขึองเด็ก 
โดยใลนักเรียนทบทวนบทเรียนไดจากเกมคอมพิวเตอรแ  English Vocabulary Games for Kid ซึ่ง
การเรียนรูดวยเกมเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ แตผูสอนสามารถนําไปเป็นสวนประกอบที่บูรณาการ
ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษได 
   3.  ระลวางการเลนเกม นักเรียนไดฝึกทักษะเกี่ยวกับการรับคําสั่งในการทําภารกิจขึองเกม 
ไดกระตุนความคิด ภายใตขึอสันนิษฐานที่สอดคลองที่กลาววา การเรียนรูผานเกมคอมพิวเตอรแบน
พ้ืนฐานขึองการสื่อสารในชีวิตประจําวันจะชวยสนับสนุนการเรียนภาษาไดดี Chappelle (2001) 
   4.  ในระลวางการเลนเกม นักเรียนจะฝึกทําแบบทดสอบไปเรื่อย ๆ โดยที่ไมรูตัว และไม
เกิดความรูสึกเบื่อลนายกับรูปแบบการทดสอบ เนื่องจากนักเรียนจะพยายามเลนเกมใลชนะเพ่ือผาน
ดานไปสูโลมดความยากในระดับตอไป ซึ่งเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใลเด็กเพ่ิมข้ึึน  
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   5.  นักเรียนจะรูสึกมีความสุขึในการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพ่ิมมากขึึ้น เนื่องจากการเรียนรู มี
อิสระกวาการเรียนเนื้อลาในลองเรียนแบบปกติทั่วไป  ผูเรียนสามารถเลือกชวงเวลา สถานที่ในการ
เรียนรูดวยตนเองได ทําใลผูเรียนเกิดการสรางรูปแบบการเรียนรูดวยความชอบขึองตนเอง และทําใล
ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึึ้น 
   6.  การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรแเป็นนวัตกรรมที่คงเอกลักษณแเรื่องความทันสมัย ดังนั้น จึงมี
ความนาสนใจมากกวาการเรียนจากเอกสารลนังสือ  จึงทําใลผูเรียนเกิดความตองการในการเรียนรู
เพ่ิมมากข้ึึน จึงมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ผลจากการประเมินพบวา ผูเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียนในภาษาอังกฤษในระดับที่สูงเพ่ิมขึึ้น   เนื่องจากเกมมีภาพ มีเสียงประกอบ รวมถึงมี
ระดับคะแนนแสดงผล และการใชเวลาในการวิเคราะลแตลอดเวลา ทําใลผูเรียนตื่นเตน และเกิดความ
อยากเลนซ้ํา 
   7.  จากการรวมสังเกตพฤติกรรมขึองนักเรียนขึองครูและผูวิจัย พบวา  นักเรียนเกิดทัศนคติ
ที่ดี รวมถึงมีเจตคติดานบวกตอการเลนเกม ชอบ และมีความคุนเคย ดังนั้น เมื่อนักเรียนตองการเลน
เกมใลชนะ จะทําใลเกิดการเรียนรูภาษาดวยการตั้งใจเรียนในชั้นเรียนเพ่ิมขึึ้น จึงเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรูเพิ่มสูงขึึ้น 
     
ข๎อเสนอแนะ 
   ขึอเสนอแนะจากงานวิจัย เรื่อง  การพัฒนาเกม English Vocabulary games for kid 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสะกดคําศัพทแ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ในการบูรณาการ
เกมกับการจัดการเรียนการสอนทักษะการสะกดคําศัพทแภาษาอังกฤษใลกับนักเรียน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบานกราง (พระขึาวชัยสิทธิ์) ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มี
ขึอเสนอแนะในการวิจัย  ดังนี้ 
   1.  การใชเกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
สงผลชวยใลเกิดการพัฒนาการทางดานการเรียนรูขึองผูเรียน  แตถาลากวาผูสอนใชซ้ําๆ  จะทําใล
เกิดการเบื่อลนาย  ดังนั้นครูจึงตองเป็นผูที่คอยแสวงลา  ศึกษาและคนควาใลมีความลลากลลายใน
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อกระตุนใลนักเรียนเกิดการพัฒนาอยางสูงสุด 
   2. เกมในระดับยากมีการสะกดคําลลายตัวอักษร  ทําใลผูเรียนเกิดความรูสึกยุงยากและไม
อยากเลนเกม  ดังนั้น  เกมจึงตองมีความเลมาะสมขึองจํานวนตัวอักษรที่ใชในการสะกดคํา  เพราะ
คําศัพทแบางคําอาจไมจําเป็นตอการเรียนขึองนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
   3. ในการใชเกมสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ควรเลือกคําศัพทแที่จะใชในแตละครั้งจํานวนพอดี  ไมควรมากเกินไปลรือนอยเกินไป  จะทําใล
นักเรียนจําคําศัพทแไดงาย 
   4.  ควรคํานึงถึงความสามารถในการเขึาถึงเกมคอมพิวเตอรแนอกเวลาเรียน เชน สามารถ
เลนเกมจากที่บานไดลรือไม เพ่ือใลเกิดความเสมอภาค เนื่องจากลากมีการนําเกมคอมพิวเตอรแมาใช
ในการวัดความรูและประเมินผล 
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   5.  ควรมีการวางแผนการสอนกอนการจัดกิจกรรมการบูรณาการ เพ่ือใลการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรจัดใลมีคอมพิวเตอรแในชั้นเรียน 1 เครื่องตอ 1 ผูเรียน เพ่ือใลผูเรียน
รวมกันทํากิจกรรมไดอยางเต็มที่  
   6.  ควรมีการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรแในรูปแบบแอพพลิเคชัน เพ่ือใลเกิดการเขึาใชงานได
สะดวกยิ่งขึึ้น 
   7.  ควรจัดกิจกรรมอื่น ๆ กระตุนใลผูเรียนมีปฏิสัมพันธแกับผูเรียนคนอ่ืน ลรือ พัฒนาเกมใล
สามารถเลนไดลลายคนพรอมกัน เพ่ือเกิดทักษะการคิด วิเคราะลแในชั้นเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
   งานวิจัยการพัฒนาเกม English Vocabulary Games for Kid เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การสะกดคําศัพทแ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สําเร็จไดเพราะ  ไดรับความอนุเคราะลแจาก 
อาจารยแ ภาวินี อินทรแทอง ที่มาเป็นที่ปรึกษาใลและคอยใลความชวยเลลือในดานแนวคิด แนวปฏิบัติ
จนเสร็จดวยดี ตลอดจนผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเกม  ครูผูสอน  ตลอดจนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบานกราง (พระขึาวชัยสิทธิ์) จังลวัดพิษณุโลก  ซึ่งไดใลขึอมูลสําลรับ
การทําวิจัยจนลุลวงไปไดดวยดี จึงขึอขึอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาความพร๎อมของเด็กปฐมวัยโดยการใช๎กิจกรรมการละเลํนพื้นบ๎านล๎านนา 
Development of Early Childhood Readiness by 

Using the LANNA Children Folk Plays 
 

อินสอน จันต๏ะ * และศศิธร รณะบุตร ** 
สาขึาวิชาการศึกษาปฐมวัย มลาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยแการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 

*E-mail Address: arrow_4925@hotmail.com ** E-mail Address: Sranabut@gmail.com 
 

บทคัดยํอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาระดับความพรอมและเปรียบเทียบความพรอมขึองเด็ก
ปฐมวัย ดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปใญญา กอนและลลังการจัดกิจกรรม
การละเลนพื้นบานลานนา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยที่ มีอายุ 4-5 ปี ที่กําลัง
เรียนอยูในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มลาวิทยาลัย
สวนดุสิต  ศูนยแการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง อําเภอเมือง จังลวัดลําปาง ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย 
จํานวน 23 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา และ แบบ
ประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัย ดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปใญญาที่
ผูวิจัยสรางขึึ้นไดคาดัชนี ความสอดคลองระลวางขึอคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการ  มีคาอยูระลวาง 
0.67 – 1.00 และมี คาความเชื่อมั่นขึองผูประเมินทั้งฉบับเทากับ 0.71 การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการ    
วิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชในวิเคราะลแขึอมูลคือ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานขึองคะแนนความแตกตาง ทดสอบนัยสําคัญขึองความแตกตางโดยใช Paired-
Sample t- test ผลการวิจัย พบวา ความพรอมดานรางกาย  ดานอารมณแ-จิตใจ ดานสังคมและ ดาน
สติปใญญาขึองเด็กปฐมวัย กอนและลลังแผนการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบาน พบวา เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉลี่ยลลังเรียนเพิ่มขึึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              
คําสําคัญ : ความพรอมขึองเด็กปฐมวัย, กิจกรรมการละเลนพืน้บานลานนา  
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to: study and to compare the readiness of 
physicality, emotion, social and intelligence; before and after the LANNA children folk 
plays and activities were performed. The studied samples were children whose ages 
were 4-5 years who enrolled in Anubarn 2 kindergarten level during first term of 2558 
at La Or Uthis Demonstration School, Suan Dusit University, Lampang Center. 
Regarding this study, 23 children were randomly selected, and the tools used were 
comprised of lesson plans, readiness assessments on their physicality, emotion, social, 
and intelligence. Moreover, statistical analyses were done using the mean, standard 
deviation of the difference score. Test the significance of the difference using Paired-
Sample t-test in which the result indicates the studied children made higher scores on 
all aforementioned aspects after learning with its statistical significance was at .05 
              
KEYWORDS : Early Childhood Readiness , LANNA Children Folk Plays 
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บทนํา  
 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการขึองเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม 
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทรและความเขึาใจขึองทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพ
ชีวิตใลเด็กพัฒนาไปสูความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กรมวิชาการ , 2546, น. 5)  
ดังที่ ทิศนา แขึมมณี (2536,น.21) กลาววา การที่จะพัฒนาเด็กไทยใลเป็นผูใลญที่มีคุณภาพขึองสังคมนั้น 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา จําเป็นตองเริ่มกันตั้งแตระยะตนขึองชีวิต วิทยาการสมัยใลมรวมทั้ง
การศึกษาคนควาและวิจัยจํานวนมากไดใลผลการยืนยันตรงกันวา ชวงอายุ 0-6 ปี เป็นชวงวิกฤตขึองมนุษยแ 
ผลการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณแตาง ๆ ที่บุคคลไดรับในระยะตนขึองชีวิตมีอิทธิพลอยางมากตอการ
วางรากฐานชีวิตการที่เด็กไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย สติปใญญา คุณธรรม บุคลิกภาพและสังคมใน
ทิศทางที่ถูกตองจะเป็นฐานสําคัญตอการพัฒนาในขึั้นตอ ๆ ไปไดอยางมั่นคง  
 การจัดกิจกรรมสําลรับเด็กในวัยนี้ควรจัดในลักษณะการเลนปนเรียน เพราะโดยธรรมชาติขึองเด็ก
วัยนี้จะชอบการเลนมาก เนื่องจากจะทําใลเด็กรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งในขึณะเดียวกันเด็กก็จะเกิดการ
เรียนรูไปพรอมๆ กันดวย การเลนขึองเด็กไมวาจะเป็นการเลนเกมลรือการเลนทั่วไป ไมเพียงแตจะเป็นสิ่งที่
ใลความสนุกสนานเพลิดเพลินแกเด็กเทานั้น แตยังเป็นการสรางพัฒนาการทางดานตางๆไดแก การสงเสริม
พัฒนาการทางดานรางกายขึองเด็ก สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคแขึองเด็ก ชวยพัฒนารูปแบบ 
การคิดขึองเด็กใลเขึารูปเขึารอยสงเสริมใลเด็ก สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่น  เสริมสรางนิสัยที่ดีใลแกเด็ก 
(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแลงชาติ 2537,น. 14-16) ดังนั้นการเลนจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญในวัย
เด็กทําใลเด็กสามารถเติบโตเป็นผูใลญที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตอสังคมการเลนมีลลายประเภท เชน 
การเลนกลางแจง การเลนในรม   การเลนออกกําลังกาย การเลนเกมในบาน การเลนที่นาสนใจอีกอยางลนึ่ง
คือการละเลนพื้นบาน ซึ่งเป็นเอกลักษณแและวัฒนธรรมขึองคนไทยที่สืบทอดกันมาและอยูในวิถีชีวิตขึองคน
ไทยซึ่งเป็นเอกลักษณแและวัฒนธรรมขึองคนไทยที่สืบทอดกันมาและอยูในวิถีชีวิตขึองคนไทยกิจกรรม
การละเลนเนนการนําสิ่งแวดลอมในทองถิ่นมาประดิษฐแเป็นเครื่องเลนการละเลนมีวิธีการเลนที่ไม ยุงยาก
ซับซอนมีกฎเกณฑแและกติกาการเลนไมเครงครัด โดยเด็กไทยในสมัยกอนมีอิสระในการเลนอยางสนุกสนาน 
นอกจากนี้การละเลนพื้นบานยังถือเป็นอีกลนึ่งกิจกรรมที่สามารถสงเสริมความพรอมทางพัฒนาการอีกทาง
ลนึ่ง เนื่องจาก การละเลนสวนใลญเป็นการละเลนที่สามารถสงเสริมความเป็นอิสรภาพแลงตน สราง
แรงจูงใจใลเด็กทุกคนเกิดความกระตือรือรน ไดเคลื่อนไลวสวนตาง ๆ ขึองรางกาย อยากเลนลรือกลา
แสดงออก การใลความรวมมือฝึกการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น มีกฎกติกาไมสลับซับซอน สามารถยืดลยุน
งายตอการเลน ไมเนนการแขึงขึันทําใลงายตอการที่เด็กจะประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังสามารถลลอลลอม
และสงเสริมคุณธรรมทางจิตใจขึองเด็ก  ใลรูจักแพ รูชนะ  รูจักอภัย  จากการทํากิจกรรมรวมกันแบบเป็น
กลุม ลรือนั่งลอมวง กอใลเกิดความสนุกสนานราเริง แจมใส ในบรรดาเพื่อนฝูงเกิดการเรียนรูในการปรับตัว
เขึากับบุคคลอื่น ซึ่งสอดคลองกับสคารฟ  (คณาจารยแชมรมเด็ก. 2545, น. 16 ; อางอิงจาก Scarfe , 1966 ) 
ที่มีแนวความคิดวา  การเลนขึองเด็กคือวิธีการคนพบโลกใลม  เป็นการทดลองใลเด็กสรางความสัมพันธแขึอง
ตนเองกับโลกโดยรอบ การเลนทําใลเด็กเรียนรูวิธีเรียน ชวยใลเด็กปรับตัวกับโลก กับชีวิตการงานและฝึก
ทักษะที่จําเป็นขึองชีวิต 
 ดังนั้นผูวิจัยมีจุดมุงลมายสําคัญเพื่อพัฒนาความพรอมขึองเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการละเลน
พื้นบานลานนา ซึ่งเป็นการละเลนตาง ๆ ขึองสังคมทางภาคเลนือตอนบนขึองประเทศไทย อันประกอบไป
ดวย 8 จังลวัด ไดแก จังลวัดเชียงใลม จังลวัดเชียงราย จังลวัดลําพูน จังลวัดลําปาง จังลวัดแพร จังลวัด
นาน จังลวัดพะเยา และจังลวัดแมฮองสอน เป็นการเลนที่เด็กนิยมเลนกันในชีวิตประจําวันในสมัยโบราณ 



85 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

เป็นการกระทําที่เป็นไปตามสัญชาติญาณขึองเด็กที่ตองการความเคลื่อนไลวผอนคลาย ความตึงเครียด โดย
สืบทอดมาจากคนรุนกอนซึ่งเสาะแสวงลาวิธีการที่จะทําใลเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน บางประเภทมีบท
รองและบทรําประกอบ กฎเกณฑแตาง ๆ มักมีการกําลนดขึึ้นเองตามขึอตกลงขึองกลุมผูเลนในแตละทองถิ่น 
บางครั้งก็เลนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง แตบางครั้งก็เลนเพื่อการแขึงขึัน  โดยทําการศึกษาวาการละเลน
ดังกลาวสงผลตอความพรอมดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปใญญาขึองเด็กปฐมวัย
ลรือไม อยางไร ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวขึองกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางเลมาะสมตอไป 
  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความพรอมเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา ดาน
รางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปใญญา  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพรอมเด็กปฐมวัยดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคม และดาน
สติปใญญา กอนและลลังการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา 

ผูวิจัยจึงไดนําการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานลานนามาศึกษาเพ่ือใชในการพัฒนาความ
พรอมขึองเด็กปฐมวัยโดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานลานนาสงผลใล
ความพรอมขึองเด็กปฐมวัยสูงขึึ้น และนําเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 

 
    ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ซึ่งผลขึองการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเป็นขึอมูลเบื้องตนสําลรับครูและผู เกี่ยวขึองกับ

การศึกษาปฐมวัย เพ่ือไปใชในการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสงเสริมความพรอมขึองเด็ก
ปฐมวัยตามพัฒนาการดานตางๆ อันไดแก ดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคมและดาน
สติปใญญา จากการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานลานนาและสงเสริมความสนใจและทักษะอ่ืนที่
จําเป็นขึองเด็กปฐมวัยอยางเต็มศักยภาพตอไป 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรม 
การละเลนพื้นบาน 

 

ความพรอมขึองเด็กปฐมวัย 4 ดาน : 
    - ดานรางกาย 

- ดานอารมณแ จิตใจ 
- ดานสังคม 
- ดานสติปใญญา 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัย One – Group Pretest – Posttest Design เพื่อความเลมาะสมและสอดคลองกับ
จุดประสงคแขึองการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ปี ที่กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มลาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยแการศึกษานอก
ที่ตั้งลําปาง อําเภอเมือง จังลวัดลําปาง  จํานวน  44 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ปี ที่กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปทีี่ 
2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มลาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยแการศึกษา
นอกที่ตั้งลําปาง อําเภอเมือง จังลวัดลําปาง ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย  (Simple Random sampling)  
ดวยวิธีการจับฉลากลองเรียนมา 1 ลองเรียน จาก 2 ลองเรียน จํานวน  23 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา จํานวน 24  แผน ใชการละเลนพื้นบานลานนา 12 
กิจกรรม คือ ปใ่นลนังวอง เปุากบ ไกชน บะมวง กําลมุน ขึางสะบา ตี่จับ  โจงกระปอง เสือขึามลวย เตียว
กะโลลงบะบาว ตเากระโดด   โจงลวงลงเสา ลอกลิ้ง และดีดไม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้กําลนดขึั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรม 3 ขึั้นตอน ดังนี้คือ ขึั้นนํา เป็นขึั้นที่ครูนําเด็กเคลื่อนไลวสวนตาง ๆ ขึองรางกายอยางอิสระ เพื่อ
เป็นการกระตุนใลตื่นตัวและอบอุนรางกายใลพรอมทํากิจกรรมขึั้นตอไป  ขึั้นดําเนินกิจกรรม เป็นขึั้นที่ครู
อธิบายกฎกติกา สาธิตวิธีการเลน แนะนําสื่ออุปกรณแและเปิดโอกาสใลเด็กทดลองเลนกอนปฏิ บัติจริง 
ในขึณะที่เด็กลงมือปฏิบัติจริงครูสังเกตพฤติกรรมใลครอบคลุมตามพัฒนาการความพรอมทั้ง 4 ดาน พรอม
ทั้งกระตุนใลเด็กดําเนินการเลนตอไปดวยดี ใลกําลังใจ คําชมเชยเมื่อเด็กทําได และขึั้นสรุป เป็นขึั้นที่ครูใช
คําถามใลเด็กชวยกันเลาถึงสิ่งที่ตนเองไดลงมือกระทําในขึณะเลน พรอมทั้งใลแรงเสริมกับทุกคนที่รวม
กิจกรรม 

2.  แบบประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัย โดยกําลนดรายการประเมินและเกณฑแประเมินใล
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานที่แสดงถึงความพรอมขึองเด็กปฐมวัย จํานวน 40 รายการ โดยสรางแบบ
ประเมินคากําลนดตัวเลขึ 3 ระดับ (Numerical Rating Scales) จําแนกไดดังตอไปนี้ รายการประเมินความ
พรอมดานรางกาย รายการประเมินความพรอมดานอารมณแ-จิตใจ  รายการประเมินความพรอมดานสังคม 
และรายการประเมินความพรอมดานสติปใญญา จํานวนดานละ  10  ขึอรายการ โดยมีเกณฑแการประเมิน
ดังนี้  3 ลมายถึง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมไดดวยตนเองทุกครั้ง 2 ลมายถึง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมไดดวย
ตนเองเป็นบางครั้งและบางครั้งตองใลผูอื่นบอกลรือชวยเลลือ 1 ลมายถึง เมื่อแสดงพฤติกรรมไดโดยใลผูอื่น
บอกลรือชวยเลลือทุกครั้ง โดยลาความเที่ยงตรงตามเนื้อลาจากการนําแบบประเมินความพรอมขึองเด็ ก
ปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลองขึองขึอรายการประเมินลรือขึอคําถามวา
สอดคลองกับพฤติกรรมตามคํานิยามเชิงปฏิบัติการลรือไม โดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานการวัด
และประเมินผลการศึกษาพิจารณาลงความเล็นจํานวน 3 ทาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดคาดัชนี ความ
สอดคลองระลวางขึอคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการ  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษแ , 2557,น. 90) มีคาอยู
ระลวาง 0.67 – 1.00 มีคาอํานาจจําแนกรายขึอ (Corrected Item-Total Correlation) อยูระลวาง 0.26 
- 0.38 และลาคาความเชื่อถือได โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาขึองครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ไดคา
ความเชื่อถือ (Reliability) 0.71 ซึ่งมีความเชื่อไดสูงตามเกณฑแ 0.70 สามารถนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ได 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 การเก็บรวบรวมขึอมูล 
 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูชวยวิจัยทําการประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัย (Pretest) กอนการ
ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 23 คน ดวยแบบประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัย จํานวน 4 ดาน แลว
นํามาตรวจใลคะแนนตามเกณฑแและเก็บคะแนนไวเป็นลลักฐาน  ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาลแ สัปดาลและ 3 วัน วันละประมาณ 30 นาที ในชวงกิจกรรม
กลางแจงกับกลุมตัวอยางจนสิ้นสุดการทดลอง จากนั้นผูวิจัยและผูชวยวิจัยทําการประเมินความพรอมขึอง
เด็กปฐมวัย (Posttest) ลลังการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 23 คน ดวยแบบประเมินความพรอมขึอง
เด็กปฐมวัย จํานวน 4 ดาน แลวนํามาตรวจใลคะแนนตามเกณฑแที่กําลนดไว นําขึอมูลที่ใชไดจากการ
ประเมินไปวิเคราะลแขึอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะลแขึอมูล 
 ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบประเมินความความพรอมขึองเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ดาน และคะแนนรวมที่
ประเมินกอนและลลังการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา มาวิเคราะลแ ลาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานขึองคะแนนความแตกตาง ทดสอบนัยสําคัญขึองความแตกตางโดยใช Paired-Sample t- test 
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษแ, 2557, น. 138) ซึ่งมีเกณฑแการแปลความลมายขึองระดับความความพรอมขึอง
เด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 25.00-30.00 ลมายถึง เด็กปฐมวัยมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 19.00-24.99 ลมายถึง เด็กปฐมวัยมีความพรอมอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 13.00-18.99 ลมายถึง เด็กปฐมวัยมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต 06.00-12.99 ลมายถึง เด็กปฐมวัยมีความพรอมอยูในระดับนอย 
 และคาเฉลี่ยตั้งแต 00.00- 5.99 ลมายถึง เด็กปฐมวัยมีความพรอมอยูในระดับนอยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความพรอมขึองเด็กปฐมวัยลลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน
ลานนามีผลขึองการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความพรอมขึองเด็กปฐมวัยโดยรวมทุกดานกอนการจัดกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบานลานนามีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.48 คะแนน อยูในระดับปานกลาง คือ เด็กมีความพรอม
ขึองพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง ลลังการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
28.76 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับมากท่ีสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบความพรอมดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคมและดาน
สติปใญญา กอนเรียนและลลังเรียนขึองเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะลแพบวา เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย
ลลังเรียนเพิ่มข้ึึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผูวิจัยนาํเสนอผลการวิเคราะลแขึอมูลแบงออกเป็น 2 ตอน ดังตอไปนี ้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ตอนที่ 1 การศึกษาระดับความพร๎อมของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดกิจกรรมการละเลํน
พื้นบ๎านล๎านนา 

การวิเคราะลแขึอมูลในสวนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 
ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปใญญา ที่ประเมินกอนและลลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานมาวิเคราะลแ ลาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะลแ
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานขึองคะแนนความพรอมขึองเด็กปฐมวัยรายดานและโดยรวม

ขึองเด็กปฐมวัยกอนและลลังไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพืน้บานลานนา 
 

ความพรอม 
ขึองเด็กปฐมวัย 

ประเมินกอนทดลอง ประเมินลลังทดลอง 
 SD ระดับ  SD ระดับ 

ดานรางกาย 12.00 1.44 ระดับนอย 28.43 1.70 ระดับมากทีสุ่ด 

ดานอารมณแ จิตใจ 15.00 2.21 
ระดับปาน

กลาง 
28.60 2.31 ระดับมากทีสุ่ด 

ดานสงัคม 15.50 2.52 
ระดับปาน

กลาง 
28.95 1.36 ระดับมากทีสุ่ด 

ดานสติปใญญา 15.43 2.23 
ระดับปาน

กลาง 
29.08 1.37 ระดับมากทีสุ่ด 

รวม 14.48 2.10 
ระดับปาน

กลาง 
28.76 1.68 ระดับมากที่สดุ 

 
จากตาราง 1 พบวา ความพรอมทางดานรางกาย กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 12.00 คะแนน  

อยูในระดับนอย คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับนอย ลลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 
28.43 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับมากที่สุด ความพรอม
ดานอารมณแ จิตใจ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 15.00 คะแนน อยูในระดับปานกลาง คือ เด็กมีความ
พรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง ลลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.60 คะแนน อยูในระดับมาก
ที่สุด คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับมากที่สุด ความพรอมดานสังคม กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ย เทากับ 15.50 คะแนน อยูในระดับปานกลาง คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับปาน
กลาง ลลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.95 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด คือ เด็กมีความพรอมขึอง
พัฒนาการอยูในระดับมากที่สุด และความพรอมดานสติปใญญา กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 15.43 
คะแนน อยูในระดับปานกลาง คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง ลลังการทดลองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 29.08 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนโดยภาพรวมขึองความพรอมทุกดาน กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย เทากับ 14.48 คะแนน อยูใน
ระดับปานกลาง คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง ลลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 
28.76 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด คือ เด็กมีความพรอมขึองพัฒนาการอยูในระดับมากที่สุด 

 

X X



89 
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความพร๎อมของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการจัดกิจกรรม
การละเลํนพื้นบ๎านล๎านนา 
 การวิเคราะลแขึอมูลในสวนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัย ดาน
รางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปใญญา โดยคะแนนรวมที่ประเมินกอนและลลังไดรับการ
จัดกิจกรรมการละเลนพื้นบาน มาวิเคราะลแลาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขึองคะแนนความแตกตาง
และทดสอบนัยสําคัญขึองความแตกตางโดยใช Paired-Sample  t- test ผลการวิเคราะลแดังแสดงในตาราง
ที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความพรอมขึองเด็กปฐมวัยรายดานและโดยรวมที่

ประเมินกอนและลลังไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา 
 

ความพรอม 
ขึองเดก็ปฐมวัย 

n 
Post Pre 

 SD t 
 SD  SD 

ดานรางกาย 23 28.43 1.70 12.00 1.44 16.43 1.80 43.674* 
ดานอารมณแ 

จิตใจ 
23 

28.60 2.31 15.00 2.21 13.60 2.93 22.239* 

ดานสงัคม 23 28.95 1.36 15.50 2.52 13.45 2.06 30.577* 
ดานสติปใญญา 23 29.08 1.37 15.43 2.23 13.65 1.66 39.250* 

รวม 23 28.76 1.68 14.48 2.10 14.28 2.11 33.93* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผลการวิเคราะลแตามตาราง 2 ปรากฏวา  การเปรียบเทียบความพรอมดานรางกาย ดานอารมณแ 
จิตใจ ดานสังคมและดานสติปใญญา กอนเรียนและลลังเรียนขึองเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะลแพบวา เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยลลังเรียนเพิ่มขึึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพรอมเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนากอนการทดลองและลลังการทดลอง ปรากฏผลวา เด็กปฐมวัยมีความ
พรอมสูงขึึ้นทั้งโดยรวมและรายดาน ลลังจากได รับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว แสดงใลเล็นวาการจัดกิจกรรมการละเลน
พื้นบานลานนาสามารถสงเสริมความพรอมขึองเด็กปฐมวัยไดดีขึึ้น ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

1. ความพรอมขึองเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาสูงขึึ้นลลังจากได
ทําการทดลอง เนื่องจากการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาเป็นการเปิดโอกาสใลเด็กไดเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรูจากสถานการณแจริง ซึ่งชวยสงเสริมความพรอมขึองพัฒนาการทั้งทางดาน
รางกาย อารมณแ จิตใจ สังคมและสติปใญญา เด็กไดสัมผัสขึองจริง คือ เปิดโอกาสในการนําภูมิปใญญาทองถิ่น
เขึามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อีกทั้งการละเลนพื้นบานลานนาเป็นสวนลนึ่งขึองวัฒนธรรม
พื้นบานที่มีอยูในทองถิ่นและสืบทอดกันมาในชีวิตขึองคนในสังคมไทยภาคเลนือตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน 
นอกจากมีคุณคาทางวัฒนธรรมแลวยังสงเสริมความพรอมขึองเด็กปฐมวัยไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับทิศนา 

X X
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แขึมมณี และคณะ (2536, น. 91 – 181) ที่กลาวถึง การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กควรเป็นสิ่งที่เด็ก
คุนเคย สะทอนชีวิตความเป็นอยู  คานิยมและวัฒนธรรมพื้นฐาน ในการใชเป็นสื่อการเรียนรู เพื่อใลเด็กไดมี
การทําซ้ําๆ อันจะเป็นฐานสําลรับการพัฒนาเด็กในทุกดานตอไป การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจัดกิจกรรมตามขึั้นตอน
การดําเนินกิจกรรม 3 ขึั้นตอน คือ ขึั้นนํา เป็นขึั้นที่ครูนําเด็กเคลื่อนไลวสวนตาง ๆ ขึองรางกายอยางอิสระ 
เพื่อเป็นการกระตุนใลตื่นตัวและอบอุนรางกายใลพรอมทํากิจกรรม ซึ่งเด็ก ๆ ผลัดกันเป็นผูนําในการนํา
เพื่อนสมาชิกกายบริลาร ขึั้นดําเนินกิจกรรม เป็นขึั้นที่ครูอธิบายกฎกติกา สาธิตวิธีการเลน แนะนําสื่อ
อุปกรณแและเปิดโอกาสใลเด็กทดลองเลนกอนปฏิบัติจริง ในขึณะที่เด็กลงมือปฏิบัติจริงครูสังเกตพฤติกรรมใล
ครอบคลุมตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน พรอมทั้งกระตุนใลเด็กดําเนินการเลนตอไปดวยดี ใลกําลังใจ คําชมเชย
เมื่อเด็กทําได และขึั้นสรุป เป็นขึั้นที่ครูใชคําถามใลเด็กชวยกันเลาถึงสิ่งที่ตนเองไดลงมือกระทําในขึณะเลน 
พรอมทั้งใลแรงเสริมกับทุกคนที่รวมกิจกรรม กลาวไดวา กิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาเป็นวิธีการเลน 
เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบที่จะปฏิบัติ เป็นการทดลองใชความรูที่เด็กมีตอสิ่งแวดลอมทางสังคมลรือสิ่งแวดลอม
ที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวขึองเด็กเป็นการทดลองปฏิบัติการดวยตนเองอยาง
อิสระและสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นไปตามสัญชาติญาณขึองเด็กที่ตองการความเคลื่อนไลวผอนคลายความ
ตึงเครียด โดยการเสาะแสวงลาวิธีการที่จะทําใลเกิดความสนุกสนาน โดยการละเลนมีบทบาทตอการ
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ พัฒนาการทางกาย ทางอารมณแ ทางสังคมและสติปใญญา ดังที่ ฟอรแตและไคลนแ 
(Frost and Klein, 1979, pp. 29-30) ที่ไดกลาววา เป็นเวลานานที่มีการมองเล็นความสําคัญขึองการเลน
และมีการตระลนักถึงความสําคัญขึองการเลนที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการขึองเด็ก จากการศึกษาไดมีการใล
ความเล็นวา การเลนเป็นสิ่งที่สนุกสนานซึ่งไมเกี่ยวขึองกับการทํางาน สอดคลองกับ เยาวพา  เดชะคุปตแ 
(2546 , น.112) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการละเลนเป็นสิ่งที่มีประโยชนแและมีความสําคัญตอการเตรียม
ความพรอมแกเด็กปฐมวัย อันจะนําไปสูการพัฒนารางกาย อารมณแ สังคมและสติปใญญา ซึ่ง ธรรมชาติขึอง
เด็กปฐมวัยซึ่งในขึณะเลน เด็กจะเกิดความสนุกสนานและนําไปสูการเรียนรูและเกิดการปรับตัว (วรศักดิ์ 
เพียรชอบ, 2545, น.91) อีกทั้ง การละเลนพื้นบานลานนา เป็นกิจกรรมสนุกสนานที่มีมาชานานในแตละ
ทองถิ่นภาคเลนือลรือตําบลลมูบาน บางอยางอาจเลมือนกันกับทองถ่ินอื่น และบางอยางอาจแตกตางกันไป
บางตามความนิยมขึองทองถิ่นนั้น ๆ โดยการละเลนตางกับตรงที่การละเลน จัดทําเพื่อมุงความสนุกสนาน
เป็นใลญ  ไมมุงที่จะเอาชนะกันอยางจริงจัง ทั้งผูเลนก็ไมจําเป็นตองไดฝึกซอมเตรียมตัวมากอนแตอยางใด 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกมาจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา เชน  ปใ่นลนังวอง ไกชนมะมวง ตเา
กระโดดลรือชิกกระแดะ ลอกลิ้ง เตียวกะโลลงบะบาว โจงลวงลงเสา ฯลฯ ลวนเป็นกิจกรรมที่สงเสริมใลเด็ก
ไดมีโอกาสในการใชกลามเนื้อมัดใลญและกลามเนื้อมัดเล็กในการเลน สอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาดาน  เจตคติที่ดีตอการรวมกิจกรรมรวมกับผูอื่น ฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผูนําและผูตามเวลาเลน
ลรือทํางานกับผูอื่น ใชปฏิภาณไลวพริบ พัฒนาดานภาษาการสื่อสารพูดคุยรวมกับครูและเพื่อน  และพัฒนา
ดานการสังเกต คิดแกปใญลาในขึณะปฏิบัติกิจกรรม ในขึณะที่เด็กเลนเด็กแตละคนจะไดคิดและแกปใญลา
ตลอดเวลาวาจะทําอยางไรจึงจะเลนจนจบ และลักษณะเดนขึองการละเลนพื้นบานลานนามีเอกลักษณแที่
แตกตางกับการละเลนขึองลักษณะอื่น ๆ คือ เป็นการละเลนที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิต ภูมิปใญญา วิถี
ชีวิตขึองความพอเพียงประยุกตแการเลนจากวัสดุและสภาพแวดลอม สถานการณแรอบตัว ซึ่งไดมากกวาการ
แขึงขึันแพชนะ ซึ่งสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542, น. 10-16) ที่กลาววา การเลนเป็นกระบวนการ
และประสบการณแที่สําคัญขึองเด็ก อุปกรณแ สถานที่และเวลาที่เด็กเลน เป็นตัวชวยขึองการเรียนอยาง
มลัศจรรยแขึองเด็ก กลาวคือเด็กไดคนลาความคิดเป็นการระบายออกขึองความคิด อารมณแและการแกปใญลา   
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2. การเปรียบเทียบความพรอมขึองเด็กปฐมวัย ดานรางกาย ดานอารมณแ จิตใจ ดานสังคมและ
ดานสติปใญญา กอนเรียนและลลังเรียนขึองเด็กปฐมวัย ผลการวิเคราะลแพบวา เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยลลัง
การทดลองเพิ่มขึึ้น สามารถอภิปรายผลไดวา 

2.1 ความพรอมทางดานรางกายเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยลลังการทดลองเพิ่มขึึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา เป็นกิจกรรมที่ตรงกับธรรมชาติและพัฒนาการขึองเด็กปฐมวัยที่ชอบ
เคลื่อนไลวเด็กจะไดเคลื่อนไลวสวนตางๆ ขึองรางกาย การนําอุปกรณแการเลน วิธีการเลน มาชวยสงเสริม
พัฒนาทักษะการเดิน การยืน การทรงตัว และการกระโดด ขึองเด็กใลมีความมั่นคง เชน ในกิจกรรมเสือขึาม
ลวย เตียวกะโลลงบะบาว  ตเากระโดด เป็นตน อีกทั้งกิจกรรมที่ฝึกความแมนยําและการประสานสัมพันธแ
ระลวางขึองมือกับตา ลรือการใชอวัยวะในสวนตาง ๆ  เชนกิจกรรมโจงลวงลงเสา โจงกระปอง ไกชนบะมวง 
ลอกลิ้ง เป็นตน ซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพดานรางกายใลเต็มศักยภาพสงผลใลความพรอมทางดาน
รางกายสูงขึึ้น ซึ่งสอดคลองกับ  นภเนตร  ธรรมบวร (2540, น. 73) ที่กลาววา  การทํางานขึองกลามเนื้อมัด
ใลญ ควรมีการพัฒนาความสามารถในการบังคับกลามเนื้อที่ใชในการเคลื่อนไลวร างกาย  ไดแก การเดิน 
การวิ่งการกระโดด การเตะลูกบอล การปีนปุาย และการจับลรือขึวางสิ่งขึอง เป็นตน รวมถึง กุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2545, น. 33) ที่กลาวไววา การลยิบจับสัมผัส เป็นสื่อสรางการเรียนรูสําลรับเด็กปฐมวัยและเป็นดาน
แรกขึองการสรางเสริมที่สัมพันธแกับการกระตุนความงอกงามขึองใยประสาท การที่เด็กไดรับการกระตุนใลใช
กลามเนื้อดวยการลยิบจับ สัมผัส เป็นการพัฒนาเสนใยประสาทที่งอกงามไปพรอมกับการพัฒนาทางดาน
สติปใญญาตอไป อันสอดคลองกับกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาที่ผูวิจัยสงเสริมใลเด็กไดใชกลามเนื้อมัด
ใลญและกลามเนื้อมัดเล็กในการปฏิบัติกิจกรรม ไดใชสวนตาง ๆ ขึองรางกายในการทรงตัวในอิริยาบทตาง ๆ 
และการเคลื่อนไลว เคลื่อนที่ไปโดยใชกลามเนื้อมัดใลญ เชน การนั่ง ยืน วิ่ง กระโดด (นิตยา คชภักดี, 2543, 
น. 2)  โดยกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาเป็นการสงเสริมการใชสัมผัสรับรูและการใชตาและมือ
ประสานกันผานการเลนดวยตัวขึองเด็กเอง อันจะสงผลตอความพรอมทางดานรางกายที่เก่ียวขึองกับสุขึภาพ
อนามัย ความแขึ็งแรงขึองสวนตาง ๆ ทางรางกาย สมรรถภาพการเคลื่อนไลว ความสัมพันธแขึองประสาท
สัมผัส การรูจักชวยเลลือตนเองขึองเด็กปฐมวัยตอไป  

2.2 ความพรอมดานอารมณแ จิตใจ มีคะแนนเฉลี่ยลลังการทดลองเพิ่มขึึ้น เนื่องจากกิจกรรม
การละเลนพื้นบานลานนาเป็นกิจกรรมการเลนที่ไมเนนการแขึงขึัน เปิดโอกาสใลเด็กไดเลนอยางอิสระ โดย
จะสังเกตไดจากพฤติกรรมการแสดงออกในขึณะที่เด็กเลน เด็กรูจักใล มีจิตใจโอบออมอารี รูจักชวยเลลือ
ผูอื่น แสดงออกซึ่งความเล็นอกเล็นใจเมื่อเพื่อนทําไมได นอกจากจะแสดงออกโดยการพยายามเขึาชวยเลลือ
ผูอื่นแลว ในการปฏิบัติกิจกรรมผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยจะใลกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม เกมการละเลน
ใลม ๆ ที่ตองอาศัยระยะเวลาและความพยายามในการเลน ใลคําชมเชยเมื่อเด็กสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง  
ซึ่งสอดคลองกับ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547, น. 224) ที่กลาววา การใสใจตอความรูสึกขึองเด็กจะชวยลด
ภาวะความเครียดทางอารมณแได สิ่งที่เด็กปฐมวัยตองการมากในการปฏิบัติกิจกรรม คือ ความมั่นใจ ความ
เป็นตัวขึองตัวเอง การแสดงออก ความตองการใลคนฟใง ซึ่งไดจากความใสใจ ใลคําชมและใลกําลังใจ 
นอกจากนั้นการกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนายังชวยสงเสริมคุณธรรมทางจิตใจขึองเด็ก รูจากแพ-ชนะ  
รูจักอภัย  และจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเป็นกลุม กอใล เกิดความสนุกสนานราเริง  เกิดการเรียนรูใน
การปรับตัวเขึากับบุคคลอื่นและอยูรวมกับผูอื่น  มีน้ําใจ รู จักการแบงปใน เกิดการเคารพในกฎกกติกา
ขึอตกลงที่สรางรวมกัน  มีบุคลิกภาพที่เปิดเผย เป็นตัวขึอง ซึ่งตรงกับทฤษฎีพัฒนาการขึอง  อิริคสัน   
(Erikson, 1902) ที่กลาวไววา เด็กวัยอายุ 3 – 6 ป เริ่มมีการริเริ่มโดยการสมมุติจากการเลนเลียนแบบ เด็ก
จะมีความกระตือรือรนจะเรียนรูสิ่งตางๆ  รอบตัว แตลากสภาพจิตไมดีพอลรือเกิดความคับขึองใจแลว  
มักจะรูสึกตนวามีความผิดติดตัว (Initiative VS. Guilt) ในทางตรงกันขึาม ถาลากสภาพแวดลอมที่เด็ก
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ประสบอยูทําใลเด็กมีความสุขึ  เด็กจะมองโลกในแงดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และเกิดความไววางใจตอ
ผูอื่น จะเล็นไดวาความพรอมทางอารมณแและจิตใจ เป็นรากฐานที่สําคัญตอการกรพัฒนาเด็กในระดับสูง การ
สงเสริมความพรอมทางอารมณแใลกับเด็กจึงตองไดรับการชวยเลลือ ใลกําลังใจ แนะนําในสิ่งที่เด็กควรทํา
และสิ่งใดไมควรทําจากผูใลญที่อยูแวดลอมเด็กดวยความรักความรูสึกอบอุนปอดภัย เป็นแบบอยางที่ดีขึอง
เด็ก สรางความเชื่อมั่นใลเกิดขึึ้นกับเด็กใลเด็กไดพูด ไดแสดงออกอยางเลมาะสม เพื่อใลเด็กเล็นคุณคาขึอง
ตนเอง ยอมรับความแตกตางขึองตนเองและผูอื่น  

2.3 ความพรอมดานสังคม มีคะแนนเฉลี่ยลลังการทดลองเพิ่มขึึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การละเลนพื้นบานลานนาสามารถสรางแรงจูงใจใลเด็กเกิดความกระตือรือรนอยากจะปฏิบัติกิจกรรม  ไม
เกิดความเบื่อลนาย  ตอบสนองธรรมชาติตามวัย   มีกฎกติกาที่เขึาใจงาย สามารถยืดลยุนได สงผลใลเกิด
ความพรอมดานสังคม มีความเชื่อมั่น กลาพูด กลาแสดงออก กลาทดลองปฏิบัติกิจกรรมใลม  โดยพฤติกรรม
ที่สังเกตเด็กที่แสดงพฤติกรรมอยางชัดเจน เชน ชวยพูด อธิบายวิธีการเลนใลผูอื่นเขึาใจ ชวนผูอื่นมารวมเลน
ดวย ดูแลเพื่อนที่บาดเจ็บขึณะเลน ชวยลยิบจับอุปกรณแการเลนใลกับเพื่อน ชวยเก็บอุปกรณแเมื่อสิ้นสุดการ
เลนแลว  ในบางครั้งอาจชวยเคลื่อนยายอุปกรณแชวยจัดสถานที่ในการเลน สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2547, น. 224) ที่ไดกลาวถึง กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางสังคมวาตองมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรม
กลุม โดยกิจกรรมเดี่ยวเป็นกิจกรรมที่เด็กตองพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่เป็นความแตกตาง สวนการเขึารวม
กิจกรรมกลุมเป็นการเปิดโอกาสใลเด็กไดเรียนรูการปรับตัวและการเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งจากกิจกรรม
การละเลนพื้นบานลานนามีการจัดกิจกรรมทั้งในลักษณะเดี่ยวและกลุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใลเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธแทั้งกับเพื่อนและครู เรียนรูการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันภายใตกฎเกณฑแ ขึอตกลง กติกาการเลนเกม 
อันสงผลตอการปลูกฝใง กฎเกณฑแมารยาทที่สังคมยอมรับและปฏิบัติ สวน พัชรี สวนแกว (2536, น. 58) 
กลาวถึง ประสบการณที่เด็กไดรับจากการเลนลรือการปฏิบัติกิจกรรมจะนําไปสูการรับผิดชอบตอตนเอง 
ชวยใลเด็กเกิดการปรับตัวเขึากับสังคม รูจักรวมมือและรูจักปฏิบัติตนใลเป็นที่ยอมรับขึองกลุมเพื่อน ซึ่งตรง 
ตามทฤษฏีความตองการขึองมาสโลวแ (มาลินี   จุฑะรพ , 2541, น. 140 ; อางอิงจาก Maslow, 1978) ที่วา 
เด็กทุกคนตองการเป็นสวนลนึ่งขึองกลุมเพื่อน ตองการความรักและการยกยอง นอกจากนี้เด็กจะได เรียนรู
การปรับตัวใลเขึากับสังคม เรียนรูความผิดลวัง การชวยเลลือแบงปใน ฝึกความอดทนและมีวุฒิ ภาวะเพิ่มขึึ้น
ตลอดจนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน พัฒนาสมองไดครบถวนตามชีวิตจริงที่ควรมี 

2.4 ความพรอมดานสติปใญญา มีคะแนนเฉลี่ยลลังการทดลองเพิ่มขึึ้น เนื่องจากกิจกรรม
การละเลนพื้นบานลานนา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใลเด็กไดเรียนรูผานการใชประสาทสัมผัสทั้งลาและการ
เคลื่อนไลวขึองอวัยวะสวนตาง ๆ โดยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สงผลตอพัฒนาการทางสติปใญญา และเนื่องจากเด็ก
วัยนี้มีความอยากรูอยากเล็นและสนใจในสิ่งที่อยูรอบตัว กระทําสิ่งตาง ๆ ตามที่เล็นลรือเลี่ยนแบบสิ่งตาง ๆ 
ที่มีอยูเพื่อใลเกิดการเรียนรูทางภาษาและเขึาใจจากการสื่อสาร การวางแผนผานการเลน ดังที่เด็ก ๆ ไดเลน
การละเลนกิจกรรมตี่จับ เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวจะตองแกปใญลาและลาวิธีการในการรอดพนจากการถูก
จับตามกติกาที่วางไวโดยตองอาศัยการคิดเชื่อมโยงประสบการณแเดิมลรือเลียนแบบการเคลื่อนไลวขึองสิ่ง
ตาง ๆ  สอดคลองกับ แบนดูรา (สุรางค โควตระกูล, 2541, น.235 – 236 ; อางอิงจาก Bandura, 1963) ที่
กลาววา การเรียนรูขึองมนุษยแสวนมากเป็นการเรียนรูจากการสังเกตและเลียนแบบ ซึ่งจะสงผลใลผูเรียนเกิด
ความรงจําในระยะยาว และกมลพรรณ ชีวพันธุศรี (2547,น. 59 – 60)  ไดใลทัศนะตอการเลนขึองเด็กวา 
เป็นการสงเสริมพัฒนาการทางสติปใญญาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพสมอง เพราะการเลนเป็นการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพมากสุดขึองเด็กโดยเฉพาะถาพอแมผูปกครอง ครู ลรือผูใลญเลนกับเด็ก ซึ่งจะชวยใลเด็ก
พัฒนาทักษะลลากลลาย ฝึกฝนการสรางไลวพริบ รูจักสรางกลยุทธแ การวางแผน การแกปใญลา ฝึกการ
สังเกต การลําดับเลตุการณแ เกิดความคิดสรางสรรคแ จินตนาการ ซึ่งสอดคลองทฤษฎีขึองดิวอี้ (Dewey) ที่
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กลาววา เด็กปฐมวัยเรียนรูไดดวยการลงมือกระทํา (Learning by Doing) ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูขึองเด็กตอง
มาจากสิ่งที่เด็กสนใจและเด็กไดกระทําดวยตนเอง 
 จากเลตุผลดังกลาวจึงสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาสามารถพัฒนาความ
พรอมขึองเด็กปฐมวัยไดทุกดาน คือ ดานรางกาย เป็นการเสริมสรางพัฒนากลามเนื้อแขึ็งแรง คลองแคลว
วองไว ดานอารมณแ จิตใจ เป็นกิจกรรมที่ทําใลเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด เด็กเรียนรู
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม โดยไดเรียนรูวา การละเลนเป็นการแสดงออกขึองการเชื่อมความ
สามัคคีขึองคน ทําใลคนคบลากันไดอยางสนิทสนม เป็นกิจกรรมผอนคลายและมีความสุกสนานอยางลนึ่ง 
นอกจากนี้การละเลนเมื่อมีการจัดเป็นระบบลรือแบบแผน  มีกติกาใลเด็กในกลุมปฏิบัติ ยอมเป็นการแสดง
ถึงความเจริญงอกงามขึองเด็กในกลุมการเลนนั้น และเป็นเอกลักษณแไทยอยางลนึ่งที่แสดงถึงความเป็นผูมี
วัฒนธรรมขึองคนในสังคมนั้น นอกจากนี้แลวการละเลนยังเป็นเครื่องชวยสงเสริมใลมีการพัฒนา    ทั้งกาย
และจิตใจขึองคน ทําใลคนไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ และความสามัคคีกลมเกลียวกัน นับเป็นวัฒนธรรมที่
ดีงามขึองคนไทยอยางลนึ่ง  อันสงผลใลเด็กปฐมวัยตระลนักถึงความสําคัญวัฒนธรรมประจําชาติ ประจํา
ทองถิ่นที่แสดงใลเล็นถึงอดีตที่มีความเจริญมาชานานขึองสังคม วาเป็นสิ่งสําคัญที่เด็กควรสงวนรักษาไว และ
ควรภาคภูมิใจในชาติขึองตน สอดคลองกับ อุดม เชยกีวงศ และคณะ (2547, น.196 – 197) ที่กลาวถึง
ความสําคัญขึองวัฒนธรรมประเพณี ไววา เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณแ และความเจริญขึองแตละ
ทองถิ่น เป็นแนวทางประพฤติและปฏิบัติขึองคนในแตละสังคม สงผลใลคนในสังคมลวนมีความเป็นอันลนึ่ง
อันเดียวกัน ทําใลคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุขึ จากกิจกรรมครั้งนี้เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมและ
ปรากฏการณแตาง ๆ ในชุมชน จากสื่อและแลลงการเรียนรูที่สําคัญที่ใกลชิดเด็ก การไดเล็น ไดสัมผัสกับขึอง
จริงในทองถิ่น ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคลองกันความเป็นอยูทางวัฒนธรรมประเพณีการเลนดวยตัว
ขึองเด็กเอง ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548, น. 42) กลาวไววา บริบททางวัฒนธรรมและความลลากลลาย
ทางสังคม มีอิทธิพลตอพัฒนาการและการเรียนรูขึองเด็ก จากการดําเนินการวิจัย เด็กปฐมวัยไดเรียนรูการ
ปรับตัวใลเขึากับสังคม อยูรวมกับผูอื่นได รูจักกติกาในสังคม รูจักแบงปใน เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและ
ครู อีกทั้งบุคคลอื่น นอกจากนั้นยังสงผลใลเด็กมีอารมณแแจมใส รูจักควบคุมอารมณแขึองตนเอง ดาน
สติปใญญา เด็กมีโอกาสแสดงความคิดตามสภาพแวดลอม และดานสติปใญญา มีโอกาสแสดงออกเรียนรูที่จะ
ใชความคิดริเริ่มสรางสรรคแสงเสริมใลเกิดจิตนาการ ใชกระบวนการคิดในการแกปใญลา สงเสริมการใชภาษา
ในการสื่อสาร ดังนั้นกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนาจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญตอความพรอมขึองเด็กปฐมวัย 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ครูปฐมวัยควรคํานึงถึงพัฒนาการขึองเด็กปฐมวัยเนื่องจากบางกิจกรรมมีความยากงาย
แตกตางกันและควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการเลนและสถานที่ที่เลมาะสมสําลรับการจัดกิจกรรม
การละเลนพื้นบานลานนา 

2. ควรมีการศึกษาทักษะอื่น ๆ ขึองเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนา 
3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการใชกิจกรรมการละเลนพื้นบานลานนากับการจัดประสบการณแ

โดยใชวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เชน กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม เป็นตน 
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บทคัดยํอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือสรางและลาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
วิชา คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใลไดตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80 และวิเคราะลแ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบานสันติสุขึ จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก 1) 
แบบสัมภาษณแเพ่ือใชสอบถามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อลา และดานการออกแบบ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตรแ 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
วิชา คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) แบบทดสอบความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอ
การเรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  
ผลการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 80/80 และความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา 
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยูในระดับดีมาก (  = 2.74, S.D = 0.04) 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน, คณิตศาสตรแ 
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ABSTRACT 
 The purpose of the research were to construction and efficiency of computer 
assisted instruction subject mathematics for grade 4 ,based standard 80/80 and 
analyses the learning achievement of the student after by using computer assisted 
instruction.The subjects in the study were student for grade 4 enrolled in Suntisuk 
School Sukhothai province. The research sample consisted of 20 students of grade 4 
students during. The instruments used for gathering date were: 1) Standard 
questionnaires for export on content and computer assisted design 2) to study 
memory retention of the students towards The Computer Assisted Subject 
mathematics 3) Quality Assessment test on Computer Assisted Instruction Subject 
mathematics for Grade 4, and 4) A questionnaire on students satisfaction towards the 
program. The results found as follows : The efficiency of computer assisted 
instruction lesson mathematics for students of grade 4 is 80/80 and the students 
satisfaction was at highest level (  = 2.74, S.D = 0.04) 
  
KEYWORDS:computer assisted, mathematics 
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บทนํา 
 กฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับและประเภทขึองการศึกษาขึั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ได
กลาววา  การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาที่มุงวางรากฐานเพ่ือใลผูเรียนไดพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคแ ทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและความสามารถขึั้นพ้ืนฐาน โดยปกติ
ใชเวลาเรียน 6 ปี และภาครัฐกําลนดใลพลเมืองไทยตองจบการศึกษาอยางนอยที่สุดในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และตองเขึารับการศึกษาอยางชาสุดเมื่ออายุ 7 ปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
ซึ่งสรุปไดวา การศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา เป็นสวนลนึ่งขึองการศึกษาขึั้นพ้ืนฐาน ที่
มุงเนนใลผูเรียนไดนําความรูไปใชประโยชนแในการดํารงชีวิต สรางรากฐานใลกับครอบครัว สังคม และ
พัฒนาประเทศชาติและในการจัดการศึกษา จะตองมุงเนนใลผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู  อานออก 
เขึียนไดรวมถึงทักษะการคิดคํานวณได  
 ปใจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาประเทศดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความรูทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและคอมพิวเตอรแเขึามา
ชวยพัฒนาในดานตาง ๆ ไมวาจะเล็น ภาคธุรกิจ การแพทยแ อุตสาลกรรม เป็นตน การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มตนที่สําคัญขึองการสรางพ้ืนฐานการเรียนรูสําลรับเด็กเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตตอไป และการพัฒนาที่สอดรับกับเปูาลมายการพัฒนาประเทศ โดยการสรางกระบวนการคิด
วิเคราะลแนั้น รายวิชา คณิตศาสตรแ เป็นกลุมวิชาพ้ืนฐานที่สรางใลผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะลแ คํานวณ อยางมีระเบียบแบบแผน และสามารถแกไขึปใญลาไดอยางถี่ถวนรอบคอบ 
พรอมทั้งยังนําเอาคณิตศาสตรแไปใชเป็นเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ   
 สมทรง สุวพานิช (2539:14–15) กลาวถึงความสําคัญทางคณิตศาสตรแไววาคณิตศาสตรแมี
ความสําคัญและมีบทบาทตอบุคลมาก คณิตศาสตรแชวยฝึกใลคนมีความรอบคอบมีเลตุผล และรูจัก
เลตุผลความจริง สามารแกปใญลาตามวัยทุกระยะไดกรมวิชาการ (2545 : 1) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ขึองคณิตศาสตรแดังนี้ คณิตศาสตรแเป็นวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดขึองมนุษยแทําใล
มนุษยแมีความคิดสรางสรรคแสามารถ คิดอยางมีเลตุผล เป็น ระบบ ระเบียบ  มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะลแปใญลาและสถานการณแไดอยางถี่ถวนรอบครอบ ทําใลสามารถคาดการณแ วางแผน ตัดสินใจ
แกปใญลาไดอยางถูกตองเลมาะสม (เว็บไซตแสําลรับการศึกษาทางคณิตศาสตรแ, 2559) ดังนั้น จึงสรุป
ไดวา คณิตศาสตรแ มีความสําคัญตอการคิดขึองมนุษยแเป็นอยางมาก อีกทั้ง วิชาคณิตศาสตรแจึงเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแ ตลอดจนศาสตรแอื่น ๆ ที่เกี่ยวขึอง  
 สถาบันทดสอบการศึกษาแลงชาติ (องคแกรมลาชน) ลรือ สทศ. ไดสรุปผลการสอบ O-Net 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ วิชา คณิตศาสตรแ 
มีคะแนนใกลเคียงกับปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ไมสูงมาก (Admissionpremium, 
2559) และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ลรือ สสวท. ไดระบุวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรแ และวิทยาศาสตรแขึองเด็กไทยในภาพรวมขึองประเทศมีผลคะแนน
ตกต่ําท้ังที่ท่ีผานมามีการอบรม และพัฒนาครูดานนี้มาอยางตอเนื่อง ทําใล สสวท. วางแผนการจัดทํา
สื่อดิจิตอล และกระทรวงศึกษาธิการจัดทําโครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ือเพ่ิมกระบวนการใน
การจัดการเรียนรูใลแกเด็กไดลลากลลายชองทาง โดย รองศาสตราจารยแ นายแพทยแวิทยา ถิฐาพันธแ 
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ไดเขึียนบทความเก่ียวกับวิธีการกระตุนใลเด็กอยากเรียนลนังสือ และลนึ่งในกระบวนการที่สําคัญ คือ 
การสรางบรรยากาศการเรียนรู (Assumption College Thonburi, 2559) 
 การสรางบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียน ลมายถึง การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนใล
เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน เพ่ือชวยสงเสริมใลกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางความสนใจใฝุรู ใฝุศึกษา ตลอดจนสรางความมีระเบียบวินัยใลแกผูเรียน 
ดังนั้น การกระตุนใลผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึึ้น จะตองมีการออกแบบสื่อ ลรือ
รูปแบบกิจกรรมใลเลมาะสมตอวัยขึองผูเรียน จะทําใลผูเรียนไมเกิดความเบื่อลนายในการเรียนรู อีก
ทั้งยังสามารถกระตุนใลผูเรียนขึวนขึวาย สนใจที่จะเรียนซ้ําไดเรื่อย ๆ ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 คือ เด็ก อายุ 9-10 ปี ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใลคํานิยามวา เด็ก 
คือ คนที่มีอายุนอย ผูเยาวแตามประมวลกฎลมายแพงและพาณิชยแผูซึ่งอายุไมครบ 18 ปีบริบูรณแ และ
ยังไมบรรลุนิติภาวะดวยการสมรสบุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณแ แตยังไมเกิน 14 ปีบริบูรณแบุคคลที่มี
อายุแต 15 ปีลงมาบุคคลผูมีอายุไมเกิน 18 ปีบริบูรณแ. (sanook พจนานุกรม, 2559) ซึ่งกลุมเด็กใน
วัยนี้ มีลักษณะนิสัยสนใจในกิจกรรมและงานขึองตนเองนานขึึ้น มีความกระตือรือรน สนใจขึองแปลก
ใลม และมีความพรอมทางดานการเรียนรู ทั้งภาษา และคณิตศาสตรแ จึงควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใลเด็กมีสวนรวม (ถามคร,ู 2559) 
 ศาสตราจารยแ Yuichi Higuchi ขึองมลาวิทยาลัย Tama ประเทศญี่ปุุน ไดออกมาแสดงความ
คิดเล็นผานบทความ วา การที่เด็กนั้นอานการแตูนและก็อานซํ้าไปซํ้ามานั้นถือวาเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะ
เรียนรูในดานขึองทักษะดานภาษา ดวยความที่เขึาอยากจะเขึาใจเนื้อเรื่อง ทําใลเขึาพยายามเรียนรู
และเขึาใจถึงความลมายอันลึกซ้ึงขึองคําและประโยคซึ่งอยูในการแตูน โดยการเปรียบเทียบกับภาพวาด
ที่ประกอบคําพูด ซึ่งถาเป็นลนังสือที่มีแตตัวลนังสือลวนๆ จะทําใลเขึาใจความลมายขึองคําและ
ประโยคอยางกระจางไดยากในสวนขึองอนิเมะนั้น ถาสําลรับเด็กญี่ปุุนก็จะทําใลเขึาไดเรียนรู
ตัวลนังสือคันจิไดดียิ่งขึึ้น เพราะเขึาจะไดเรียนรูไดจากการฟใงคําพูดขึองตัวละคร ซึ่งเป็นสิ่งที่ลาไมได
ในลนังสือการแตูน (บทความขึาว, 2559) 
 จากการศึกษาขึอมูลงานวิจัยที่ เกี่ยวขึอง และบทความดังกลาว  ทางผูวิจัย เล็งเล็น
ความสําคัญขึองการใชการแตูนในการเป็นสื่อกลางในการนําเสนอเนื้อลาการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรแ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือใลเด็กเกิดความสนใจและเกิดความเรียนรู อยางคอยเป็นคอยไปจาก
การดูตัวอยางการแตูนสั้นในแตละเนื้อลาขึองการเรียน โดยจัดทําในรูปแบบขึองคอมพิวเตอรแชวยสอน 
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรแที่เลมาะสมตอผูเรียน และสนองนโยบาย การจัด
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ขึองกระทรวงศึกษาธิการได เนื่องจากเด็กสามารถนําสื่อการเรียน
ดังกลาวไปเปิดใชนอกลองเรียน โดยสามารถเปิดดูกับผูปกครองได และเป็นการสรางความสัมพันธแใน
ครอบครัวไดอีกดวย 
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จุดประสงค๑ของการวิจัย 
 1.เพ่ือสรางและลาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน
ที่สรางขึึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนบานสันติสุขึ เขึตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขึทัยเขึต 2 ต.นาขึุนไกร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขึทัย 
และไดใชวิธีการสุมแบบยกชั้น (Cluster sampling)จํานวน 20 คน 
 
 2.เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 
    2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
    2.2  แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบเพ่ือวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  
สําลรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
    2.3  แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพขึองสื่อการเรียนการสอน สําลรับ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ  เสียง และการทําภาพเคลื่อนไลว  จํานวน  5  ทาน 
    2.4  แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพขึองสื่อการเรียนการสอน สําลรับ
ครูผูสอน เพ่ือประเมินดานเนื้อลา  จํานวน  5  ทาน   
 
 3. การเก็บข๎อมูล 
    3.1จัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตรแ สําลรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 จํานวน 20 คน 
    3.2  วิเคราะลแผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติจากครูผูสอน  
    3.3ใลนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คนทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
รวมทั้งใลความชวยเลลือ คําปรึกษา ตลอดระยะเวลากาศึกษา 
    3.4  วิเคราะลแผลการเรียนขึองนักเรียนจากครูผูสอน ลลังจากใชบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนแลว 
    3.5  ใลนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
    3.6  ผูวิจัยเก็บรวมรวมขึอมูลเพื่อไปวิเคราะลแทางสถิติดวยการลาคาเฉลี่ย( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะลแขึอมูลขึองการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 
    4.1  การวิเคราะลแลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นแระถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบานสันติสุขึ 
    4.2  วิ เคราะลแเ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนใชบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน และลลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบานสันติสุขึ 
    4.3  วิเคราะลแแบบสอบถามความพึงพอใจขึองผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบานสันติสุขึ 
    4.4  วิเคราะลแประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนจากผูเชี่ยวชาญและ
ครูผูสอน 
 
 5. สถิติที่ใช๎ 
  ในการวิเคราะลแขึอมูลใชสถิติในการคํานวณแตละสวนดังนี้ 
    5.1  คํานวณลาคาสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย( ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตรดังตอไปนี้(บุญชมศรีสะอาด,2546) 
  คาเฉลี่ย 

       = 
∑ 

 
 

    เมื่อ   แทน คาเฉลี่ย 
    ∑   แทน ผลรวมขึองคะแนน 
    N   แทน จํานวนผูประเมิน 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     S.D = 
√ ∑    ∑   

      
 

    เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
∑ 

   แทน ผลรวมคะแนนยกกําลังสอง 
 ∑     แทน กําลังสองขึองคะแนนรวม 
N  แทน จํานวนผูประเมิน 
 

   นําคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเล็นจากครูผูสอนที่ไดแลวแปลความลมายแบง
เกณฑแคะแนนดังนี้  
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  คาเฉลี่ยระลวาง  4.51-5.00 ลมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
  คาเฉลี่ยระลวาง  3.51-4.50ลมายถึงมีคุณภาพดี 
  คาเฉลี่ยระลวาง  2.51-3.50ลมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระลวาง  1.51-2.50ลมายถึง มีคุณภาพพอใช 
  คาเฉลี่ยระลวาง  1.01-1.50ลมายถึง มีคุณภาพควรปรับปรุง 

   นําคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเล็นจากนักเรียนที่ไดแลวแปลความลมายแบง
เกณฑแคะแนนดังนี้  

 คาเฉลี่ยระลวาง 2.50-3.00 ลมายถึง มาก 
  คาเฉลี่ยระลวาง 1.50-2.49 ลมายถึง ปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระลวาง 1.00-1.49 ลมายถึง นอย 

    5.2  คํานวณลาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) โดยใช
สูตรดังนี้   

เล็นวาสอดคลองและเลมาะสม  ใลคะแนน +1 
เล็นวาไมแนใจ    ใลคะแนน0 
เล็นวาไมสอดคลองและไมเลมาะสม  ใลคะแนน -1 

     IOC = 
∑ 

 
 

    เมื่อ IOC  แทน คาดัชนีความสอดคลองระลวางขึอคําถาม
กับเนื้อลา 
    ∑   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเล็นขึองผูเชี่ยวชาญ 
    N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    5.3  คํานวณลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน จากสูตร E1/E2

ดังตอไปนี้ 

     E1 = 
∑ 

   
×100 

     E2 = 
∑ 

   
×100 

   E1  แทน ประสิทธิภาพขึองกระบวนการ 
   E2  แทน ประสิทธิภาพขึองผลลัพธแ 
   ∑   แทน คะแนนรวมขึองผู เ รี ยนจากการทํ า
แบบทดสอบ       ระลวางเรียน 
   ∑   แทน คะแนนรวมขึองผู เ รี ยนจากการทํ า
แบบทดสอบ       ระลวางเรียน 
   A   แทน คะแนนเต็มขึองแบบทดสอบกอนเรียน 
   B   แทน คะแนนเต็มแบบทดสอบลลังเรียน 
   N   แทน จํานวนผูเรียน 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองเพ่ือวัดประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณโรงเรียนบานสันติสุขึ โดยมีกลุมทดลอง คือ นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4ที่ศึกษาในรายวิชาดังกลาว  จํานวน 20 คนผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ 5 
ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อลา 5 ทาน โดยสรุปผล ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี  1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
ดานเนื้อลา 4.13 0.14 ดี 
ดานกราฟิกและการออกแบบ 4.07 0.15 ดี 
คําเฉลี่ยรวม 4.10 0.01 ด ี
 
 จากตารางที่  1 พบวาการประเมินประสิทธิจากผู เชี่ยวชาญ ดานเนื้อลาขึองบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.13, 
S.D=0.14) ดานกราฟิกและการออกแบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.07, S.D=0.15) ความพึงพอใจใน
ภาพรวมบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไดคาเฉลี่ยอยู
ในระดับดี (  =4.10, S.D=0.01) 
 
ตารางท่ี  2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากครูผูสอน 

รายละเอียดการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
1.  ดานเนื้อลาบทเรียน 4.48 0.27 ดี 
2.  การใชภาษา 4.20 0.00 ดี 
3.  การออกแบบระบบการเรียนการสอน 4.47 0.29 ดี 
4.  ดานมัลติมีเดีย 4.33 0.06 ดี 
5.  ดานปฏิสัมพันธแ 4.30 0.07 ดี 
6.  ดานเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 4.87 0.32 ดีมาก 
คําเฉลี่ยรวม 4.48 0.24 ดี 
 
 จากตารางที่   2 พบวาการประเมินประสิทธิจากครูผูสอน ดานเนื้อลาขึองบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.48, 
S.D=0.27) ดานการใชภาษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.20, S.D=0.00) ดานการออกแบบระบบการ
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เรียนการสอน ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.47, S.D=0.29) ดานมัลติมีเดีย ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.33, 
S.D=0.06) ดานปฏิสัมพันธแ ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =4.30, S.D=0.07) ดานเจตคติตอบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน (  =4.87, S.D=0.32) ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไดคาเฉลี่ยอยูในระดับดี (  =4.48, S.D=0.24) 
 
ตารางที่  3 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ประเด็นการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน
จากครูผูสอน 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ผลรวมของคะแนน IOC 
1.  ดานเนื้อลา 5 1.00 
2.  ดานการใชขึอความลรือตัวอักษร 5 1.00 
3.  ดานการใชเสียง 5 1.00 
4.  ดานเทคนิค 5 1.00 
5.  ดานการใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไลว 5 1.00 
คําเฉลี่ยรวม 5 1.00 

 
 จากตารางที่  3 พบวาจากการลาประสิทธิภาพคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ยอมรับได
ตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึึ้นไป ซึ่ง บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนนี้มีคาดัชนีความสอดคลองอยูที่ 1 
 
ตารางท่ี  4 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขึองนักเรียน 

รายการประเมินนักเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1.  ดานบทเรียน 2.74 0.05 มาก 
2.  ดานเจตคติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 2.78 0.02 มาก 
3.  ดานพัฒนาการการเรียนขึองนักเรียน 2.65 0.00 มาก 
คําเฉลี่ยรวม 2.74 0.04 มาก 

 
 จากตารางที่  4 พบวาการประเมินประสิทธิภาพขึองนักเรียนดานบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =2.74, S.D=0.05) ดานเจต
คติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =2.78,S.D=0.02) ดานพัฒนาการการ
เรียนขึองนักเรียน ไดคาเฉลี่ยเทากับ (  =2.65, S.D=0.00) ความพึงพอใจในภาพรวมบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไดคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(  =2.74, S.D=0.04)  
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ตารางท่ี  5 แสดงผลวิเคราะลแลาประสิทธิภาพขึองสื่อ 

กลุํมตัวอยําง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 

เกณฑ๑การประเมิน 
กระบวนการ(E1) ผลลัพธ๑(E2) 

20 คน 81 83.67 80/80 
E1/E2 = 81/83.67 

 
 จากตารางที่  5 เมื่อทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยางได
คะแนนเฉลี่ยกระบวนการ (E1) เทากับ 81 และคะแนนเฉลี่ยผลลัพธแ (E2) เทากับ 83.67 โดยมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81/83.67 ซึ่งคาประสิทธิภาพที่ไดสูงกวาเกณฑแ และเป็นไปตามสมมติฐานที่
กําลนดไว แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนนี้สามารถนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาคริตศาสตรแระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได 
  

การวิจัยเรื่องการสรางและลาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4โรงเรียนบานสันติสุขึ ต.นาขึุนไกร อ.ศรีสําโรงจ.สุโขึทัยเทากับ 81/83.67ซึ่งสูงกวาเกณฑแเกณฑแ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําลนดไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบานสันติสุขึ ต.นาขึุนไกร อ.ศรีสําโรงจ.สุโขึทัย สูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบานสันติสุขึ ต.นาขึุนไกร อ.ศรีสําโรงจ.สุโขึทัยอยูในระดับมาก 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว มีคาเฉลี่ยความคิดเล็นโดยภาพรวม (  =2.74, S.D=0.04) 
 

 
  ภาพ1ลนาแรก              ภาพ2ลนาเมนูลลัก      ภาพ3ลนาแบบทดสอบ 

 
ภาพ 4ลนาแสดงผลแบบทดสอบ  ภาพ 5ลนาเมนูบทเรียน     ภาพ 6ลนาเมนูเขึาสูบทเรียน 
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  ภาพ 7ลนาเมนูยอย   ภาพ 8ลนาบทเรียน 1          ภาพ 9ลนาบทเรียน 2 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การสรางและลาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑแที่กําลนดไว80/80 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมี
ประสิทธิภาพในการใชในการเรียนการสอนจริงทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแ วิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้ไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามลลักการวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นการพัฒนาอยางเป็นระบบ  มีการวางแผน  ดําเนินการสราง  แกไขึ  ปรับปรุง  โดยผานการ
ประเมินคุณภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน จํานวน 5 คนเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขึ  ทําใลได
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดมีการนําไปการทดลองลาประสิทธิภาพขึอง
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  โดยนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบานสันติ
สุขึจํานวน 20 พบวาประสิทธิภาพในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีประสิทธิภาพ 
81/83.67 เป็นไปตามเกณฑแที่กําลนดไว 
 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ขึองนักเรียนจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลลังเรียนสูงกวากอนเรียน ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีประสิทธิภาพเลมาะสมกับการนําไปใชเพราะได
ผานกระบวนการลาประสิทธิภาพลลายขึั้นตอนมีความเลมาะสม ทําใลลลังจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนแลวทําใลผูเรียนสามารถเขึาใจมากขึึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
กอนนําไปใช ทําใลผลการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ลลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน
วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกวากอนเรียน แสดงใลเล็นวาการถายทอดความรู
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนชวยใลผูเรียนเกิดการเรียนรู  สนใจ ยอมรับและสามารถเรียนรูได
ดวยตัวเอง  
 3.ผลจากการสอบถามความพึงพอใจพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคาเฉลี่ย ( ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.74 และ 0.04 ความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรแ
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ชวยสอนที่สรางข้ึึน ผูพัฒนาไดจัดทําโดยพิจารณาถึงความเลมาะสมกับวัย รูปแบบ และเนื้อลา ทําใล
ผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูมากข้ึึน  
 กลาวโดยสรุป จากการทําวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชอบที่จะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน เนื่องจากในบทเรียนมีความสนุกสนาน ไมเครียด และมีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไลว การแตูน เสียง 
และคําบรรยายประกอบ ใลเขึาใจในเนื้อลางายขึึ้น สามารถเรียนไดลลายครั้งทําใลจําเนื้อลาไดดีขึึ้น 
สงผลใลนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อยูในระดับมาก จึงสามารถนําไปใชเป็นสื่อสําลรับการเรียนการสอนได 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขึอเสนอแนะสําลรับการเรียนการสอนที่อาจเป็นประโยชนแตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 1.เครื่องคอมพิวเตอรแที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนควรเป็นคอมพิวเตอรแที่
มีประสิทธิภาพสูงเลมาะกับโปรแกรมตางๆที่ใชรวมกันในการพัฒนาบทเรียนทั้งนี้ เ พ่ือใลเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบและนําเสนอบทเรียน 
 2.บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนจัดทําขึึ้นเพ่ือสนองตอบการเรียนรูดวยตนเองเป็นสําคัญ
ดังนั้นการออกแบบบทเรียนจึงควรคํานึงถึงความสะดวกตอการนําไปใชไมซับซอนตลอดจนการเขึาสู
รายละเอียดเนื้อลาตางๆมีขึั้นตอนที่ชัดเจนและไมยุงยากเพ่ือใลผูเรียนสามารถเขึาไปศึกษาบทเรียนได
อยางตอเนื่อง 
 3.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆเพ่ือ
เป็นการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใลมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึึน 
 4.  ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใลนําไปใชงานบนเครือขึายอินเทอรแเน็ตได 
 5.  ควรมีการจัดเก็บสถิติบนฐานขึอมูลเพ่ือเป็นประโยชนแตอการจัดการเรียนการสอนใลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้นตอไป 
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บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาคณิตศาสตร๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
Computer Assisted Instruction on Mathematics Grade 2 
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มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-Mail Address: supachai_kons@hotmail.com 
 

  บทคัดยํอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 2) ลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใลมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและลลังเรียนขึองผูเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  4) ศึกษาความพึงพอใจขึองนักเรียน ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอน โดยจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานปากคลองแดน จังลวัดสุโขึทัย จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึึ้น 2) แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเล็นขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพขึอง
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบานปากคลอง
แดน เทากับ 80.6/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑแ มาตรฐาน 80/80 ที่กําลนดไว  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขึองนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  และความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยภาพรวมมีความ พึงพอใจอยู
ในระดับดีมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 2.64 และเป็นไปตามเกณฑแสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน, คณิตศาสตรแ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) create computer lessons help teach 
mathematics grade 2 2) Find the effectiveness of computer-assisted instruction in 
mathematics grade 2  was 80/80 effective. 3) Compare learning achievement before 
and after learning with computer assisted instruction in mathematics Grade 2  4) 
Study student satisfaction on learning. With Computer Assisted Instruction.  The 
samples used in this study as students of primary 2 semester 2, academic year 2559 
house canal Dan school. Sukhothai province number 15 people. Tools used in this 
research include: 1) computer assisted instruction mathematics grade 2 by 
researchers created 2)the evaluation of quality for computer assisted instruction 
3)the learning achievement test 4)opinion questionnaires the opinions of students 
per computer Assisted Instruction. The research found that : The efficiency of the 
computer assisted instruction of mathematics grade 2 Ban Pak Khlong Dan school 
equal to 80.6/83.33, which meets the criteria. 80/80 a defined standard. The 
achievement of students with computer assisted instruction than before. 
Significantly, 0.05 And the satisfaction of students on Computer Assisted Instruction 
Overall satisfaction level many levels in a mean 2.64 and according to the expected 
assumption. 
KEYWORDS: Computer Assisted Instruction, Mathematics, Achievement 
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บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแลงชาติ  พุทธศักราช 2542 ไดกําลนดใลการศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามขึองบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคแความกาวลนาทางวิชาการ การสรางองคแความรูอัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแลงการเรียนรู และปใจจัยเกื้อลนุนใลบุคคลเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใลเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ   ทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปใญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผู อ่ืนไดอยางมีความสุขึ เปิดโอกาสใลสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระ และ
กระบวนการเรียนรูใลเป็นไปอยางตอเนื่อง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ซึ่งสอดคลองกับลลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใลเป็นคนดีมีปใญญา มีความสุขึ 
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 คณิตศาสตรแมีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดขึองมนุษยแเป็นอยางมาก ทําใลมนุษยแมี
ความคิดสรางสรรคแ คิดอยางมีเลตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะลแปใญลา
และสถานการณแไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใลสามารถคาดการณแ วางแผน ตัดสินใจ และแกปใญลาได
อยางถูกตองเลมาะสม คณิตศาสตรแเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี ตลอดจน
ศาสตรแอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขึอง คณิตศาสตรแจึงมีประโยชนแตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กลุมสงเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1) 
นอกจากนี้คณิตศาสตรแยังชวยพัฒนาคนใลเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สติปใญญา และอารมณแ สามารถคิดเป็น ทําเป็น แกปใญลาเป็น และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขึ 
(สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 2) 
 กิดานันทแ มลิทอง (2543) ไดกลาวถึง คอมพิวเตอรแชวยสอน เป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยี
ระดับสูง เมื่อมีการนําคอมพิวเตอรแชวยสอนมาใชนั้นจะทําใลการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดใน
ระลวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรแ เชนเดียวกับการเรียนการสอนระลวางครูกับนักเรียนที่อยูใน
ลองเรียนตามปกติ นอกจากนี้คอมพิวเตอรแยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขึอมูลที่ผูเรียน
ปูอนเขึาไปไดทันที เป็นการชวยเสริมแรงใลกับผูเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอนที่ครอบคลุมเนื้อลาและกิจกรรม ลรือวิธีเรียนที่จัดเตรียมไวลวงลนา มีทั้งระบบภาพ เสียง 
ตัวอักษร ที่เป็นสื่อประสม ลรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมีปฏิสัมพันธแลรือโตตอบกับผูเรียน
ไดทันที สะดวก ในการแกไขึขึอผิดพลาดขึองการเรียนแตละครั้งและแตละปใญลา นอกจากนี้ยัง
สามารถใชคอมพิวเตอรแในการติดตอสื่อสารระลวางผูเรียนดวยคอมพิวเตอรแ โดยผานทางระบบ
เครือขึายผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไวและเปรียบเทียบผลกับเกณฑแมาตรฐานไดอีก บทเรียน
คอมพิวเตอรแ อาจลมายถึง สื่อการสอนที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงทําใลเกิดปฏิสัมพันธแระลวางผูเรียนกับ
บทเรียนที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรแ มีความสามารถในการตอบสนองตอขึอมูลที่ผูเรียนปูอนเขึาไปได
ทันที เป็นการชวยเสริมแรงแกผูเรียน ซึ่งบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไลว
รวมทั้งเสียงประกอบ ทําใลผูเรียนสนุกไปกับการเรียนดวย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2546) 
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 ปใจจุบัน  มีการนําคอมพิวเตอรแมาประยุกตแใชใลเกิดประโยชนแตอการศึกษาพบวามีการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ ที่ไดพัฒนาใชกับไมโครคอมพิวเตอรแในสถาบันการศึกษามากขึึ้น นักการศึกษา
ไดคิดคนวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแ มาใชสอนในเนื้อลาวิชาตางๆ คือบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน (Computer Assisted Instruction)  ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการ
นําเสนอดานเนื้อลาตางๆ (อํานวย เดชชัยศรี, 2539) 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเนื้อวิชาคณิตศาสตรแ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เวลา เงิน การลาร 
การตวง รูปเรขึาคณิต และการบวก ลบ คูณ ลารระคน มาสรางเป็นบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยเปรียบเทียบกับการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ มาเป็นการเรียนการสอนแบบใลมที่มีการพัฒนามากกวา
และทันสมัยขึึ้น 

 
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 
 2. เพ่ือลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและลลังเรียนขึองผูเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอการเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
วิชาคณิตศาสตรแ 
  
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานปากคลองแดน ตําบลบานซาน  อําเภอศรีสําโรง จังลวัด
สุโขึทัย  โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 15 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่องเวลา เงิน  การลาร  การตวง รูปเรขึาคณิต  
และการบวก ลบ คูณ ลารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึึ้น 
  2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ เรื่อง 
เวลา เงิน  การลาร  การตวง  รูปเรขึาคณิต  และการบวก ลบ คูณ ลารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เป็นแบบปรนัย 
  2.4 แบบสอบถามความคิดเล็นขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
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 3. การเก็บข๎อมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขึอมูล  ดังนี้ 
  3.1 ผูวิจัยไดจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชา คณิตศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 
  3.2 ใลนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน วิชาคณิตศาสตรแ สําลรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  3.3 ใลนักเรียนทําแบบประเมินเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน 
  3.4 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขึอมูลความพึงพอใจขึองนักเรียนและการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนลลังเรียนโดยใชการวิเคราะลแทางสถิติดวยการลาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 
 4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขึอมูลตามขึั้นตอนขึางตน  แลวทําการวิเคราะลแ
ขึอมูล  ดังนี้ 
  4.1วิเคราะลแลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  4.2วิเคราะลแขึอมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระลวางคะแนนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบกอนเรียนและคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบลลังเรียน   
  4.3วิเคราะลแความพึงพอใจขึองผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
 5. สถิติที่ใช๎   
  สถิติที่ใชในการวิเคราะลแขึอมูล มีดังนี้   
  5.1 คํานวณลาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  5.2  คํานวณลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ตามเกณฑแ E1/E2 

โดยมีเกณฑแการใลคะแนนในการประเมินผลขึองผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบงออกเป็น 5 ชวง (บญุชม ศรี
สะอาด, 2538)  ดังนี้ 

  คาเฉลี่ยระลวาง  4.51-5.00 ลมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยระลวาง  3.51-4.50 ลมายถึง มีคุณภาพมาก 
  คาเฉลี่ยระลวาง  2.51-3.50 ลมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระลวาง  1.51-2.50 ลมายถึง มีคุณภาพนอย 
  คาเฉลี่ยระลวาง  1.01-1.50 ลมายถึง มีคุณภาพนอยที่สุด 
 
 



113 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

โดยมีเกณฑแการใลคะแนนในการประเมินผลขึองผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยระลวาง 2.50-3.00 ลมายถึง มาก 

  คาเฉลี่ยระลวาง 1.50-2.49 ลมายถึง ปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระลวาง 1.00-1.49 ลมายถึง นอย  

 
ผลการวิจัย 
 1. ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 

  ภาพ 1 ลนาแรก 

  ภาพ 2 ลนาเมนูลลัก 
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  ภาพ 3 ลนาแบบทดสอบ 

  ภาพ 4 ลนาเมนูบทเรียน 
 

  ภาพ 5 ลนาเมนูเขึาสูบทเรียน             

   ภาพ 6 ลนาบทเรียน 
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 2. ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะลแลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  วิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 2 

กลุํมตัวอยําง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 

เกณฑ๑การประเมิน 
กระบวนการ(E1) ผลลัพธ๑(E2) 

15 คน 80.6 83.33 80/80 
E1/E2 = 80.6/83.33 

 จากตาราง1 เมื่อทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยางไดคะแนน
เฉลี่ยกระบวนการ (E1) เทากับ 80.6 และคะแนนเฉลี่ยผลลัพธแ (E2) เทากับ 83.33 โดยมีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.6/83.33 ซึ่งคาประสิทธิภาพที่ไดสูงกวาเกณฑแ และเป็นไปตามสมมติฐานที่กําลนดไว แสดง
วาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนนี้สามารถนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตรแระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได 
 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและลลังเรียนขึองนักเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแ ชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนขึองนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสามารถใชเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแได 
 

4. ความพึงพอใจที่มีตอการเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ 
 
1. ด๎านเนื้อหาบทเรียน 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนดานเนื้อลาบทเรียน 

ด๎านเนื้อหาบทเรียน คําเฉลี่ย คําS.D. 
บทเรียนมีความยากงายเลมาะสมกับผูเรียน 4.20 0.45 
เนื้อลาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 4.40 0.55 
การใชภาษาสามารถสื่อความลมายไดชัดเจน 4.40 0.55 
ความเลมาะสมขึองจํานวนขึอสอบ ลรือขึอทดสอบ 3.60 0.55 

คําเฉลี่ยโดยรวม 4.15 0.52 
จากตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานเนื้อลาบทเรียนขึองครูผูสอนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.15 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 
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2. ด๎านกราฟิกและการออกแบบ 
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานกราฟิกและการออกแบบ 

ด๎านกราฟิกและการออกแบบ คําเฉลี่ย คําS.D. 
การออกแบบลนาจอมีความสวยงาม เขึาใจงายและสะดวก
ตอการเรียนรู 

4.20 0.84 

รูปภาพประกอบสามารถสื่อความลมาย และมีความ
สอดคลองกับเนื้อลา มีความชัดเจน 

4.20 0.84 

เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเลมาะสม ชัดเจน 3.80 0.45 
คําเฉลี่ยโดยรวม 4.06 0.71 

จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจในบทเรียนดานกราฟิกและการออกแบบขึอง
ครูผูสอนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 
4.06 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 

 
3. ด๎านเจตคติของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน  
ตาราง 4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานเจตคติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน 

ด๎านเจตคติของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน คําเฉลี่ย คําS.D. 
มีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนชุดนี้ 4.20 0.45 
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีประโยชนแในการเรียนการ
สอน 

4.40 0.55 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูขึองผูเรียน 4.00 0.00 
คําเฉลี่ยโดยรวม 4.20 0.33 

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานเจตคติขึองบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนขึองครูผูสอนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยมีความพึงพอใจในระดับ
ดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 
 
4. ด๎านประสิทธิภาพและประโยชน๑ของบทเรียน 
ตาราง 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานประสิทธิภาพและประโยชนแขึองบทเรียน 

ด๎านประสิทธิภาพและประโยชน๑ของบทเรียน คําเฉลี่ย คําS.D. 
ความเลมาะสมขึองเมนูการใชงาน 4.00 0.71 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง 3.80 0.45 
ความงาย ไมซับซอนตอการใชงานขึองบทเรียน 3.60 0.89 

คําเฉลี่ยโดยรวม 3.80 0.68 
จากตารางที ่5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานประสิทธิภาพและประโยชนแขึอง

บทเรียนขึองครูผูสอน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยมีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 3.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 
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 จํานวนนักเรียน 15 คน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาคณิตศาสตรแ และทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจตามวิธีการขึองแบบสอบถาม   แบงเป็น 3 ระดับ โดยแบงลัวขึอออกเป็น 3 
ดานคือ 1)ดานสื่อการสอนขึองบทเรียน 2)ดานเจตคติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 3)ดาน
พัฒนาการการเรียนขึองนักเรียน 
 

ตาราง 6  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน 

รายการประเมินนักเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. 
เกณฑ๑
คะแนน 

1.  ดานสื่อการสอนขึองบทเรียน 2.68 0.44 มาก 
2.  ดานเจตคติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 2.70 0.47 มาก 
3.  ดานพัฒนาการการเรียนขึองนักเรียน 2.53 0.52 มาก 

คําเฉลี่ยรวม 2.64 0.48 มาก 
จากตารางที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย

สอน โดยไดคาเฉลี่ยดังนี้ 1)ดานสื่อการสอนขึองบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 2)ดานเจตคติขึอง
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 3)ดานพัฒนาการการเรียนขึองนักเรียน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.53 โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 2.64 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 นําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.ผลการทดลองเพ่ือลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาคณิตศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่กําลนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ไดผานการศึกษา พัฒนาอยางเป็นระบบ และมีการปรับปรุงในแตละขึั้นตอน อีกทั้งไดนําไปใล
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อลากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ และดานคอมพิวเตอรแตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแกไขึตามคําแนะนํา สงผลใลผูวิจัยไดพัฒนาใลบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีความสมบูรณแ 
และเลมาะสมที่สุด จากนั้นนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบานปากคลอง
แดน จํานวน 15 คน ไดผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เทากับ 
80.6/83.33 สูงกวาเกณฑแที่กําลนดไว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึอง ทัศนียแ   สุขึสวัสดิ์ (2553)  ไดทํา
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เรื่องการบวก การลบ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่พัฒนาขึึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 91.02/84.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 
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 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยลลังเรียนสูงกวากอน
เรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน มีการแบงเนื้อลาออกเป็นตอน ๆ เพ่ือใล
นักเรียนศึกษาทําความเขึาใจไปทีละนอย โดยแตละตอน แตละบทเรียนผูวิจัยไดจัดทําบทเรียนใลมี
ความนาสนใจ มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไลว และเสียงประกอบ เพ่ือชวยสื่อใลเกิดความเขึาใจได
ชัดเจนขึึ้น สงผลใลนักเรียนอยากเรียนรู และยังสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมไดตามความพรอมขึองแตละ
บุคคล มีแบบฝึกลัดประกอบในบทเรียน ถาไมตองการเรียนตอก็สามารถออกจากบทเรียนไดทันที 
สามารถยอนกลับไปทบทวนสิ่งที่ยังไมเขึาใจไดตลอดเวลา และเรียนไดดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสามารถใชเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแได 
 3.ผลจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา
คณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผูวิจัยไดใลนักเรียนทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ผล
ปรากฏวา ความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 2.64 โดยนักเรียนมีความเล็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนนี้มีบทเรียนเขึาใจ
งาย รูปแบบสวยงาม  ทําใลนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวาเดิม ทําใลผูเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนยิ่งขึึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโดยปกติแลวผูเรียนและผูสอนไดสัมผัสกับสื่อการเรียนการสอนที่
แปลกใลมทําใลไมเบื่อลนาย และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนตามไปดวย 
 จากผลการวิจัยขึางตนจะเล็นไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
วิชาคณิตศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยูในระดับมาก เนื่องจากในบทเรียนมีการสอดแทรก
ภาพการแตูนเคลื่อนไลว เสียง คําบรรยายประกอบ เพ่ือใลผูเรียนเขึาใจในเนื้อลามีความสนใจใน
บทเรียนมากยิ่งข้ึึน จึงสามารถนําไปใชเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อใลผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองตาม
ความสามารถและความสนใจขึองผูเรียนแตละบุคคลได 
 
ข๎อเสนอแนะ  
 เพ่ือใลนักเรียนมีทักษะในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ครูควรใลคําแนะนํากอนทุก
ครั้ง  เพ่ือใลทราบถึงขึั้นตอนวิธีการที่ถูกตอง ซึ่งชวยลดปใญลาที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน 
ครูควรใลคําแนะนําชวยเลลือ           และแกปใญลาที่เกิดขึึ้นระลวางเรียน เนื้อลาที่นํามาสรางเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ควรมีความเลมาะสมกับผูเรียนในดานจิตวิทยา การเรียนรู และการ
ลําดับเนื้อลา การนําเสนอเนื้อลา ตองเป็นไปตามลําดับ 
 ควรนําผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปสรางเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอรแ   ชวยสอนในเนื้อลาเรื่องอ่ืน ๆ อีก ลรือรายวิชาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเนื้อลาการ
เรียนรูที่มีเรื่องที่ตองอาศัยการจิตนาการลรือ    มีความซับซอนมาก ๆ 
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บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 
กลุํมสาระการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร๑ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
Computer Assisted Instruction Science Grade 5 

 
ทิพยวรณ สุขใส* และศุภชัย คนเที่ยง** 

* ลลักสูตรสาขึาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  
มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail Address:Thippayawa.s@psru.ac.th 

** ลลักสูตรสาขึาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  
มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-Mail Address: supachai_kons@hotmail.com 

 
บทคัดยํอ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ 1) เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแ วิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ใลไดประสิทธิภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและลลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 3)ศึกษาความพึงพอใจผูเรียนที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้ งนี้คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบานลนองปรือ จังลวัดพิษณุโลก จํานวน 26 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 สถิติที่ใชในการวิเคราะลแขึอมูลไดแก คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
วิเคราะลแขึอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแ 
         ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชา วิทยาศาสตรแ  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 80/80 และความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยูในระดับดีมาก (  = 2.62, 
S.D = 0.28) 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน, วิทยาศาสตรแ 
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ABSTRACT 
               The purpose of the research were to 1) develop the Computer Assisted 
Instruction on Science Grade 5 with effective criterion of 80/80 2) to compare the 
student’s learning achievement before and after learning by using computer Assisted 
Instruction 3) to study the student’s satisfaction toward the Computer Assisted 
Instruction subject science for grade 5. The subjects in the study were student for 
grade 5 enrolled in NhongPrue School Phitsanulok province. The research sample 
consisted of 26 students of grade 5 students during semester 2 in the academic year 
of 2016. The data were analyzed using mean, standard deviation, the index of item 
objective congruence.  
   The results found as follows : The efficiency of computer assisted 
instruction lesson science for students of grade 5 is 80/80 and the students 
satisfaction with the computer assisted instruction subject science for grade 5  circuit 
multimedia was at highest level (  = 2.62, S.D = 0.28) 
 
KEYWORDS: computer assisted, science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแลงชาติ พ.ศ. 2542 ลมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 
กลาววา การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเลมาะสมขึองแต
ละระดับการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2542. ลนา 21 – 23) และ ในมาตรา 30 กลาววา ใล
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใลผูสอนสามารถวิจัย 
ศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เลมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับการศึกษา  (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2542. ลนา 29)   
 วิทยาศาสตรแมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปใจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรแเกี่ยวขึอง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องใชและ
ผลผลิตตางๆ ที่มนุษยแไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เลลานี้ลวนเป็นผลขึอง
ความรูวิทยาศาสตรแผสมผสานกับ ความคิดสรางสรรคแและศาสตรแอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรแชวยใลมนุษยแได
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเลตุเป็นผล คิด สรางสรรคแ คิดวิเคราะลแ วิจารณแ    มีทักษะสําคัญในการ
คนควาลาความรูมีความสามารถในการแกปใญลาอยางเป็น ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขึอมูล      
ที่ลลากลลายและมีประจักษแพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรแเป็น วัฒนธรรมขึองโลกสมัยใลมซึ่งเป็น
สังคมแลงการเรียนรู (Knowledge based society) ดังนั้นทุกคนจึง จําเป็นตองไดรับการพัฒนาใลรู
วิทยาศาสตรแ เพ่ือที่จะมีความรูความเขึาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยแ สรางขึึ้นสามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเลตุผล สรางสรรคแ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) 
 การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแสวนใลญมีทฤษฎีและเนื้อลามากมาย
และการจัดการ เรียนการสอนก็ยังใชการสอนแบบครูเป็นผูบรรยาย จึงทําใลผูเรียนไมเขึาใจ เกิดความ
สับสนในเนื้อลา และเรื่องจนเกิดความเบื่อลนายในการเรียนจึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึอง
นักเรียนลดลงปใญลาการขึาดแคลนสื่อเนื่องจากเนื้อลาขึองวิชาวิทยาศาสตรแเป็นทฤษฎีเป็นสวนใลญ 
ทําใล นักเรียนเบื่อลนายการเรียน อีกทั้งสื่อการเรียนขึองจริงไมมีลรือมีไมเพียงพอ ลายาก ราคาแพง 
นอกเลนือจาก การทดลองจําเป็นตองใชคอมพิวเตอรแชวยแกปใญลาเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจขึอง
บทเรียน  
 คอมพิวเตอรแชวยสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ถายทอดเนื้อลาบทเรียนในลักษณะที่
ใกลเคียงกับการสอนจริงคือความสารถโตตอบกับเครื่องไดอยางเป็นอิสระมีการผสมผสานสื่อลลายๆ
สื่อเขึาดวยกัน ทั้งขึอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไลว ภาพวีดีทัศนแและเสียง เพ่ือถายทอดเนื้อลา
บทเรียนลรือองคแความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในลองเรียนมากที่สุด ทําใลผูเรียนได
เขึาใจในสิ่งที่เรียนไดดีขึึ้น อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย สอนยังปรับเป็นสื่อการสอนที่ทําใลการ
เสนอเนื้อลาความรูแกผูเรียนสามารถทําไดลลายรูปแบบทําใลการจัดการเรียนรูมีความนาสนใจ มีการ
นําเทคนิควิธีการตางๆ มาประยุกตแใช ซึ่งจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใลแก ผูเรียน ทําใลการเรียน
ไมนาเบื่อลนาย นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนยังมีปฏิสัมพันธแมีการโตตอบกับ ผูเรียนและ
สนับสนุนการเรียนชวยใลผูเรียนเรียนไปตามความสามารถ ความสนใจ และผูเรียนไดรับขึอมูลโตตอบ 
ทันทีสรางความเขึาใจในการเรียนรู ลดความแตกตางระลวางบุคคล ผูวิจัยเล็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอนที่สรางขึึ้นสามารถลดปใญลาที่กลาวถึงขึางตนได รวมทั้งชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูใล
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สูงขึึ้นและใลนักเรียนตระลนักในบทบาทลนาที่ขึองตนเองอันจะเป็นผลทําใลบรรลุจุดมุงลมายขึอง
การเรียนการสอนตอไป 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเนื้อวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาสรางเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดย
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบปกติมาเป็นการเรียนการสอนแบบใลมที่มีการ
พัฒนามากกวาและทันสมัยขึึ้น 
 
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 2. เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียนที่เรียนโดยชุดบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ ขึองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
           3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอชุดบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เป็นนักเรียนที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบานลนองปรือ จํานวน 26 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
   
  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรแ สําลรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและลลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแ  วิชาวิทยาศาสตรแ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  2.3 แบบวัดความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรแ
ชวยสอน      
   
 3. วิธีการเก็บข๎อมูล 
  3.1 จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแ สําลรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 26 คน 
  3.2 ใลนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 26 คน ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรแ รวมทั้ง
ใลความชวยเลลือ คําปรึกษาตลอดระยะการศึกษา 
  3.3 ใลนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน 
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  3.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขึอมูลทั้งลมดไปวิเคราะลแทางสถิติดวยการลาคา ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใชคาเฉลี่ยมาพิจารณาระดับความคิดเล็นขึองนักเรียนตามเกณฑแที่
กําลนด 
 
 4. วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
                    4.1 วิเคราะลแขึอมูลเพ่ือลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                    4.2 วิเคราะลแขึอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและลลังเรียน ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
                    4.3 วิเคราะลแขึอมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจขึองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนบานลนองปรือ ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรแ 
 
 5.สถิติที่ใช๎ 
    สถิติที่ใชวิเคราะลแขึอมูล มีดังนี้ 

 5.1 คํานวณลาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

 5.2  คํานวณลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ตามเกณฑแ E1/E2
โดยมีเกณฑแการใลคะแนนในการประเมินผลขึองผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบงออกเป็น 5 ชวง (บุญชม ศรี
สะอาด, 2538)  ดังนี้ 
                                         คาเฉลี่ยระลวาง  4.51-5.00 ลมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

  คาเฉลี่ยระลวาง  3.51-4.50 ลมายถึง มีคุณภาพดี 
  คาเฉลี่ยระลวาง  2.51-3.50 ลมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระลวาง  1.51-2.50 ลมายถึง มีคุณภาพพอใช 
  คาเฉลี่ยระลวาง  1.01-1.50 ลมายถึง มีคุณภาพควรปรับปรุง 

  โดยมีเกณฑแการใลคะแนนในการประเมินผลขึองผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน ดังนี้ 

 คาเฉลี่ยระลวาง 2.50-3.00 ลมายถึง มาก 
  คาเฉลี่ยระลวาง 1.50-2.49 ลมายถึง ปานกลาง 

                       คาเฉลี่ยระลวาง 1.00-1.49 ลมายถึง นอย 
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ผลการวิจัย  
    1.ตัวอยํางบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาวิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที 5 

 ภาพ 1 ลนาแรก 

 ภาพ 2 ลนาเมนูลลัก                    

 ภาพ 3 ลนาแบบทดสอบ 

  ภาพ 6 ลนาเมนูยอย       
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  ภาพ 4 ลนาเมนูบทเรียน            

 ภาพ 5 ลนาเมนูเขึาสูบทเรียน          

  ภาพ 7 ลนาบทเรียน 
 
ตาราง  1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. 
การแปล

ผล 
ดานเนื้อลา 4.13 0.14 ดี 
ดานกราฟิกและการออกแบบ 4.07 0.15 ดี 

คําเฉลี่ยรวม 4.10 0.01 ดี 
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แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพจากครูผู๎สอน 
1.ด๎านเนื้อหาบทเรียน 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนดานเนื้อลาบทเรียน 

ด๎านเนื้อหาบทเรียน คําเฉลี่ย คําS.D. 
บทเรียนมีความยากงายเลมาะสมกับผูเรียน 4.20 0.84 
เนื้อลาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคแ 4.40 0.84 
ความเขึาใจงายขึองเนื้อลา 4.40 0.45 
ความเลมาะสมขึองจํานวนขึอสอบ ลรือขึอทดสอบ 3.60 0.55 

คําเฉลี่ยโดยรวม 4.05 0.20 
จากตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานเนื้อลาบทเรียนขึองครูผูสอนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.05 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 
 
2.ด๎านกราฟิกและการออกแบบ 
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนดานกราฟิก 

และการออกแบบ 
ด๎านกราฟิกและการออกแบบ คําเฉลี่ย คําS.D. 

การออกแบบลนาจอมีความสวยงาม เขึาใจงายและสะดวก
ตอการเรียนรู 

3.80 0.84 

รูปภาพประกอบสามารถสื่อความลมาย และมีความ
สอดคลองกับเนื้อลา มีความชัดเจน 

4.20 0.45 

เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเลมาะสม ชัดเจน 4.20 0.45 
คําเฉลี่ยโดยรวม 4.07 0.22 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในบทเรียนดานกราฟิกและการออกแบบขึอง
ครูผูสอนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีความพึงพอใจในระดับดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 
4.07 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
 
3.ด๎านเจตคติของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน  
ตาราง 4  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนดานเจตคติขึอง

บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 
ด๎านเจตคติของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน คําเฉลี่ย คําS.D. 

ชื่นชอบเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนชุดนี้ 4.20 0.45 
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีประโยชนแในการเรียนการ
สอน 

4.40 0.55 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูขึองผูเรียน 3.00 0.00 
คําเฉลี่ยโดยรวม 3.87 0.29 
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 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานเจตคติขึองบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอนขึองครูผูสอนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยมีความพึงพอใจในระดับ
ดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.87 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 
 
4.ด๎านประสิทธิภาพและประโยชน๑ของบทเรียน 
ตาราง 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนดานประสิทธิภาพและ

ประโยชนแขึองบทเรียน 
ด๎านประสิทธิภาพและประโยชน๑ของบทเรียน คําเฉลี่ย คําS.D. 

ความเลมาะสมขึองเมนูการใชงาน 4.00 0.71 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง 3.80 0.45 
ความงาย ไมซับซอนตอการใชงานขึองบทเรียน 3.60 0.55 

คําเฉลี่ยโดยรวม 3.80 0.13 
จากตารางที ่5 ผลการประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนดานประสิทธิภาพและประโยชนแขึอง

บทเรียนขึองครูผูสอน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยมีความพึงพอใจในระดับดี มีค าเฉลี่ย
โดยรวมเทากับ 3.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13 

  จํานวนนักเรียน 26 คน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ และทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจตามวิธีการขึองแบบสอบถาม แบงเป็น 3 ระดับ โดยแบงลัวขึอออกเป็น 3 ดาน
คือ 1)ดานสื่อการสอนขึองบทเรียน 2)ดานเจตคติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 3)ดานพัฒนาการ
การเรียนขึองนักเรียน 

 
ตาราง 6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 

รายการประเมินนักเรียน 
ระดับความพึงพอใจ 

คําเฉลี่ย S.D. 
เกณฑ๑
คะแนน 

1.  ดานสื่อการสอนขึองบทเรียน 2.62 0.03 มาก 
2.  ดานเจตคติขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน 2.73 0.02 มาก 
3.  ดานพัฒนาการการเรียนขึองนักเรียน 2.50 0.51 มาก 

คําเฉลี่ยรวม 2.62 0.28 มาก 
 จากตารางที่ 6  ผลการประเมินความพึงพอใจขึองนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวย
สอน โดยไดคาเฉลี่ยดังนี้ 1)ดานสื่อการสอนขึองบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 2)ดานเจตคติขึอง
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 3)ดานพัฒนาการการเรียนขึองนักเรียน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50  โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 2.62 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 
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ตาราง7 แสดงผลวิเคราะลแลาประสิทธิภาพขึองบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุํมตัวอยําง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 

เกณฑ๑การประเมิน 
กระบวนการ(E1) ผลลัพธ๑(E2) 

26 คน 80.7 82.32 80/80 
E1/E2 = 80.7/82.32 

 จากตารางที่ 7 เมื่อทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยางได
คะแนนเฉลี่ยกระบวนการ (E1) เทากับ 80.7 และคะแนนเฉลี่ยผลลัพธแ (E2) เทากับ 82.32 โดยมี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.7/82.32 ซึ่งคาประสิทธิภาพที่ไดสูงกวาเกณฑแ และเป็นไปตามสมมติฐานที่
กําลนดไว แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนนี้สามารถนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได      
 
อภิปรายผล 
           การวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
นําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้  
 1. ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 มีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่กําลนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไดผานการศึกษาพัฒนา
อยางเป็นระบบและมีการปรับปรุงในแตละขึั้นตอน อีกทั้งไดนําไปใลผูเชี่ยวชาญดานเนื้อลากลุมสาระ
วิทยาศาสตรแ และดานคอมพิวเตอรแตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขึตามคําแนะนํา สงผลใลผูวิจัยได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนมีความสมบูรณแ และเลมาะสมที่สุด จากนั้นนําไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบานลนองปรือ จํานวน 26 คน ไดผลการประเมิน
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน เทากับ  80.7/ 82.32 สูงกวาเกณฑแที่กําลนดไว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยขึอง ชาญณรงคแ พวงผกา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรแชวยสอน พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่พัฒนาขึึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
80.7/82.32 ซึ่งสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 
 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรแ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยลลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน มีการแบงเนื้อลาออกเป็นตอนๆ เพ่ือใลนักเรียนไดศึกษา
ทําความเขึาใจไปที่ละนอย โดยในแตละตอนผูวิจัยไดจัดทําบทเรียนใลมีความนาสนใจ มีภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไลว และเสียงประกอบ ที่ชวยใลสื่อเกิดความเขึาใจไดชัดเจนและแมนยําขึึ้น สงผลใล
นักเรียนอยากรู อีกท้ังนักเรียนสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดตามความพรอมแตละบุคคล และมีแบบฝึกลัด
ประกอบในบทเรียน ถาไมตองการเรียนตอก็สามารถออกจากบทเรียนไดทันที  สามารถยอนกลับไป 
ทบทวนสิ่งที่ยังไมเขึาใจไดตลอดเวลา และเรียนไดดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักเรียน
ดวย บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึง
สามารถใชเป็นสื่อการเรียน การสอนวิชาวิทยาศาสตรแได 
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                 3. ผลจากการสอบถามความพึงพอใจพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลจากแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน วิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผูวิจัยไดใลนักเรียนทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ผลปรากฏวา ความพึงพอใจ
ขึอง นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเป็นคาเฉลี่ย 2.62 
โดยนักเรียนมีความเล็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนนี้มีบทเรียนที่เขึาใจงาย รูปแบบสวยงามทํา
ใลนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีกวาเดิม ซึ่งทําใลผูเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนยิ่งขึึ้น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโดยปกติแลวผูเรียนและผูสอนไดสัมผัสกับสื่อการเรียนการ สอนที่แปลกใลมทําใลไมเบื่อ
ลนาย และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนตามไปดวย 
 จากผลการวิจัยพบวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ทําใลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอ
การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรแ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมาก 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอน ควรใลนักเรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรแ  และ ครูควรแนะนําผูเรียนกอน เพ่ือใลทราบขึั้นตอนการเรียนที่ถูกตองเป็นการชวยลด
ปใญลาการใชคอมพิวเตอรแชวยสอน 
 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรแสอนกับวิธีการ
สอนแบบอ่ืนๆ ลรือเปรียบเทียบกับสื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ 
 ควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแชวยสอนที่สามารถบันทึกคะแนนสถิติการใชและประวัติขึอง
ผูเรียนโดยการใชฐานขึอมูลเพ่ืองายและเป็นประโยชนแแกการตรวจสอบพัฒนาการขึองและความ
ตอเนื่องขึองผูเรียนในโอกาสตอไป    
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วาสนา บุญมาก และ ชาตรี เกิดธรรม.(2552).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ วิทยาศาสตร๑  เรื่องอาหารและสารอาหารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4.มลาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ ในพระบรม ราชูปถัมภแ 

วรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.(2552) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร๑โดยใช๎บทเรียน
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน เรื่องการดารงชีวิตของพืชและสัตว๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รํวมกับการจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎.นคร
นครศรีธรรมราช 
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การไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทตามพระราชบัญญัติค๎ุมครองผู๎บริโภค พ.ศ.2522 
: ศึกษาอํานาจหน๎าที่ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในระดับจังหวัด 

Mediation under the Consumer Protection Act 1979 (B.E. 2522) 
: Study on the authority of provincial official 

 
รัชนีวรรณ ปินใจ* และ ผศ.ดร.เขตไท ลังการ๑พินธุ๑ 

*นิติศาสตรแมลาบัณฑิต คณะนิติศาสตรแ มลาวิทยาลัยพายัพ Email : eyd.1977@gmail.com 
 

บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้วัตถุประสงคแเพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค การพิทักษแสิทธิ
ผูบริโภคและการไกลเกลี่ยเพ่ือระงับขึอพิพาท2)ศึกษาอํานาจลนาที่ วิธีการดําเนินงาน และ
กระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงาน
เจาลนาที่ในระดับจังลวัด3)เพ่ือศึกษาถึงวิธีการและกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามกฎลมาย
คุมครองผูบริโภคขึองตางประเทศ4)เพ่ือศึกษาปใญลา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับอํานาจลนาที่ และการ
ดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงาน
เจาลนาที่ในระดับจังลวัด5)เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกระเบียบการปฏิบัติงานไกลเกลี่ยขึอพิพาท
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด ใลมีความ
ชัดเจนและเลมาะสมตอไป งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิ จัยคุณภาพ ซึ่ง
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
ไดแกการสัมภาษณแ ประธานและคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภคประจํา
จังลวัดแพรเจาลนาที่สืบสวนสอบสวนงานคุมครองผูบริโภคประจําจังลวัดที่มี โดยวิธีการเจาะจง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีประสบการณแการทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึง
ผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจที่ไมรอใล
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฟูองคดีแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเอง 

จากการศึกษาวิจัยพบวา พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และที่แกไขึเพ่ิมเติม 
ไมไดบัญญัติขึั้นตอนการดําเนินงานขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดไว มีเพียงคูมือการ
ปฏิบัติงานขึองเจาลนาทีในสวนภูมิภาค ทําใลเกิดปใญลาในการปฏิบัติลนาที่ ที่ทําใลพนักงาน
เจาลนาที่ถูกฟูองรองเป็นคดีความ จึงทําใลมีความสนใจศึกษาวิจัยเพ่ือออกระเบียบการปฏิบัติงานไกล
เกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับ
จังลวัด โดยนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค การพิทักษแสิทธิผูบริโภค การไกลเกลี่ ยขึอพิพาท 
อํานาจลนาที่ วิธีการดําเนินงาน และกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดวิธีการและกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาท
ตามกฎลมายคุมครองผูบริโภคขึองตางประเทศปใญลา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับอํานาจลนาที่ และการ
ดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงาน
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เจาลนาที่ในระดับจังลวัดรวมถึงผลการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการออกระเบียบการปฏิบัติงาน
ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดตอไป 

 
คําสําคัญ: การไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 , อํานาจลนาที่
ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด 
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Abstract  
This research aims to 1) study the concepts and theories of the Consumer 

Rights, the Consumer’s Rights protection, and mediation for settling disputes; 2) study 
authority of provincial official,procedure and process in mediation under the 
Consumer Protection Act 1979(B.E. 2522); 3) study process and mediation under the 
Consumer Protection Laws in other countries; 4) analysis problems and obstacles 
related to authority of provincial official in mediation process under the Consumer 
Protection Act 1979(B.E. 2522); 5) provide suggestions and guidelines on issuing the 
Regulations of mediation procedures for an official at the provincial level in 
accordance with the Consumer Protection Act 1979 (B.E. 2522)to be effective and 
appropriate. This research is a mixed methods research integrating with quality 
research which is documentary research,  and field research including interview with 
the Chairman and Subcommittees of mediation and complaint-handling from 
consumers in Phrae Province, provincial consumer protection investigators with at 
least 2 years working experience, and also consumers who have suffered damage 
from the violation of entrepreneurs anddo not wait for the Commission of Consumer 
Protection to file a lawsuit in court, but file suit to the courts themselves. 

 The research has found that the Consumer Protection Act 1979(B.E. 
2522)and the amendment do not prescribe the operating procedures for provincial 
official, there is only an operating procedure manual for official in regional level. The 
absent of the operating procedures for the official in the provincial level has brought 
about authority and capacity problems which make officials being sued. The 
problems stimulate researcher to research in order to designate theRegulations on 
Mediation Procedures for official at the provincial level in accordance with the 
Consumer Protection Act 1979(B.E. 2522)by adopting the theories of the Consumer 
Rights, the Consumer’s Rights protection, mediation, dispute resolution authority, 
authority procedures, and the mediation process under the Consumer Protection Act 
1979 (B.E. 2522) of provincial official, procedures and procedures for mediation of 
disputes under Consumer Protection Laws of foreign countries, problems and 
obstacles in regards to authority procedures, and the mediation process under the 
Consumer Protection Act 1979 (B.E. 2522)  of an official at the provincial level, 
including the finding of this research as guideline to issue the Regulations for the 
official at the provincial level. 

 
Keywords: mediation under the Consumer Protection Act 1979(B.E. 2522), authority 
of the official at the provincial level 
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บทนํา 
 สิทธิผูบริโภคเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎลมาย และลลักสิทธิ
มนุษยชนการเติบโตทางเศรษฐกิจการคาที่รวดเร็วและเจริญกาวลนาทั้งทางเทคโนโลยีในดานการผลิตและ
การตลาด มีการพัฒนาสินคาที่ซับซอนมากยิ่งขึึ้น และ ทําใลผูบริโภคอยูสถานะที่ดอยกวาผูประกอบ
ธุรกิจ แนวคิดการพิทักษแสิทธิขึองผูบริโภคจึงมีความสําคัญเป็นอยางมากและทําใลรัฐเขึามามีบทบาท
ในการแทรกแซงเสรีภาพในการซื้อขึายสินคาในกลไกตลาด โดยการพัฒนากฎลมาย ในดานการ
ควบคุมตรวจสอบกอนสินคานําออกขึายสูตลาดและการใลความชวยเลลือเยียวยาผูบริโภคเมื่อซื้อ
สินคาลรือบริการแลวไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยปกติ
ทั่วไปความรับผิดตอความเสียลายตอผูบริโภคกรณีสินคาที่ไมไดมาตรฐานนั้น จะบังคับตามบทบัญญัติ
ขึองกฎลมายอาญา กฎลมายแพงทั่วไป เชน ละเมิด สัญญา ลนี้ เป็นตน ลรือกฎลมายอาญา  และความรับ
ผิดจะผูกพันเฉพาะคูสัญญาคือ ผูขึายกับผูซื้อ เทานั้น แตดวยสภาวะที่ผูบริโภคเป็นฝุายเสียเปรียบ
มากกวาจึงทําใลลักษณะขึองกฎลมายคุมครองผูบริโภคแตกตางจากกฎลมายทั่วไปมีการนําทฤษฎี
ความรับผิดเด็ดขึาดในทางละเมิดมาใชกับคดีผูบริโภค และทฤษฎีการไมใลความสําคัญกับความศักดิ์
สิทธิขึองเจตนา ลรือเสรีภาพในการทําสัญญา เพ่ือขึยายความรับผิดไปถึงบุคคลที่ไมใชคูสัญญาใน
ลักษณะขึองกฎลมายมลาชน   
 การพิทักษแสิทธิผูบริโภคขึองไทยไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎลมายทั้งรัฐธรรมนูญแลง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพ.ศ.2522 และที่แกไขึ
เพ่ิมเติม ทําใลผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิผูบริโภคมีสิทธิเรียกรองความเสียลายจากผูประกอบธุรกิจได 
ซึ่งผูบริโภคสามารถใชสิทธิฟูองคดีตอศาล ลรือยื่นเรื่องราวรองทุกขึแตอลนวยงานขึองรัฐเพ่ือใลการ
ชวยเลลือกอนนําคดีขึึ้นสูศาล โดยลนวยงานที่ดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกขึแ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และในระดับจังลวัดใลยื่นตอสํานักงานจังลวัด (ศูนยแดํารงธรรม
จังลวัด)โดยมีเจาลนาที่สืบสวนสอบสวน สคบ.เป็นผูรับเรื่องรองเรียน มีบรรดาขึาราชการซึ่งกํากับดูแล
งานคุมครองผูบริโภคเป็นผูชวยกลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขึแกอนนําเสนอผูวาราชการจังลวัด ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังลวัดเพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกขึแ และนําไปสู
การเจรจาไกลเกลี่ยเพ่ือเยียวยาความเสียลายที่ผูบริโภค 
 สิทธิผูบริโภคเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎลมาย การที่ผูบริโภค
ถูกละเมิดสิทธิและไดยื่นเรื่องราวรองทุกขึแตอลนวยงานขึองรัฐเพ่ือเรียกรองใลมีการเยียวยาความ
เสียลายดังกลาวเป็นการใชสิทธิกอนฟูองคดี และในการดําเนินการใดๆขึองพนักงานเจาลนาที่ในการ
ดําเนินงานเจรจาไกลเกลี่ยตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และที่แกไขึเพ่ิมเติม 
ดังกลาวถือเป็นการใลบริการสาธารณะตามที่ศาสตราจารยแ ดร.ประยูร กาญจนดุล ไดใลความลมายไว
วา “การบริการสาธารณะ(Public service) ลมายความถึงกิจการที่อยูในความอํานวยการลรือในความควบคุม
ขึองฝุายปกครองที่จัดทําเพ่ือสนองความตองการขึองประชาชน (ประยูร กาญจนดุล ,2538, ลนา 59) 
ผูใลบริการสาธารณะดังกลาวจึงอยูในความลมายขึองคําวา ฝุายปกครอง ที่ลมายความถึง ลนวยงาน
และเจาลนาที่ขึองรัฐทั้งปวง ซึ่งมีอํานาจลนาที่จัดทําบริการสาธารณะอันมีลักษณะเป็นราชการบริลาร 
กลาวคือ ลมายความถึงลนวยงานและเจาลนาที่ขึองราชการบริลารสวนกลาง ราชการบริลารสวน
ภูมิภาค (ประยูร กาญจนดุล,2538, ลนา 34) และฝุายปกครองจึงตองอยูภายใตลลักการควบคุมฝุาย
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ปกครองซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากลลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip) เนื่องจากการดําเนินงานขึองฝุาย
ปกครองอาจจะไปกระทบตอสิทธิขึองประชาชนได  (บรรเจิด สิงคะเนติ.2556, ลนา 21-22)  
 ในการดําเนินงานเจรจาไกลเกลี่ยขึองพนักงานเจาลนาที่พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 อาจสงผลกระทบตอผูบริโภคทําไมไดรับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานขึองพนักงาน
เจาลนาที่จึงตองมีระเบียบกฎลมายควบคุมกํากับการปฏิบัติงานสอดคลองลลักการควบคุมฝุาย
ปกครองและสุรเชษฐแ เณรบํารุง (2552:116-117) เล็นวาการไกลเกลี่ยขึอพิพาทในระดับชั้นขึอง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรตองมีการปรับปรุงเพ่ือใลการไกลเกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้ น 
อันจะเป็นประโยชนแตอผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนใลไดรับการเยียวยาชวยเลลือยางรวดเร็ว 
สะดวก และเป็นธรรมแลว ยังสงผลดีตอองคแการในการลดภาระขึั้นตอนในการดําเนินการลด
ระยะเวลา อีกท้ังยังประลยัดงบประมาณในการที่รับเรื่องราวรองทุกขึแเพ่ือที่จะพิจารณามีมติดําเนินคดี
แทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว และยังเป็นการชวยลดปริมาณคดีผูบริโภคที่ขึึ้นสูศาลเป็นจํานวนมาก
ในปใจจุบันอีกดวย จึงมีขึอเสนอแนะใลบัญญัติแกไขึเพ่ิมเติมอํานาจและลนาที่ขึองคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคเนื่องจากกฎลมายคุมครองผูบริโภคในปใจจุบันยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่จะใล
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําลนาที่ไกลเกลี่ยลรือประนีประนอมขึอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิขึองผูบริโภคอันจะเป็นการชวยลดปริมาณคดีที่จะไปสูศาลได และควรบัญญัติเปิดโอกาสใลฝุายผู
ประกอบธุรกิจมีอํานาจที่จะขึอใลมีการไกลเกลี่ยนอกศาลในชั้นคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดดวย 
รวมถึง รัชฎาพร รุจิโกศัย  (2556:126-127) ที่เล็นวากฎลมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขึอพิพาทควรจะ
มีการบัญญัติกฎลมายใลชัดเจน เพ่ือใชเป็นแนวทางการไกลเกลี่ยขึอพิพาท ไมวาจะเป็นองคแกรขึองรัฐ
ลรือเอกชน และไมวาจะเป็นการไกลเกลี่ยในศาลลรือนอกศาลใลมีมาตรฐานเดียวกัน โดยศึกษา
แนวทางจากกฎลมายตนแบบวาดวยการประนอมขึอพิพาทขึอง UNCITRAL ลรือปรับปรุงพัฒนา
ขึอกําลนดขึองประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ยขึอพิพาท พ.ศ.2554 ใลมีความชัดเจนมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึึนในประเด็น อายุความ ที่ควรกําลนดใลอายุความใชสิทธิเรียกรองสะดุดลยุดลง เมื่อมีการเจาจา
ไกลเกลี่ย ควรกําลนดระยะเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดขึองกระบวนการไกลเกลี่ย ประเด็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติขึองผูไกลเกลี่ย ใลมีมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นการกําลนดกระบวนการใลชัดเจนตั้งแต
เริ่มตนและสิ้นสุดขึองกระบวนการ และประเด็นเกี่ยวกับผลขึองการไกลเกลี่ยขึอพิพาทดังนั้น การ
ใลบริการรับเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภคถือเป็นการใลบริการสาธารณะที่รัฐบาลจัดใลมีขึึ้นเพ่ือ
ประโยชนแขึองประชาชนสวนใลญ ในการใชสิทธิยื่นเรื่องรองเรียนขึองผูบริโภคเพ่ือเรียกรองคาชดเชย
ความเสียลายที่เกิดขึึ้นจากการละเมิดสิทธิผูบริโภคขึองผูประกอบธุรกิจแตในการปฏิบัติงานขึอง
เจาลนาที่ในระดับจังลวัดซึ่งมีสถานะเป็นฝุายปกครอง กลับไมมีระเบียบลลักเกณฑแการทํางานที่
ชัดเจน มีเพียงคูมือการปฏิบัติงานเทานั้น 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และที่แกไขึเพ่ิมเติม ไมไดบัญญัติขึั้นตอนการ
ดําเนินงานขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดไว มีเพียงคูมือการปฏิบัติงานขึองเจาลนาทีในสวน
ภูมิภาค ทําใลเกิดปใญลาในการปฏิบัติลนาที่ ที่ทําใลพนักงานเจาลนาที่ถูกฟูองรองเป็นคดีความ จึงทํา
ใลมีความสนใจศึกษาวิจัยเพ่ือออกระเบียบการปฏิบัติงานไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด โดยนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สิทธิผูบริโภค การพิทักษแสิทธิผูบริโภค การไกลเกลี่ยขึอพิพาท อํานาจลนาที่ วิธีการดําเนินงาน และ
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กระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงาน
เจาลนาที่ในระดับจังลวัดวิธีการและกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามกฎลมายคุมครองผูบริโภค
ขึองตางประเทศปใญลา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับอํานาจลนาที่ และการดําเนินกระบวนการ ไกลเกลี่ยขึอ
พิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดรวมถึง
ผลการวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการออกระเบียบการปฏิบัติงานขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับ
จังลวัดตอไป 
 
กรอบความคิด 
 วิทยานิพนธแฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับอํานาจลนาที่ขึองพนักงานเจาลนาที่ในการดําเนินการไกล
เกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ที่ผูบริโภคไดยื่นเรื่องรองเรียนตอ
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังลวัด 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 สุรเชษฐแ เณรบํารุง (2552:116-117) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปใญลาการไกลเกลี่ยขึอพิพาทในคดี
ผูบริโภค:ศึกษาเฉพาะกรณีการไกลเกลี่ยขึอพิพาทในระดับชั้นขึองคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ผลการวิจัยปรากฏวาการไกลเกลี่ยขึอพิพาทในระดับชั้นขึองคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรตองมี
การปรับปรุงเพ่ือใลการไกลเกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้น อันจะเป็นประโยชนแตอผูบริโภคที่ไดรั บ
ความเดือดรอนใลไดรับการเยียวยาชวยเลลือยางรวดเร็ว สะดวก และเป็นธรรมแลว ยังสงผลดีตอ
องคแการในการลดภาระข้ัึนตอนในการดําเนินการ ลดระยะเวลา อีกทั้งยังประลยัดงบประมาณในการที่
รับเรื่องราวรองทุกขึแเพ่ือที่จะพิจารณามีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว และยังเป็นการ
ชวยลดปริมาณคดีผูบริโภคที่ขึึ้นสูศาลเป็นจํานวนมากในปใจจุบันอีกดวย จึงมีขึอเสนอแนะใลบัญญัติ
แกไขึเพ่ิมเติมอํานาจและลนาที่ขึองคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเนื่องจากกฎลมายคุมครอง
ผูบริโภคในปใจจุบันยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่จะใลคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําลนาที่ไกล
เกลี่ยลรือประนีประนอมขึอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขึองผูบริโภคอันจะเป็นการชวยลดปริมาณ
คดีที่จะไปสูศาลได และควรบัญญัติเปิดโอกาสใลฝุายผูประกอบธุรกิจมีอํานาจที่จะขึอใลมีการไกล
เกลี่ยนอกศาลในชั้นคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดดวย  
 รัชฎาพร รุจิโกศัย  (2556:126-127) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปใญลากฎลมายเกี่ยวกับการไกลเกยขึอ
พิพาทในคดีผูบริโภค ผลการวิจัยปรากฏวากฎลมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขึอพิพาทควรจะมีการ
บัญญัติกฎลมายใลชัดเจน เพ่ือใชเป็นแนวทางการไกลเกลี่ยขึอพิพาท ไมวาจะเป็นองคแกรขึองรั ฐลรือ
เอกชน และไมวาจะเป็นการไกลเกลี่ยในศาลลรือนอกศาลใลมีมาตรฐานเดียวกัน โดยศึกษาแนวทาง
จากกฎลมายตนแบบวาดวยการประนอมขึอพิพาทขึอง UNCITRAL ลรือปรับปรุงพัฒนาขึอกําลนด
ขึองประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ยขึอพิพาท พ.ศ.2554 ใลมีความชัดเจนมีมาตรฐานเพ่ิมขึึ้นใน
ประเด็น อายุความ ที่ควรกําลนดใลอายุความใชสิทธิเรียกรองสะดุดลยุดลง เมื่อมีการเจาจาไกลเกลี่ย 
ควรกําลนดระยะเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดขึองกระบวนการไกลเกลี่ย ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติขึองผู
ไกลเกลี่ย ใลมีมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นการกําลนดกระบวนการใลชัดเจนตั้งแต เริ่มตนและสิ้นสุด
ขึองกระบวนการ และประเด็นเกี่ยวกับผลขึองการไกลเกลี่ยขึอพิพาท 
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 บุณฑริกา ทับเกตุ( 2554 : 102-103)ศึกษาเรื่องความรับผิดและแนวทางในการระงับขึอ
พิพาทตอความเสียลายที่เกิดขึึ้นจากสินคาขึองผูประกอบการกลุมอุตสาลกรรมรถยนตแ ซึ่งเล็นวา
ประเทศไทยมีกฎลมายลลายฉบับที่ใลความคุมครองผูบริโภคทั้งในฐานะกฎลมายสารบัญญัติและวิธีส
บัญญัติ ซึ่งในใลความคุมครองผูบริโภคโดยเฉพาะในกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียลายที่เกิดขึึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย ไมวาจะเป็นความเสียลายตอชีวิต รางกาย สุขึภาพ อนามัย จิตใจลรือทรัพยแสิ น
กฎลมายทั่วไป ไมวาจะเป็นประมวลกฎลมายแพงและพาณิชยแ ลรือกฎลมายคุมครองผูบริโภค 
สามารถใลการคุมครองผูบริโภคไดในขึอบเขึตที่จํากัด เชน ใลความคุมครองเฉพาะคูสัญญา แตในเรื่อง
กฎลมายความรับผิดตอความเสียลายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยนี้ชวยอุดชองวางในการเยียวยา
ผูบริโภคที่ไมอาจเรียกรองสิทธิตามกฎลมายดังกลาวขึางตนได โดยนําลลักความรับผิดเด็ดขึาด ( 
Strict Liability ) มาใช คือ ใลรับผิดตอผูไดรับความเสียลายที่เขึาลลักเกณฑแตามกฎลมายนี้ โดยไม
จําเป็นตองเป็นคูสัญญา ลรือไมจําเป็นตองถูกระทําละเมิดโดยความจงใจลรือประมาทเลินเลอ ที่
สําคัญคือการผลักภาระการพิสูจนแ ไปใลฝุายผูประกอบการโดยใลผูบริโภคเพียงแตพิสูจนแวาจนไดใช
และไดรับความเสียลายจากการใชสินคานั้น 
  
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค การพิทักษแสิทธิผูบริโภคและการไกลเกลี่ย
เพ่ือระงับขึอพิพาท 
 2.เพ่ือศึกษาอํานาจลนาที่ วิธีการดําเนินงาน และกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาทีใ่นระดับจังลวัด 
 3.เพ่ือศึกษาถึงวิธีการและกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามกฎลมายคุมครองผูบริโภคขึอง
ตางประเทศ 
 4.เพ่ือศึกษาปใญลา อุปสรรค ที่เก่ียวกับอํานาจลนาที่ และการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขึอ
พิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด 
 5.เ พ่ือเสนอแนะแนวทางการออกระเบียบการปฏิบัติ งานไกล เกลี่ ยขึอพิพาทต าม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด ใลมีความชัดเจน
และเลมาะสมตอไป  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการศึกษา คนควาจากเอกสาร
(Documentary Reserch)และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) ไดแก การสัมภาษณแ 

1.การคนควาขึอมูลดานเอกสาร ลนังสือ งานวิจัย ไดจัดแบงลมวดลมูขึอมูลเนื้อลาเอกสาร
ตามวัตถุประสงคแงานวิจัย โดยพิจารณาดังนี้ 

ลนังสือดานกฎลมาย ผูวิจัยคัดเลือกลนังสือจากผูแตงที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับใน
สาขึาวิชาดังกลาว จํานวนการพิมพแลลายครั้ง มีความทันสมัย เลมาะสมกับยุคสมัยปใจจุบัน จนเป็นที่
ยอมรับขึองบุคคลทั่วไป และมีการอางอิงจากนักวิชาการอยางตอเนื่อง สําลรับ รายงานวิจัย 
วิทยานิพนธแ ผูวิจัยพิจารณาจากงานวิจัยที่เก่ียวขึองใกลเคียงกัน ทั้งเป็นงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา
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ดานกฎลมายโดยตรง อันทําใลมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึึ้นและในการคนควาจากอินเตอรแเน็ตที่
สามารถเขึาถึงได ผูวิจัยพิจารณาความนาเชื่อถือจากสื่อออนไลนแขึองรัฐบาล มลาวิทยาลัยชั้นนําดาน
กฎลมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได 

ในสวนการศึกษาวิจัยภาคสนาม นั้น ไดใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึึ้ นโดยมีอาจารยแที่
ปรึกษางานวิจัยเป็นผูใลความเล็นชอบ และคัดเลือกกลุมเปูาลมายที่จะดําเนินการสัมภาษณแโดยการ
เฉพาะเจาะจงบุคคลไดแก ประธานและคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภค
ประจําจังลวัดแพรที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญดานการไกลเกลี่ยขึอพิพาท (อัยการคุมครอง
สิทธิและชวยเลลือทางกฎลมายและการบังคับคดี / ลัวลนากลุมงานศูนยแดํารงธรรมจังลวัด ) 
เจาลนาที่สืบสวนสอบสวนงานคุมครองผูบริโภคประจําจังลวัดที่มีโดยวิธีการเจาะจงบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีประสบการณแการทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึงผูบริโภคที่
ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจที่ไมรอใลคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคฟูองคดีแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเอง 

2. การวิเคราะลแขึอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะลแขึอมูลดวยการตีความตามเนื้อลา โดยการจัดลมวดลมู

ขึองขึอมูลและจําแนกวิเคราะลแตามประเด็นวัตถุประสงคแการวิจัย จากนั้น นําเสนอวิจัยใลประธาน
และคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เพ่ือวิเคราะลแประกอบความลุมลึกขึองงานวิจัยใน
สวนขึองการวิเคราะลแขึอมูลจากการสัมภาษณแไดนําประเด็นสําคัญขึองคําสัมภาษณแมาวิเคราะลแเพ่ือ
นําไปสูการเสนอแนะแนวทางในการออกระเบียบการปฏิบัติงานขึองพนักงานเจาลนาที่ตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค การพิทักษแสิทธิผูบริโภค การไกลเกลี่ยเพ่ือ
ระงับ ขึอพิพาทผูวิจัยไดดําเนินการคนควาจากเอกสาร งานวิจัย เว็ปไซดแ กฎลมาย ลนังสือที่แตงโดย
นักวิชากรที่นาเชื่อถือ แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค นั้น ถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ลากถูกลวงละเมิดจะตองไดรับการเยียวยาความเสียลาย โดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไดกําลนดสิทธิผูบริโภคที่ควรไดรับการรับรองและคุมครองไวใล
สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และลลักการขึองสลพันธแคุมครองผูบริโภคสากล 
(Consumer International) โดยคํานึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมขึองคนไทย  
 ปใจจุบันสิทธิผูบริโภคที่ไดรับการรับรองและคุมครองมีอยู 5 ประการ คือ สิทธิที่จะไดรับ
ขึาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตอง และเพียงพอเกี่ยวกับสินคาลรือบริการสิทธิที่จะมีอิสระใน
การเลือกลาสินคาลรือบริการสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาลรือบริการสิทธิที่จะไดรับ
ความเป็นธรรมในการทําสัญญา และสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียลาย เทคโนโลยี
ในการผลิตสินคาไดเจริญกาวลนามาก สงผลทําใลสินคาตางๆ มีองคแประกอบที่ซับซอนมากยิ่งขึึ้น ทํา
ใลผูบริโภคอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบผูผลิตสินคากฎลมายคุมครองผูบริโภคจึงออกมาในรูปแบบขึองการ
ขึยายความรับผิดไปสูบุคคลภายนอกที่ไมใชผูซื้อ สอดคลองกับทฤษฎีการไมใลความสําคัญกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ขึองเจตนา (Freedom of Will) ลรือเสรีภาพในการทําสัญญา  และลลักทฤษฎีความรับผิด
ทางละเมิดซึ่งใชบทสันนิษฐานความผิดมาใช คือ ความรับผิดเกิดขึึ้นเมื่อมีความผิด ไมวาผูกระทํา
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ละเมิดจะจงใจลรือประมาทเลินเลอก็ตาม และสอดคลองกับลลักความรับผิดเด็ดขึาดที่ผลิตตองผูกพัน
รับผิดตอสินคาท่ีผูบริโภคซื้อไปไมวาการกระทําละเมิดนั้นจะเกิดจากความจงใจลรือประมาทเลินเลอก็
ตาม โดยการผลักภาระการพิสูจนแใลกับผูผลิตและใลผูบริโภคพิสูจนแวาไดใชสินคาและไดรับความ
เสียลายจากสินคานั้น( สุษม ศุภนิตยแ, 2558, ลนา 11-13) จึงทําใลบทบาทความรับผิดขึองผูผลิต
สินคาขึยายวงกวางมากกวาความเป็นคูสัญญาสอดคลองกับบุณฑริกา ทับเกตุ (  2554 : 102-103)
ศึกษาเรื่องความรับผิดและแนวทางในการระงับขึอพิพาทตอความเสียลายที่เกิดขึึ้นจากสินคาขึอง
ผูประกอบการกลุมอุตสาลกรรมรถยนตแ ซึ่งเล็นวาประเทศไทยมีกฎลมายลลายฉบับที่ใลความ
คุมครองผูบริโภคทั้งในฐานะกฎลมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ ซึ่งในใลความคุมครองผูบริโภค
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูบริโภคไดรับความเสียลายที่เกิดขึึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย ไมวาจะเป็นความ
เสียลายตอชีวิต รางกาย สุขึภาพ อนามัย จิตใจลรือทรัพยแสินกฎลมายทั่วไปไมวาจะเป็นประมวล
กฎลมายแพงและพาณิชยแ ลรือกฎลมายคุมครองผูบริโภค สามารถใลการคุมครองผูบริโภคไดใน
ขึอบเขึตที่จํากัด เชน ใลความคุมครองเฉพาะคูสัญญา แตในเรื่องกฎลมายความรับผิดตอความ
เสียลายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยนี้ชวยอุดชองวางในการเยียวยาผูบริโภคที่ไมอาจเรียกรองสิทธิ
ตามกฎลมายดังกลาวขึางตนได โดยนําลลักความรับผิดเด็ดขึาด ( Strict Liability ) มาใช คือ ใลรับ
ผิดตอผูไดรับความเสียลายที่เขึาลลักเกณฑแตามกฎลมายนี้ โดยไมจําเป็นตองเป็นคูสัญญา ลรือไม
จําเป็นตองถูกระทําละเมิดโดยความจงใจลรือประมาทเลินเลอ ที่สําคัญคือการผลักภาระการพิสูจนแ 
ไปใลฝุายผูประกอบการโดยใลผูบริโภคเพียงแตพิสูจนแวาจนไดใชและไดรับความเสียลายจากการใช
สินคานั้น 
 การที่พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไดกําลนดลนาที่ใลคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําลนาที่รับเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภค 
เพ่ือชวยเลลือผูบริโภคอันเป็นการพิทักษแสิทธิขึองผูบริโภคในการเยียวยาความเสียลายที่เกิดขึึ้นจาก
การละเมิดสิทธิผูบริโภค นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไดกําลนดใล
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคทําลนาที่ในการไกลเกลี่ยขึอพิพาท ซึ่งเป็นกระบวนการระงับขึอพิพาท 
ผานคนกลาง ซึ่งเรียกวาผูไกลเกลี่ย เขึามาชวยคูพิพาทในการลากลนทางที่จะแกไขึปใญลาที่เกิดขึึ้นใล
เป็นที่ยอมรับขึองคูกรณีทั้งสองฝุายได สอดคลองกับ นายวิชา มลาคุณ ที่ไดกลาวไววา  “การไกล
เกลี่ยขึอพิพาท ลมายถึง กระบวนการซึ่งมีการตั้งคณะบุคคลโดยเปิดเผยและเป็นกลางระลวางคูความ 
เพ่ือใชความพยายามแกไขึความขึัดแยงในทางแพงใลบรรลุถึงขึอตกลงอันเลมาะสมซึ่งตางกับการไกล
เกลี่ยขึอพิพาทอยางไมเป็นทางการระลวางเพ่ือนลรือโดยผูนําในทองถิ่น” (วิชา มลาคุณ : 2537 ลนา 
110) ซึ่งในการดําเนินงานขึองคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 ก็ไดนําลลักการระงับขึอพิพาทดังกลาวมาใชในการลาขึอยุติใลกับผูบริโภค ซึ่งการไกลเกลี่ย
ขึอพิพาทเป็นกระบวนการที่ลดความขึัดแยงที่เกิดข้ึึนในสังคม และใลเกิดความเป็นธรรมแกผูบริโภค 
 2. เพ่ือศึกษา อํานาจลนาที่  วิธีการดําเนินงานกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดจากการศึกษา
คนควาเอกสาร ลนังสือราชการ คําสั่ง ลนังสือกฎลมายที่แตงโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง และการ
สัมภาษณแผูมีประสบการณแดานการไกลเกลี่ยขึอพิพาท และสัมภาษณแบุคคลากรโดยวิธีการเจาะจงคน
ที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีประสบการณแการทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึงผูบริโภคที่
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ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจที่ไมรอใลคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคฟูองคดีแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเอง พบวา ในการดําเนินดําเนินงานกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับ
จังลวัด จะเริ่มจากเจาลนาที่สืบสวนสอบสวน สคบ.ซึ่งทําลนาที่รับเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภคใน
จังลวัดที่ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจ และนําเสนอตอผูวา
ราชการจังลวัดเพ่ือทําลนังสือแจงผูประกอบธุรกิจใลชี้แจงขึอเท็จจริง เมื่อผูประกอบธุรกิจไดชี้แจง
ขึอเท็จจริงแลวก็จะแจงใลผูบริโภครับทราบ ลากไมพึงพอใจในคําชี้แจงก็จะตองแสดงเจตนาใลเจรจา
ไกลเกลี่ย ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภคประจําจังลวัดดําเนินการ
เจรจาไกลเกลี่ยใล ลากไมสามารถตกลงกันไดก็จะตองนําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
เรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภคเพ่ือมีมติสงเรื่องใลคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาฟูองคดี
แทนตอไป  
 จะเล็นไดวาการดําเนินงานขึองดังกลาวเป็นลักษณะขึองการใลบริการสาธารณะอยางลนึ่ง
ตามท่ีศาสตราจารยแ ดร.ประยูร กาญจนดุล ซึ่งไดใลความลมายไววา “การบริการสาธารณะ (Public 
service) ลมายความถึง กิจการที่อยูในความอํานวยการลรือในความควบคุมขึองฝุายปกครองที่จัดทํา
เพ่ือสนองความตองการขึองประชาชน(ประยูร กาญจนดุล : 2538 ลนา 59) ดังนั้น บุคลากรที่
เกี่ยวขึองกับขึั้นตอนการตางๆในการใลบริการประชาชนจึงเป็นฝุายปกครองดวย  ยกเวนเจาลนาที่
สืบสวนสอบสวน สคบ. ซึ่งจะตองมีการควบคุมการใชอํานาจที่อาจจะไปกระทบกระทั่งสิทธิขึอง
ประชาชนได  สอดคลองกับลลักการควบคุมฝุายปกครอง อันมี พ้ืนฐานมาจาก “ลลักนิติรัฐ” 
(Rechtsstaatsprinzip) (บรรเจิด สิงคะเนติ.2556, ลนา 21-22) 
 3. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการและกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามกฎลมายคุมครองผูบริโภคขึอง
ตางประเทศจากการศึกษาคนควา เอกสารเว็ปไซดแ งานวิจัยตางๆ พบวาประเทศไทยมีระบบการ
ทํางานดานการคุมครองผูบริโภคคลายคลึงกับประเทศญี่ปุุน The Consumer Protection 
Fundamental Act, 1968 ที่มีกฎลมายกลางและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกลาง โดยจะมี
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําลนาที่กําลนดนโยบายกฎลมายดังกลาวจะกําลนดลนาที่ขึองรัฐ 
ลนาที่ขึองรัฐบาลทองถิ่น ลนาที่ขึองผูประกอบธุรกิจ และบทบาทขึองผูบริโภคบัญญัติใลเป็นลนาที่
ขึองรัฐบาลกําลนดมาตรฐานที่จําเป็นในการปูองกันอันตราย และดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพ่ือรักษา
ไวซึ่งสภาวะเชนนั้นตอสินคาและบริการ การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคขึองประเทศญี่ปุุนสอดคลอง
กับขึองประเทศไทย เนื่องจากมีการกระจายอํานาจการคุมครองผูบริโภคไปในสวนภูมิภาค(จังลวัด
,อําเภอ)และสวนทองถิ่น เพ่ือใลมีอําลนาที่ในการรับเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภค เพ่ือใลผูบริโภคที่
ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจไดรับความเป็นธรรมมาก
ยิ่งขึึ้น สอดคลองกับสุรเชษฐแ เณรบํารุง (2552:59) ผลการวิจัยปรากฏวาการไกลเกลี่ยขึอพิพาทใน
ประเทศญี่ปุุนมีลักษณะคลายกับขึองประเทศไทยกลาวคือขึองประเทศไทยมีการไกลเกลี่ยขึอพิพาททั้ง
ในศาลและนอกศาลเลมือนกัน โดยการไกลเกลี่ยในศาลผูพิพากษาเป็นผูทําลนาที่ไกลเกลี่ย แตการ
ไกลเกลี่ยในประเทศญี่ปุุนจะมีกฎลมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขึอพิพาทแยกตางลากจากกฎลมายวิธี
พิจารณาความแพง และยังสามารถตั้งคณะกรรมการไกลเกลี่ยชวยศาลในการไกลเกลี่ยไดดวย อีกทั้ง
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ประเทศญี่ปุุนยังมีองคแกรและศูนยแไกลเกลี่ยขึอพิพาทนอกศาลอีกมากมายเพ่ือชวยในการระงับขึอ
พิพาทนอกศาล 
 4. เพ่ือศึกษาปใญลา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับอํานาจลนาที่ และการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย
ขึอพิพาท ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด 
จากการศึกษาคนควาเอกสาร ลนังสือราชการ คําสั่ง ลนังสือกฎลมายที่แตงโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง 
และการสัมภาษณแโดยวิธีการเจาะจงบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีประสบการณแ
การทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึงผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผู
ประกอบธุรกิจที่ไมรอใลคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฟูองคดีแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเอง โดย
ผูวิจัยไดศึกษาพบวา ดานบทบัญญัติขึองกฎลมายควรมีการบัญญัติใลมีความชัดเจนทั้งในเรื่องอํานาจ
ลนาที่และขึั้นตอนการดําเนินการไกลเกลี่ยขึอพิพาทขึองพนักงานเจาลนาที่ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522ไว การแตงตั้งพนักงานเจาลนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 ยังไมครอบคลุมถึง ผูที่มีอํานาจในการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522ควรมีการแตงตั้งใลครอบคลุมทั้งในกรณีขึองคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราว
รองทุกขึแประจําจังลวัด และเจาลนาที่สืบสวนสอบสวนที่เป็นผูรับเรื่องรองเรียนและทําลนาที่เจรจา
ไกลเกลี่ยในเบื้องตนนั้น ยังไมมีสถานะเป็นพนักงานเจาลนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 ควรมีการกําลนดแตงตั้งใลมีความครอบคลุม ดานบุคคลากรควรมีการฝึกอบรมเจาลนาที่
สืบสวนสอบสวนใลมีความรูความสามารถในดานกฎลมายและการเจรจาไกลเกลี่ย มีการบรรจุใลเป็น
พนักงานราชการเพ่ือใลมีความมั่นคงในการทํางานและเพ่ือความตอเนื่องในการทํางาน รวมถึงการ
แตงตั้งใลเป็นพนักงานเจาลนาที่ตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 เพ่ือใลงานดานการ
คุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้น ดานโครงสรางองคแกร ควรเป็นองคแกรอิสระ และในแตละ
จังลวัดนาจะมีสํานักงานประจําจังลวัด แยกตางลากจากสํานักงานจังลวัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ขึอง สุรเชษฐแ เณรบํารุง (2552: ลนา 116-117) ผลการวิจัยปรากฏวาการไกลเกลี่ยขึอพิพาทใน
ระดับชั้นขึองคณะกรรมการคุมครองผู บริโภคควรตองมีการปรับปรุงเพ่ือใลการไกลเกลี่ยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้น อันจะเป็นประโยชนแตอผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนใลไดรับการเยียวยา
ชวยเลลือแลว ยังสงผลดีตอองคแการในการลดภาระขึั้นตอนในการดําเนินการ ลดระยะเวลา อีกทั้งยัง
ประลยัดงบประมาณในการที่รับเรื่องราวรองทุกขึแเพ่ือที่จะพิจารณามีมติดําเนินคดีแทนผูบริโภคแต
เพียงอยางเดียว และยังเป็นการชวยลดปริมาณคดีผูบริโภคที่ขึึ้นสูศาลเป็นจํานวนมากในปใจจุบันอีก
ดวย จึงมีขึอเสนอแนะใลบัญญัติแกไขึเพ่ิมเติมอํานาจและลนาที่ขึองคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เนื่องจากกฎลมายคุมครองผูบริโภคในปใจจุบันยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่จะใลคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคทําลนาที่ไกลเกลี่ยลรือประนีประนอมขึอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขึองผูบริโภค
อันจะเป็นการชวยลดปริมาณคดีที่จะไปสูศาลได และควรบัญญัติเปิดโอกาสใลฝุายผูประกอบธุรกิจ มี
อํานาจที่จะขึอใลมีการไกลเกลี่ยนอกศาลในชั้นคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดดวย สอดคลองกับ 
รัชฎาพร รุจิโกศัย  (2556:  ลนา126-127) ผลการวิจัยปรากฏวากฎลมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขึอ
พิพาทควรจะมีการบัญญัติกฎลมายใลชัดเจน เพ่ือใชเป็นแนวทางการไกลเกลี่ยขึอพิพาท ไมวาจะเป็น
องคแกรขึองรัฐลรือเอกชน และไมวาจะเป็นการไกลเกลี่ยในศาลลรือนอกศาลใลมีมาตรฐานเดียวกัน 
โดยศึกษาแนวทางจากกฎลมายตนแบบวาดวยการประนอมขึอพิพาทขึอง UNCITRAL ลรือปรับปรุง
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พัฒนาขึอกําลนดขึองประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ยขึอพิพาท พ.ศ.2554 ใลมีความชัดเจนมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึึนในประเด็น อายุความ ที่ควรกําลนดใลอายุความใชสิทธิเรียกรองสะดุดลยุดลง เมื่อมี
การเจาจาไกลเกลี่ย ควรกําลนดระยะเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดขึองกระบวนการไกลเกลี่ย ประเด็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติขึองผูไกลเกลี่ย ใลมีมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นการกําลนดกระบวนการใลชัดเจน
ตั้งแตเริ่มตนและสิ้นสุดขึองกระบวนการ และประเด็นเกี่ยวกับผลขึองการไกลเกลี่ยขึอพิพาท 
 5. เ พ่ือเสนอแนะแนวทางการออกระเบียบการปฏิบัติงานไกล เกลี่ ยขึอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด ใลมีความชัดเจน
และเลมาะสมตอไปจากการศึกษาคนควาเอกสาร ลนังสือกฎลมายที่แตงโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ลนังสือ
สั่งการ คําสั่ง ระเบียบ และการสัมภาษณแโดยวิธีการเจาะจงบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมี
ประสบการณแการทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึงผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิด
ขึองผูประกอบธุรกิจที่ไมรอใลคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฟูองคดีเองแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเองควร
ออกระเบียบการปฏิบัติงานไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึอง
พนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดที่มีความชัดเจนและเลมาะสมโดยนําผลการวิจัยมาประกอบการ
พิจารณายกรางระเบียบ และคํานึงถึงพ้ืนฐานแนวความคิดการพิทักษแสิทธิผูบริโภค และเจตนารมณแ
ขึองกฎลมายที่มุงคุมครองสิทธิขึองผูบริโภค เพราะลากไมสามารถเจรจาไกลเกลี่ยใลไดขึอยุติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ได ผูบริโภคจะตองไปดําเนินกระบวนการทางศาลตอไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค การพิทักษแสิทธิผูบริโภค การไกลเกลี่ยเพ่ือ
ระงับ ขึอพิพาทพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ไดกําลนดสิทธิผูบริโภคที่สมควรไดรับ
การรับรองและคุมครองไว คอนขึางสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและสลพันธแ
คุมครองผูบริโภคสากล (Consumer International) โดยคํานึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมขึองคน
ไทย สวนการพิทักษแสิทธิผูบริโภคกฎลมายคุมครองผูบริโภคไดขึยายความรับผิดไปสูบุคคลภายนอกที่
ไมใชผูซื้อ สอดคลองกับทฤษฎีการไมใลความสําคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ขึองเจตนา (Freedom of Will) 
ลรือเสรีภาพในการทําสัญญา  และลลักทฤษฎีความรับผิดทางละเมิดซึ่งใชบทสันนิษฐานความผิดมา
ใช คือ ความรับผิดเกิดขึึ้นเมื่อมีความผิด ไมวาผูกระทําละเมิดจะจงใจลรือประมาทเลินเลอก็ตาม และ
สอดคลองกับลลักความรับผิดเด็ดขึาดที่ผลิตตองผูกพันรับผิดตอสินคาท่ีผูบริโภคซื้อไปไมวาการกระทํา
ละเมิดนั้นจะเกิดจากความจงใจลรือประมาทเลินเลอก็ตาม โดยการผลักภาระการพิสูจนแใลกับผูผลิต
และใลผูบริโภคพิสูจนแวาไดใชสินคาและไดรับความเสียลายจากสินคานั้น( สุษม ศุภนิตยแ, 2558, ลนา 
11-13) โดยนําลลักการไกลเกลี่ยขึอพิพาทมาใช ในการดําเนินการไกลเกลี่ยจะมีคนกลางทําลนาที่
เจรจาใลไดขึอยุติ และแกไขึความขึัดแยงในทางแพงใลบรรลุถึงขึอตกลงซึ่งในการดําเนินงานขึอง
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็มีความสอดคลองกับลลักการขึองการไกลเกลี่ยขึอพิพาทดังกลาวที่
กําลนดใลมีเจาลนาที่ลรือคณะอนุกรรมการเป็นชวยเลลือในการเจรจาไกลเกลี่ย ลากแตยังไมมีการ
บัญญัติระเบียบการปฏิบัติงานขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดที่ชัดเจนเทานั้น 
 2. เพ่ือศึกษา อํานาจลนาที่ วิธีการดําเนินงานกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดจากการศึกษา



145 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

คนควาเอกสาร ลนังสือราชการ คําสั่ง ลนังสือกฎลมายที่แตงโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง และการ
สัมภาษณแโดยวิธีการเจาะจงบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีประสบการณแการ
ทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึงผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผู
ประกอบธุรกิจที่ไมรอใลคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฟูองคดีแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเองพบวา
พนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดในบางตําแลนงไมมีอํานาจลนาที่ในการเจรจาไกลเกลี่ยและในเรื่อง
ขึองกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึอง
พนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดยังมีปใญลาในการปฏิบัติงานในดานตางๆและมีการปฏิบัติงานที่
แตกตางกันตามนโยบายขึองผูบริลาร ไดแก โดยกําลนดใลมีลลักเกณฑแในเรื่องขึองการปฏิเสธไมรับ
เรื่องรองเรียนไวพิจารณาไดใลชัดเจน เชน เรื่องที่ขึาดอายุความ ลรือเรื่องที่ไมอยูในอํานาจก็ใลรับไว
โดยใลลนวยงานที่มีอํานาจรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือรายงานผลตอผูบริโภค เป็นตน ลากมีการ
กําลนดใลมีความชัดเจนก็จะทําใลสามารถอธิบายและชี้แจงใลผูบริโภคเขึาใจโดยอางอิงระเบียบการ
ปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจใลกับผูบริโภคไดดีมากยิ่งขึึ้นในกรณีที่พบวาผูบริโภคไดรองเรียนใน
เรื่องที่ไมอยูในอํานาจและไมอาจปฏิเสธการรับเรื่องรองเรียนในขึณะนั้นได (อาจเป็นการส งเรื่อง
รองเรียนทางอีเมลลแ ลรือจดลมาย) ก็ใลรับเรื่องและสงตอ แลวติดตามผลมาแจงใลกับผูรองเรียน 
ไมใลปฏิเสธการรับเรื่องโดยไมมีการติดตามผล เพ่ือสรางความพึงพอใจใลกับผูบริโภค ควรกําลนด
ลนวยดําเนินการไกลเกลี่ยขึอพิพาทและรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค ใลชัดเจนวาควรใลทุกจังลวัดที่
เป็นลนวยรับเรื่องรองเรียน ลรือใลผูบริโภคเป็นผูตัดสินใจวาจะยื่นที่จังลวัดใด ไมควรกําลนดวาใลยื่น 
ณ จังลวัดที่เป็นสถานที่เกิดเลตุละเมิดสิทธิ เพราะผูบริโภคจะไมมีความสะดวกที่จะยื่นในจังลวัดนั้น 
เพ่ือจะไดสอดคลองกับเจตนารมณแขึองพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ที่ตองการ
ชวยเลลือผูบริโภคอยางแทจริง ไมควรใลผูบริโภคแบกรับภาระคาใชจายในการเดินทาง  และกําลนด
เงื่อนเวลาในการทํางาน รวมถึงกําลนดเงื่อนเวลาการยื่นเรื่องรองเรียนขึองผูบริโภคใลสอดคลองกับ
อายุความฟูองคดี เชน ในกรณีอายุความทางแพงในเรื่องละเมิด ที่มีอายุความ 1 ปี นับแตรูเรื่องราว
แลงการทําละเมิดนั้น ลรือ อายุความการรองทุกขึแในความผิดอันยอมความได คือ 3 เดือน ก็อาจ
กําลนดเงื่อนเวลาในการยื่นเรื่องรองเรียนขึองผูบริโภคที่ไมใลเกิน 3 เดือน ได องคแกรขึองรัฐซึ่งทํา
ลนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค ถือเป็นการใลบริการสาธารณะขึองรัฐ บุคลากรที่เกี่ยวขึอง
กับขึั้นตอนการตางๆในการใลบริการประชาชนจึงเป็นฝุายปกครองดวย ยกเวนเจาลนาที่สืบสวน
สอบสวนที่เป็นเพียงพนักงานจางเลมาบริการ ทําใลการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคเกิด
ชองวาง  
 3. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการและกระบวนการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามกฎลมายคุมครองผูบริโภคขึอง
ตางประเทศจากการศึกษาคนควา เอกสารเว็ปไซดแ งานวิจัยตางๆ พบวาประเทศไทยมีระบบการ
ทํางานดานการคุมครองผูบริโภคคลายคลึงกับประเทศญี่ปุุนที่มีกฎลมายกลางและคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคกลางเป็นผูกําลนดนโยบายการคุมครองผูบริโภคและใลสวนภูมิภาค(จังลวัด ,อําเภอ)
และสวนทองถิ่น ดําเนินงานตามนโยบาย และทําลนาที่รับเรื่องราวรองทุกขึแจากผูบริโภคที่ไดรับความ
เดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผูประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการชวยเลลือผูบริโภคที่ไม
ประสงคแจะฟูองคดีเองใลไดรับความเป็นธรรมมากยิ่งขึึ้น อันเป็นการใลบริการสาธารณะขึององคแกร
ขึองรัฐ  
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 4. เพ่ือศึกษาปใญลา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับอํานาจลนาที่ และการดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ย
ขึอพิพาท ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด 
จากการศึกษาคนควาเอกสาร ลนังสือราชการ คําสั่ง ลนังสือกฎลมายที่แตงโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง 
และการสัมภาษณแโดยวิธีการเจาะจงบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคซึ่งมีประสบการณแ
การทํางาน อยางนอย 2 ปี รวมถึงผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนเสียลายจากการกระทําละเมิดขึองผู
ประกอบธุรกิจที่ไมรอใลคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคฟูองคดีแตไดนําคดีไปฟูองตอศาลเอง โดย
ผูวิจัยไดศึกษา พบวา ดานบทบัญญัติขึองกฎลมายควรมีการบัญญัติใลมีความชัดเจนทั้งในเรื่องอํานาจ
ลนาที่และขึั้นตอนการดําเนินการไกลเกลี่ยขึอพิพาทขึองพนักงานเจาลนาที่ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522ไว การแตงตั้งพนักงานเจาลนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 ยังไมครอบคลุมถึง ผูที่มีอํานาจในการไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522ควรมีการแตงตั้งใลครอบคลุมทั้งในกรณีขึองคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราว
รองทุกขึแประจําจังลวัด และเจาลนาที่สืบสวนสอบสวนที่เป็นผูรับเรื่องรองเรียนและทําลนาที่เจรจา
ไกลเกลี่ยในเบื้องตนนั้น ยังไมมีสถานะเป็นพนักงานเจาลนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผู บริโภค 
พ.ศ.2522 ควรมีการกําลนดแตงตั้งใลมีความครอบคลุม ดานบุคคลากรควรมีการฝึกอบรมเจาลนาที่
สืบสวนสอบสวนใลมีความรูความสามารถในดานกฎลมายและการเจรจาไกลเกลี่ย มีการบรรจุใลเป็น
พนักงานราชการเพ่ือใลมีความมั่นคงในการทํางานและเพ่ือความตอเนื่องในการทํางาน รวมถึงการ
แตงตั้งใลเป็นพนักงานเจาลนาที่ตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 เพ่ือใลงานดานการ
คุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้น ดานโครงสรางองคแกร ควรเป็นองคแกรอิสระ และในแตละ
จังลวัดนาจะมีสํานักงานประจําจังลวัด แยกตางลากจากสํานักงานจังลวัดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ขึอง สุรเชษฐแ เณรบํารุง (2552: ลนา 116-117) ที่เล็นวาใลบัญญัติแกไขึเพ่ิมเติมอํานาจและลนาที่
ขึองคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใลทําลนาที่ไกลเกลี่ยลรือประนีประนอมขึอพิพาทเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิขึองผูบริโภคอันจะเป็นการชวยลดปริมาณคดีที่จะไปสูศาลได และควรบัญญัติเปิดโอกาสใล
ฝุายผูประกอบธุรกิจมีอํานาจที่จะขึอใลมีการไกลเกลี่ยนอกศาลในชั้นคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ไดดวย สอดคลองกับ รัชฎาพร รุจิโกศัย  (2556: ลนา 126-127) ผลการวิจัยปรากฏวากฎลมาย
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขึอพิพาทควรจะมีการบัญญัติกฎลมายใลชัดเจน เพ่ือใชเป็นแนวทางการไกล
เกลี่ยขึอพิพาท ไมวาจะเป็นองคแกรขึองรัฐลรือเอกชน และไมวาจะเป็นการไกลเกลี่ยในศาลลรือนอก
ศาลใลมีมาตรฐานเดียวกัน โดยศึกษาแนวทางจากกฎลมายตนแบบวาดวยการประนอมขึอพิพาทขึอง 
UNCITRAL ลรือปรับปรุงพัฒนาขึอกําลนดขึองประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ยขึอพิพาท พ.ศ.
2554 ใลมีความชัดเจนมีมาตรฐานเพ่ิมขึึ้นในประเด็น อายุความ ที่ควรกําลนดใลอายุความใชสิทธิ
เรียกรองสะดุดลยุดลง เมื่อมีการเจาจาไกลเกลี่ย ควรกําลนดระยะเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดขึอง
กระบวนการไกลเกลี่ย ประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติขึองผูไกลเกลี่ย ใลมีมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นการ
กําลนดกระบวนการใลชัดเจนตั้งแตเริ่มตนและสิ้นสุดขึองกระบวนการ และประเด็นเกี่ยวกับผลขึอง
การไกลเกลี่ยขึอพิพาท 
 5. เ พ่ือเสนอแนะแนวทางการออกระเบียบการปฏิบัติงานไกล เกลี่ ยขึอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด ใลมีความชัดเจน
และเลมาะสมตอไปจากการศึกษาคนควาเอกสาร ลนังสือกฎลมายที่แตงโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ลนังสือ
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สั่งการ คําสั่ง ระเบียบ และการสัมภาษณแ ผูวิจัยเล็นวาในการทํางานดังกลาวในแตละจังลวัดปฏิบัติงาน
แตกตางกันไป ซึ่งอาจจะเกิดจากความความรูความสามารถขึองบุคคลากรและประสบการณแการทํางานที่
แตกตางกัน  ตอลดจน แนวนโยบายขึองผูบังคับบัญชา ลรือผูบริลารในแตละจังลวัด ซึ่งในการทํางานดังกลาว
ถือเป็นการใลบริการสาธารณะแกประชาชน ในการปฏิบัติงานใดๆควรมีระเบียบกฎลมายที่มีความชัดเจนเพ่ือ
ใชเป็นกรอบปฏิบัติงาน ดังนั้นผูวิจัย เล็นวาควรออกระเบียบการปฏิบัติงานไกลเกลี่ยขึอพิพาทตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดที่มีความชัดเจน
และเลมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนําผลการวิจัยมาประกอบการพิจารณายกรางระเบียบ 
เพ่ือใลพนักงานเจาลนาทีในจังลวัดตางๆ มีแนวทางการการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพมายิ่งข้ึึน อีกท้ังยังเป็นลลักประกันการคุมครองสิทธิใลกับผูบริโภคตอไป 

 ดวยเลตุผลขึางตนนี้ผูวิจัยเล็นวาสิทธิผูบริโภคเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่ไดรับการรับรองและ
คุมครองตามกฎลมายการที่ผูบริโภคถูกกระทําการละเมิดสิทธิจากผูประกอบธุรกิจ ยอมลมายถึงการมี
ลลักประกันอยางเพียงพอที่จะไดรับการเยียวยาความเสียลายจากการละเมิดสิทธิผูบริโภค รัฐไดเขึา
มามีบทบาทในการพิทักษแสิทธิผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคตกที่อยูในสภาวะดอยกวาผูผลิตจึงทําใล
ตองมีการควบคุมตรวจสอบและคุมครองผูบริโภคเพ่ือใลเกิดความเป็นธรรมและไมใลมีการเอารัดเอา
เปรียบ จึงเล็นวาควรออกระเบียบการปฏิบัติงานไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัดที่มีความชัดเจนและเลมาะสมโดยนํา
ผลการวิจัยมาประกอบการพิจารณายกรางระเบียบ และคํานึงถึงพ้ืนฐานแนวความคิดการพิทักษแสิทธิ
ผูบริโภค ประกอบกับลลักการควบคุมฝุายปกครองที่ทําลนาที่ใลบริการสาธารณะ และเจตนารมณแ
ขึองพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ที่มุงคุมครองสิทธิขึองผูบริโภคใลไดรับความเป็น
ธรรม 
  
ข๎อเสนอแนะ 
  ควรออกระเบียบการปฏิบัติงานไกลเกลี่ยขึอพิพาทตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 ขึองพนักงานเจาลนาที่ในระดับจังลวัด ใลมีความชัดเจนและเลมาะสม เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานขึองเจาลนาที่ที่เก่ียวขึองและสรางความนาเชื่อถือขึององคแกรใลกับผูบริโภค 
 
รายการอ๎างอิง 
บรรเจิด สิงคะเนติ.  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝุายปกครอง. กรุงเทพ: วิญโูชน,  2556. 
ประยูร กาญจนดุล. คําบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณมลาวิทยาลัย,  2538.  
สุษมศุภนิตยแ. คําอธิบายกฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค.  กรุงเทพ:  จุฬาลงกรณมลาวิทยาลัย,  2558. 
วิชา มลาคุณ,  ดุลพาล, 41 (พฤศจิกายน-ธันวาคม2537), ลนา 110.อางในรัชฎาพร รุจิโกไศย.  

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ การไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทในคดีผู๎บริโภค.  วิทยานิพนธแนิติศาสตรแ
มลาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มลาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยแ,  2556.ลนา 27. 
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การพัฒนาชุมชน “ลับแล : เมืองเขาเลําวํา” จากฐานทุนทางสังคม 
ของตําบลศรีพนมมาศ  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ๑ 

Community Development “Luplea : According to Legend City”  
based on Social Capital in  Sriphanommas  Municipality,  

Amphor  Luplea, Uttradit  Province 
 

นิชภา  โมราถบ* ธนพร  บัวรอด** 
*อาจารยแประจําลลักสูตรสาขึาวิชาสังคมศาสตรแเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น   
คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  มลาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถแ 

**อาจารยแประจําลลักสูตรสาขึาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยแ  คณะวิทยาการจัดการ   
มลาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแสําคัญคือ เพ่ือศึกษาสภาพทุนทางสังคมในชุมชน และปใจจัยเอ้ือ
และอุปสรรคตอการพัฒนาขึองทุนทางสังคมในชุมชน “ลับแล : เมืองเขึาเลาวา” ขึองเทศบาลศรีพนม
มาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแนวคําถามการสัมภาษณแเชิงลึกเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขึอมูล จากกลุมเปูาลมายลลัก 2 กลุมประกอบดวยตัวแทนผูนําทางการ
และไมเป็นทางการ และ ตัวแทนประชาชนทั้ง 6 ชุมชน ชุมชนละ 2 คน รวมทั้งลมด 20 คน 
ครอบคลุม 6 ชุมชนในพ้ืนที่ตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ โดยใชเกณฑขึองทุนทาง
สังคมท่ีมีอยูในชุมชน 4 ดาน ในการทําการศึกษา คือ 1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 2) ทุนมนุษยแ 3) 
ทุนทางปใญญาและวัฒนธรรม และ 4) ทุนทางสถาบัน ผานการตรวจสอบขึอมูลดวยการวิเคราะลแ
เนื้อลา (Content Analysis) 
 ผลการศึกษาพบวา ทั้ง 6 ชุมชน อันไดแก ตลาดลับแล บานลนอง ลัวรอง/ฟากทา/ปุายาง  
ยางกะไดเลนือ ยางกะไดใต และคอกชาง มีสภาพทุนทางสังคมที่คลายคลึงกัน สงผลใลความเป็นอยู
และคุณภาพชีวิตขึองคนในชุมชนดังกลาวมีความคลายคลึงกันดวย สวนปใจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาขึอง
ทุนทางสังคม พบวา 1) มีผูนําชุมชนที่เขึมแขึ็ง มีเขึาใจบริบทชุมชน สามารถทําใลคนในชุมชนเขึามามี
สวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ขึองชุมชน 2) การมีครูภูมิปใญญาที่ทรงคุณคา ทําใลเกิดการเรียนรูใน
ชุมชน และการถายทอดสูรุนลูกลลาน 3) การมีสวนรวมขึองคนในชุมชน ทั้งการรวมคิด รวมวางแผน 
รวมทํากิจกรรมตางๆ ในทุกกระบวนการขึองชุมชน 4) การมีกระบวนการจัดการที่ดีในชุมชน มีการ
เปิดโอกาสใลคนในชุมชนไดมีสวนรวมกับชุมชน และ 5) การสรางอาชีพและรายไดในชุมชน มีการ
กระจายรายไดสูทองถิ่น และคุณภาพชีวิตขึองคนในชุมชนดีขึึ้น ปใจจัยเลลานี้ลวนมีสวนสําคัญที่ทําใล
ทุนทางสังคมมีคุณคาตอชุมชน อันเป็นฐานรากที่จะชวยลนุนเสริมใลเกิดการพัฒนาดวยศักยภาพ
ชุมชนอยางยั่งยืน 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาชุมชน, ทุนทางสังคม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the general states of social 
capital and the factors affecting the social capital development of “Luplea : 
According to Legend City” based on Social Capital in Sriphanommas Municipality, 
Amphor Luplea, Uttradit Province. The qualitative research was conducted by using 
in-depth interview of key informants comprising 2 groups as group of formal and 
informal leaders and group of 20 community representatives from six communities in 
Sriphanommas Municipality, Amphor Luplea, Uttradit Province. The social capital 
frame work can be categorized in to 4 elements 1) Natural resource capital, 2) 
Human capital, 3) Wisdom and cultural capital, and 4) Institutional capital and data 
were analyzed by using content analysis.  

The research results revealed that there are six communities including Luplea 
market, Baan Nong, Huarong/Faktha/Payang, Yangkadaineur, Yangkadaitai and 
kokchang have the similar conditions of social capital that also influence to similar in 
the well – being and quality of life for people in community. Factors affecting the 
social capital development are: 1) the strengths of community leader, especially the 
leader outstanding characteristics to engage people in communities to participatory 
activities, 2) local wisdom teacher, learning in the community, and delivering to 
young generation, 3) the members’ participation in community to join together in all 
of process and steps for development of communities, 4) the good community 
management should rely on participation in community, 5) career development and 
community income, distribution of income to local and the better quality of life of 
the people in the community. These factors contribute social capital valuable to the 
community. It will drive and develop social resulting in strong communities and 
sustainable self-reliance. 
 
Keywords : Community development, Social capital 
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บทนํา 
 ในอดีตที่ผานมา การพัฒนาประเทศสูสังคมอุตสาลกรรมและสังคมทันสมัย ชุมชนลมูบานถูก
สรางขึึ้นจากฐานคิดขึองการพัฒนาที่มุงเนนใลชนบทเป็นภาคการผลิตสินคาเกษตรกรรม เพ่ือเป็น
อาลารขึองประชากรและเป็นวัตถุดิบขึองภาคอุตสาลกรรม รวมถึงเป็นสินคาเพ่ือการสงออก ทิศทาง
ขึองการพัฒนากลับแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตขึองคนชุมชน ซึ่งการดํารงอยูขึองชุมชนในอดีตมีทุนทางสังคม 
ทุนวัฒนธรรม และทุนเศรษฐกิจ เป็นรากฐานสําคัญและกอใลเกิดการสรางองคแความรูใลมๆ ทําใล
ชุมชนมีพลวัตที่ปรับตัวใลเลมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณแที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสู
ความทันสมัยที่ผานมา ทุนเงินตราไดกลายเป็นปใจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ทําใลละเลยความสําคัญ
ขึองทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม และทุนเศรษฐกิจที่มิไดอยูในรูปเงินตรา (สถาบันพระปกเกลา, 2555; 
วิทยา คามุณ,ี 2551) 
 ยุทธศาสตรแการปรับตัวขึองชุมชน ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอก จัก
ตองมีความลลากลลายมิใชการกําจัดความรูเพียงกิจกรรมการผลิตสินคาลลักทางการเกษตร เพียง
อยางเดียว การสรางความรูขึองชุมชนที่ลลากลลายเพ่ือแสวงลาทางเลือกขึองวิถีชีวิตขึองตนเอง  จัก
สามารถทําใลชุมชนกาวไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองและสรางความเขึมแขึ็งใลแกชุมชนได  
ภายใตแนวคิดดังกลาว ทําใลลลายชุมชนอาศัยทุนขึองชุมชนเองในการปรับตัว โดยเลือกเอกวิถีชีวิต
ขึองชุมชนเป็นแนวทางในการดํารงความเป็นชุมชนไดอยางเขึมแขึ็ง ภายใตกระบวนทัศนแการพัฒนาที่
ผานมา (ปิยะพงษแ  บุษบงกแ, 2558; สุภาภรณแ  ประสงคแทัน, 2556; กฤษดา  แพทยแลลวง, 2555) 
 “เขึาเลาวา” เป็นโครงการที่ดําเนินงานภายใตทุนวัฒนธรรม ดวยการนําเรื่องราวพ้ืนบานลรือ
เรื่องเลาในชุมชนมาสรางเป็นจุดขึาย เพ่ือกอใลเกิดเป็นคุณคาตลอดจนมูลคาเพ่ิมใลกับแลลงทองเที่ยว
ในชุมชนลรือพ้ืนที่ตางๆ ซึ่งแลลงทองเที่ยวทั้ง 24 แลง ลวนมีแลลงทองเที่ยวที่สวยงาม มีเรื่องราว 
เรื่องเลา ลรือตํานานความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นการสรางการรับรูเรื่องราววิถีไทยที่นาสนใจ เพ่ือใลได
สัมผัสกับความเชื่อ ความศรัทธา และความสามัคคีที่ชุมชนมีตอสถานที่ตางๆ เป็นการตอกย้ํา
ความลมายที่มากกวาขึองการทองเที่ยว ซึ่งมิใชเพียงการไปพบกับความสวยงาม ลากแตสามารถสราง
คุณคาทางจิตใจ เสริมกําลังใจใลกับผูคนไดเป็นอยางดี อันเป็นการสนับสนุนใลคนรุนลลังไดเปิด
ประสบการณแใลมกับสถานที่ท่ีมีตํานานกลาวขึานมาจนถึงปใจจุบัน ภายใตแนวคิด “การสรางเรื่องราว
จากความเชื่อใลแลลงทองเที่ยวตางๆ เพ่ือสรางกระแสใลคนไทยเที่ยวในประเทศ กระตุนใลคนอยาก
เดินทางทองเที่ยวสักครั้งในชีวิต” (ผูจัดการออนไลนแ, 2558)  
 อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ ถือเป็นลนึ่งในแลลงทองเที่ยวขึองโครงการ “เขึาเลาวา” ขึอง 
การทองเที่ยวแลงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือกระตุนการทองเที่ยวที่นําตํานานเรื่องเลา
จากทั่วประเทศมาเปิดประสบการณแใลมใลกับนักทองเที่ยว (ผูจัดการออนไลนแ, 2558; ดวงรัตนแ แตง
ทอง, 2555) ทั้งนี้ จากการใลสัมภาษณแขึองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนมมาศวา ทั้งในพ้ืนที่และ
ทองถิ่นตางมีความพรอม ประชาชนในพื้นท่ีมีความพรอม และมีประวัติศาสตรแที่ชัดเจน นาคนลา เนน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน พิพิธภัณฑแเมืองลับแล และซุม
ประตูเมืองลับแล เป็นตน โดยคําขึวัญขึองเมืองลับแลขึองการทองเที่ยวแลงประเทศไทย คือ “มีเมือง
อยูเมืองลนึ่ง ที่คนมีบุญเทานั้นที่จะเขึาไปถึง เมืองนี้เป็นเมืองขึอง คนดี ถือวาจาสัตยแ ใครประพฤติผิดไร
ซ่ึงวาจาสัตยแ ตองถูกออกไปจากเมืองทันที” (เติมพงศแ  กวาวภิวงศแ, 2558) นับตั้งแตปี 2558 เป็นตนมา 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

อําเภอลับแลไดปรับตัวและสรางองคแความรูในความลลากลลายขึองการทองเที่ยว  กอปรกับทุนทาง
สังคมเดิมที่ชุมชนมี เป็นกลไกลนุนเสริมใลการพัฒนาชุมชนขึับเคลื่อนไดอยางเขึมแขึ็งและรวดเร็ว
ดังเชนในปใจจุบัน 
 จากเลตุผลดังกลาวขึางตน ทําใลคณะผูวิจัยสนใจศึกษาชุมชนในตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับ
แล ในประเด็นขึองทุนทางสังคมที่มีอยูในแตละชุมชน เพ่ือตองการทราบถึงสภาพขึองทุนทางสังคมด
านตางๆ วา มีผลตอการพัฒนาชุมชน “ลับแล : เมืองเขึาเลาวา” ไดอยางไร และศึกษาปใจจัยที่เอ้ือ
และเป็นอุปสรรคขึองทุนทางสังคมในชุมชน “ลับแล : เมืองเขึาเลาวา” เพ่ือชุมชนใชทุนทางสังคมที่มี
อยูในชุมชนมาสรางความเขึมแขึ็งใลเกิดข้ึึน และมีการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทุนทางสังคมในชุมชน “ลับแล : เมืองเขึาเลาวา” ขึองเทศบาลศรีพนม
มาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ   
 2. เพ่ือศึกษาปใจจัยเอ้ือและอุปสรรคตอการพัฒนาขึองทุนทางสังคมในชุมชน “ลับแล : เมืองเขึา
เลาวา” ขึองเทศบาลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือลลักในการทําวิจัยคือ ตัวผูวิจัย และ
แนวคําถามการสัมภาษณแเชิงลึก (Interview Guide) รวมทั้งแบบสังเกต (Observation Form) จาก
กลุมเปูาลมายทั้งลมด 2 กลุมลลัก ประกอบดวย 1) ตัวแทนผูนําทางการและไมเป็นทางการ คือ 
นายกเทศมนตรี ประธานชุมชน ผูนํากลุม และปราชญแชาวบาน จํานวน 8 คน และ 2) ตัวแทน
ประชาชน ทั้ง 6 ชุมชน ชุมชนละ 2 คน จํานวน 12 คน ซึ่งเป็นผูที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบลศรีพนม
มาศ และมีบทบาทสําคัญในการขึับเคลื่อนชุมชนสูการทองเที่ยวรูปแบบ “เมืองเขึาเลาวา” โดยได
ดําเนินการในพ้ืนที่ตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ ครอบคลุม 6 ชุมชน อันไดแก 
ตลาดลับแล บานลนอง ลัวรอง/ฟากทา/ปุายาง ยางกะไดเลนือ ยางกะไดใต และคอกชาง โดยเก็บ
รวบรวมขึอมูลครอบคลุมประเด็นตางๆ ประกอบดวย 1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 2) ทุนมนุษยแ 3) 
ทุนทางปใญญาและวัฒนธรรม และ 4) ทุนทางสถาบัน โดยนําขึอมูลดังกลาวมาใชในการวิเคราะลแ
ชุมชน และตรวจสอบขึอมูลดวยการวิเคราะลแเนื้อลา (Content Analysis) 
 
ผลการศึกษา 
  1) สภาพทุนทางสังคมในตําบลศรีพนมมาศ 
 จากผลการศึกษา คณะผูวิจัยทําการศึกษาทุนทางสังคมขึองตําบลศรีพนมมาศ โดยอาศัย
กรอบ แนวคิดที่นําเสนอโดยอเนก  นาคะบุตร (2545) มาเปนเกณฑในการดําเนินการศึกษา มีอัน
ประกอบดวย 1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 2) ทุนมนุษยแ 3) ทุนทางปใญญาและวัฒนธรรม และ 4) 
ทุนทางสถาบัน ซึ่งผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
 พบวา ตําบลศรีพนมมาศตั้งอยูบริเวณศูนยแกลางขึองอําเภอลับแล อันเป็นจุดเชื่อมตอไปยัง
แลลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ โดยเฉพาะบริเวณตอนเลนือ ซึ่งมีภูเขึา เป็นแลลงตนน้ําลําธารลลอ
เลี้ยงพืชผลในอําเภอลับแลตลอดปี อันมีลําน้ําที่สําคัญคือ คลองแมพรอง มีตนน้ํามาจากน้ําตกแมพูล 
และน้ําตกผามูบ ไลลจากทางเลนือสูทางใต และไลลผานเขึตตําบลศรีพนมมาศ อันเป็นแลลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรที่สําคัญขึองอําเภอลับแล ทําใลมีน้ําไลลตลอดปี มีฝายน้ําลนกั้นเก็บน้ําลลายแลง เชน ฝาย
ลลวง ฝายลวยพลู และฝายตาด เป็นตน ยิ่งไปกวานั้น ยังมีทรัพยากรปุาไมที่สําคัญ โดยเป็นภูเขึาปลูก
พืชสวนผลไม ไดแก ทุเรียน ลางสาด มังคุด และเงาะ อาจกลาวไดวาบริเวณนี้เป็นเขึตเศรษฐกิจขึอง
อําเภอลับแล ผลผลิตจากสวนผลไมทํารายไดใลกับอําเภอรวมมูลคาประมาณนับรอยลานบาท อยางไร
ก็ดี สิ่งที่นาสนใจขึองตําบลศรีพนมมาศอีกประเด็นลนึ่งคือ การใชประโยชนแขึองที่ดินที่เอ้ือตอการ
พัฒนา กลาวไดวา ขึณะนี้มีที่ดินในตําบลจํานวนมาก และท่ีดินสวนใลญยังเปนขึองประชาชนในตําบล
เป็นผูถือครอง โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ มีแนวคิดวา “ทุนที่สําคัญเกี่ยวกับความ
มั่นคงชีวิต คือ ที่ดิน” พยายามสรางจิตสํานึกใลประชาชนในตําบล ไมขึายที่ดิน เพ่ือรักษาพ้ืนที่ไวใล
ลูกลลานตอไป 
 ทุนมนุษย๑ 
 พบวา ทั้ง 6 ชุมชน มีผูนําชุมชน คือ นายกเทศมนตรี ประธานชุมชน และปราชญแชาวบาน
ผูนําเลลานี้มีบทบาทตอชุมชน ทั้งการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน และเป็นผูนําที่
เกี่ยวกับประเพณีขึองชุมชน ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา ผูที่มีบทบาทอยางสําคัญตอการพัฒนาชุมชน
และการทองเที่ยวขึองเทศบาลตําบลศรีพนมมาศคือ นายเจษฎา  ศรุติสุต นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลศรีพนมมาศ  ซึ่งเป็นผูริเริ่มโครงการสรางบานแปงเมืองลับแลใลเป็นเมืองทองเที่ยว  ตั้งแตปี 
2544 ดวยการพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑแเมืองลับแล เรือนไมสักโบราณ อนุสาวรียแพระศรีพนมมาศ และ
อาคารเรือนลองแถวไมเกาขึอง คนไทยเชื้อสายจีน อีกทั้งยังสงเสริมการทองเที่ยวโดยจักรยาน โดย
ความสําคัญขึองเมืองคารแบอนต่ํา ตองการใลอําเภอลับแลเป็นเมืองสีเขึียว และใลประชาชนในพ้ืนที่
ลันมาใชจักรยานในการเดินทางสัญจรในชีวิตประจําวัน เพ่ือลดการใชรถยนตแ ดวยความรวมมือขึอง
ผูนําชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ยิ่งไปกวานั้น พ้ืนที่ตําบลศรีพนมมาศยังมีปราชญแชาวบานที่สืบสานภูมิปใญญา
และวัฒนธรรมอันล้ําคาขึองทองถิ่น  ดังเชน ครูสมชาย  ปงศรีชัย ในชุมชนบานลนอง ผูกอตั้ง
พิพิธภัณฑแเฮือนคําลยาด อันเป็นแลลงเรียนรูทางประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมไทย-ยวนลับแลที่สําคัญ
ขึองอําเภอ นอกจากนี้ ยังมีปราชญแชาวบานที่สืบสาน ภูมิปใญญาดานการแพทยแพ้ืนบานอีกลลายทาน 
ไดแก ครูจําเนียร  ใจออน ผูมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคดานสมุนไพรโดยเฉพาะโรคอัมพฤกษแ
อัมพาต ครูเป็ง  บุญเพ็ง  ผูเป็นลมอแกวงผา ซึ่งเชื่อวา การแกวงผานั้น สามารถชวยใลผูที่ถูกขึองลรือ
โดนขึองทางไสยศาสตรแลายเป็นปกติได  และครูแกว  อินทร ผูที่มีความเชี่ยวชาญในการปรุงยา
สมุนไพร นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธแขึองประชาชนในตําบลศรีพนมมาศ พบวา 
ประชาชนทั้ง 6 ชุมชนมีความสัมพันธตอกันดี ชวยเลลือกัน อยูรวมกันแบบเลมือนเครือญาติเดียวกัน
ทั้งชุมชน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม 
 พบวา ในชุมชนสวนใลญมีภูมิปใญญาขึองชุมชนซึ่งเป็นภูมิปใญญาดานอาชีพ และมีการทํากัน
เฉพาะในครัวเรือนเทานั้น ทุกชุมชนมีการรวมกลุมในการอนุรักษภูมิปใญญาขึองชุมชน และมีการ
ถายทอดใลแกคนในชุมชนและผูที่สนใจ โดยเฉพาะการทําผักดอง ขึาวพันผัก และขึาวแคบในทุก
ชุมชน ซึ่งเป็นอาลารพ้ืนถิ่นที่บงบอกถึงอัตลักษณแขึองอําเภอลับแลไดเป็นอยางดี  นอกจากนี้ ยังมีภูมิ
ปใญญาดานสถาปใตยกรรม สะทอนผาน “บานราษฎรแสุดใจ” ลรือ “บานรอยปีคุณมงคล” ซึ่งเป็นบาน
ลลังเกาแกในลับแลที่มีอายุมากกวา 100 ปี ภายในบานยังคงมีขึองเกาใลชมไมวาจะเป็นเครื่องเรือน 
ขึาวขึองเครื่องใช และสิ่งสําคัญคือ ภูมิปใญญาดานการทอผา นั่นคือ ผาซิ่นลับแล ในชุมชนบานลนอง 
และศูนยแฝึกอาชีพและจําลนายสินคาพ้ืนเมือง ในชุมชนตลาดลับแล ซึ่งเป็นศูนยแฝึกอาชีพขึองกลุมทอ
ผาและเป็นสถานที่จําลนายสินคาพ้ืนเมืองประเภทผาทอและผาซิ่นตีนจก  สวนประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สําคัญขึองชุมชน ไดแก ประเพณีสงกรานตแ (ถนนขึาวแคบ) ประเพณีตานกเวยสลาก โดยมี
การถายทอดภูมิปใญญาใลแกบุตรลลานและคนในชุมชน รวมทั้งมีการจัดงานประเพณีอยางตอเนื่อง
ทุกปี 
 ทุนทางสถาบัน (กลุํม/องค๑กร/เครือขําย) 
 พบวา มี 2 ชุมชนที่มีกลุมองคแกรอยางเล็นไดชัด ไดแก ชุมชนบานคอกชาง มีกลุมสําคัญคือ 
กลุมกองทุนลมูบาน และกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต ซึ่งเกิดจากการจัดตั้งขึองคนในชุมชน จัดตั้งขึึ้น
เพ่ือตองการแกไขึปญลาตางๆ ขึองชุมชน ดวยวัตถุประสงคแลลักคือ สงเสริมการออมและจัดสวัสดิการ
สังคม เป็นแลลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ ตลอดจนแกปญลาความยากจนและสรางอาชีพใลแกคนใน
ชุมชน สวนชุมชนยางกะไดใต มีกลุมขึาวแคบ ซึ่งตอมาพัฒนาเป็นลมูบานขึาวแคบอนุรักษแพลังงาน
และสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึึ้นเพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีการลมักแปูง การอบแลง และการผลิตก฿าซชีวภาพใน
การทําขึาวแคบ ดวยความรวมมือขึองชุมชนยางกะไดใต เทศบาลศรีพนมมาศ และมลาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถแ โดยปใจจุบันกลายเป็นศูนยแเรียนรูที่ลนวยงานจากทั่วประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานเป็น
จํานวนมาก อันสะทอนถึงประโยชนแตอชุมชนเพราะเป็นเครือขึายสําคัญในการขึับเคลื่อนการพัฒนา
ตําบลศรีพนมมาศในลลายกิจกรรม 
 ทั้งนี ้จากการวิเคราะลแถึงสภาพทุนทางสังคม ซึ่งเอ้ือตอการการพัฒนาชุมชน “ลับแล : เมือง
เขึาเลาวา” ขึองตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ ไดสะทอนใลเล็นวา ในแตละชุมชน
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน แสดงถึงอัตลักษณแความเป็นอยู รวมถึงความเขึมแขึ็ง
ขึองชุมชน ซึ่งจําแนกทุนทางสังคมตามทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนมนุษยแ ทุนทางปใญญาและ
วัฒนธรรม และทุนทางสถาบันในแตละบริบทชุมชนได ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การวิเคราะลแทุนทางสังคมตามบริบทชุมชนในตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังลวัด
อุตรดิตถแ 
 
 ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย๑ 
ทุนทางปัญญา
และวัฒนธรรม 

ทุนทาง
สถาบัน 

ตลาดลับแล       
บานลนอง     
ลัวรอง/ฟากทา/ปุายาง     
ยางกะไดเลนือ     
ยางกะไดใต     
คอกชาง      
 
 จากผลการศึกษาขึางตน จะเล็นไดวาทุนทางสังคมในแตละชุมชนมีทั้งที่คลายคลึงกัน ซึ่ง
สะทอนใลเล็นทุนทางทางสังคมที่ถูกพัฒนาเป็นศักยภาพขึองชุมชน อันมีความโดดเดนที่ชัดเจนในแต
ละชุมชน มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี ชุมชนมีความเป็นเอกภาพ คนในชุมชนมีความสามัคคี 
ฉันทแมิตร ไมมีความขึัดแยงตอกัน และสามารถอยูรวมกันไดอยางเอ้ือประโยชนแซึ่งกันและกัน 
 
 2) ปจจัยที่เอื้อและเปนอุปสรรคของทุนทางสังคมในตําบลศรีพนมมาศ 
 ผลการศึกษาปจจัยที่เอ้ือขึองทุนทางสังคมในตําบลศรีพนมมาศ มีดังนี้ 
 ผู๎นําชุมชนที่เข๎มแข็ง 
 ผูนําในชุมชนขึองตําบลศรีพนมมาศ เป็นผูนํามีความรูความสามารถ มีภาวะผูนําที่ดี เขึาใจ
บริบทชุมชน สามารถทําใลคนในชุมชนเขึามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ขึองชุมชน ผูนํา
ชุมชนที่เขึมแข็ึงเป็นปใจจัยที่เอ้ือขึองทุนทางสังคมที่มีอยูในตําบลศรีพนมมาศ ดังที่ตัวแทนประชาชนได
ใลสัมภาษณวา “...ลลายปีมานี้ ศรีพนมมาศพัฒนาไดเร็ว ก็ตั้งแตมีนายกฯ เขึามาก็เล็นลลายโครงการ 
โครงการมีมาเรื่อยๆ คนก็มาเที่ยวเยอะขึึ้น จังลวัดก็เลยเล็นความสําคัญ เขึามาชวยพัฒนามากขึึ้น 
ชาวบานอยางเราก็มีรายไดไปดวย…” (บุญชวย  คําสาลี, 23 มกราคม 2560) นอกจากนี้ ตัวแทน
ลนวยงานภาครัฐยังไดใลความเล็นเพ่ิมเติมวา “...การบริลารขึองนายกฯ เลนง มีสวนชวยในการ
ดําเนินงานไดมาก ทั้งการจัดสรางพิพิธภัณฑแเมืองลับแลขึึ้นมารองรับ โดยเชื่อมกับพัฒนาสินคาโอท็อป
และการทองเที่ยวในทองถิ่น ใลเป็นไปเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น เชิงอนุรักษแสิ่งแวดลอมและอาลาร
ปลอดภัย จนเป็นตลาดถนนวันวานเมืองลับแลอยาง ที่เล็น...” (สุวรรณภานิตยแ  ปิ่นเวลา, 22 
มกราคม 2560)   
 การมีครูภูมิปัญญาที่ทรงคุณคํา 
 แมวาประชาชนในตําบลศรีพนมมาศสวนใลญเปนกลุมผูสูงอายุ แตกลับพบวาเป็นกลุม
ผูสูงอายุที่มีคุณคา เป็นครูภูมิปใญญา ไมวาจะเป็นในดานอาลาร การทอผา การแพทยแพ้ืนบาน และ
สถาปใตยกรรม ซึ่งสงผลใลตําบลศรีพนมมาศไดรับการถายทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปใญญาจากรุน
ปูุยาสูรุนลูกรุนลลาน จนสะทอนใลเล็นถึงคุณคาแลงอัตลักษณแทองถิ่นไดในปใจจุบัน ดังคําใลสัมภาษณแ
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ขึองผูใลขึอมูลลลักวา “…ถึงเราจะเป็นคนแก ก็ตองเป็นคนแกที่มีคุณคา สรางประโยชนแใลสังคมใล
ลูกลลาน ตอนนี้ก็เริ่มถายทอดใลเด็กรุนใลม ทุกวันพุธก็เขึาไปสอนใลโรงเรียน ทําเป็นลลักสูตรทอผา
รวมกับโรงเรียน…” (นวล  อารักษแ, 23 มกราคม 2560)  
 การมีสํวนรํวมของคนในชุมชน 
 พบวา คนในชุมชนมีสวนรวมกับชุมชนในทุกกระบวนการทั้งการรวมคิด รวมทํา ลรือรวม
วางแผนในการจัดกิจกรรมขึองชุมชน สงผลใลชุมชนมีการพัฒนาและสามารถจัดการกับปญลาขึอง
ชุมชนไดดี การมีสวนรวมขึองคนในชุมชนเป็นปใจจัยที่เอ้ือขึองทุนทางสังคมที่มีอยูในตําบลศรีพนมมาศ 
ซึ่งมีผูใลขึอมูลลลักใลสัมภาษณวา “อยางตอนทําตลาดใลม เทศบาลฯ ก็มาถามกอนนะวา มีปใญลา
อะไร อยากไดแบบไลน พวกปูาสวนใลญก็บอกวา อยากใลสะอาดๆ คนมาซื้อเยอะๆ เขึาก็ทําเป็น
แบบบานใลมเกาๆ เลมือนตึกแถวลนาตลาด ตอนนี้ก็มาคนมาเยอะ แถมกลายเป็นที่ที่คนมาถายรูป
อีก...” (นวล  อารักษแ, 23 มกราคม 2560) อยางไรก็ดี กลุมโฮมสเตยแบานลับแลก็เขึามีมาสวนรวมใน
การจัดการทองเที่ยวเพ่ือรองรับกระแส “เมืองเขึาเลาวา” โดยใลขึอมูลเพ่ิมเติมวา “ผมไดเขึาไปคุย
ตั้งแตแรก ชวยกันวางแผน ชวยกันทํา เจาขึองบานก็มีสวนรวมเต็มที่  อยางจัดโปรแกรมเอง พา
นักทองเที่ยวแวะซื้อผลไมและสินคาจากตลาดกลางการเกษตรขึองลมูบาน…” (ประโยชนแ  ทีกวาง, 23 
มกราคม 2560) 
 การมีกระบวนการจัดการที่ดีในชุมชน 
 ตําบลศรีพนมมาศมีกระบวนการจัดการขึองชุมชนที่ดี  คนในชุมชนเล็นความสําคัญใน
กระบวนการในการพัฒนาตางๆ ขึองชุมชน ทุกคนเคารพในกฎกติกาขึองชุมชนโดยถือความสงบสุขึ
ขึองคนในชุมชนเปนลลัก สงผลใลชุมชนมีความเขึมแขึ็งและสามารถแกไขึปญลาตางๆ ขึองชุมชนไดดี 
กระบวนการจัดการที่ดีเปนปจจัยที่เอ้ือขึองทุนทางสังคมท่ีมีอยูในตําบลศรีพนมมาศ ดังคําใลสัมภาษณแ
ขึองผูใลขึอมูลลลักวา “...เรามีความเชื่อเป็นทุนเดิม ปลูกฝใงกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ก็เลยกลายเป็น
สามัญสํานึกรวมกันขึองชุมชน ไมมีอาชญากรรม ไมมีการพูดโกลก…” (สมชาย  ปงศรีชัย, 26 
มกราคม 2560) และจากการใลคําสัมภาษณแเพ่ิมเติมวา “คือรูจักกันลมดทั้งชุมชน อยูกันแบบเพ่ือน
แบบญาต ิอยางเรื่องขึยะ เราเป็นถนนขึายขึอง ขึยะก็เยอะ แตละบานก็จะชวยจัดการบานขึองตัวเอง 
ไมเล็นตองมีใครมาบอก คนนี้ทํา อีกคนไมทํา เขึาก็ตองมีสํานึกเอง” (กนกวรรณ  แสงจันทรแ, 23 
มกราคม 2560)  
 การสร๎างอาชีพและรายได๎ในชุมชน 
 พบวา ประชาชนสวนใลญในตําบลเทศบาลศรีพนมมาศไดรับผลดีจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะการสรางอาชีพและรายไดในชุมชน ลูกลลานกลับมาทํางานที่ภูมิลําเนา 
กอใลเกิดการกระจายรายไดสูทองถิ่น และคุณภาพชีวิตขึองคนในชุมชนดีขึึ้น ดังคําใลสัมภาษณแขึอง
ผูนํากลุมโฮมสเตยแ  บานลับแลวา “...มีรายไดเพ่ิมข้ึึน จากเมื่อกอนที่เคยทําสวน คาขึาย ก็มีรายไดจาก
นักทองเที่ยว โดยเฉพาะชวงทุเรียน จะมีนักทองเที่ยวมาเพ่ิมขึึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ลูกชายเพ่ิงเรียนจบ 
นาจะมีเวลามาชวยงานไดมากขึึ้น…” (ประโยชนแ  ทีกวาง, 23 มกราคม 2560) นอกจากนี้ ยังไดเกิด
ยานเศรษฐกิจสรางสรรคแดังเชน ถนนขึาวแคบ และตลาดตองชม ถนนวันวานเมืองลับแล อันเป็นการ
สงเสริมสินคาลัตถกรรมเมืองลับแล รวมทั้งผักพ้ืนบาน ขึาวอินทรียแ ผลไมตามฤดูกาล ตลอดจนอาลาร
พ้ืนถิ่นเมืองลับแล และสินคา OTOP ตางๆ ดังคําใลสัมภาษณแขึองผูใลขึอมูลลลักวา “...มีตลาดทุกวัน
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เสารแ ชาวบานก็จะเอาขึองที่ตัวเองปลูก ตัวเองขึายมาขึายกันที่ลนาพิพิธภัณฑแ บางวันมีรําวงยอนยุค 
ลิเก ประกวดดนตรี บางทีก็มีเด็กมาโชวแการละเลนไทย นักทองเที่ยวเขึาชอบ มากันจากทั้งในเมือง ทั้ง
ตางจังลวัด พ่ีไปขึายลมี่พัน ก็มีรายไดเสริม…” (สวาง  จันทรแเรียน, 23 มกราคม 2560)  
 
 ผลการศึกษาอุปสรรคขึองทุนทางสังคมในตําบลศรีพนมมาศ มีดังนี้ 
 ชุมชนขนาดเล็กและต๎องพ่ึงทรัพยากรจากพื้นที่ใกล๎เคียง 
 ตําบลศรีพนมมาศ เป็นชุมชนที่อยูใกลเขึตชุมชนเมือง ทําใลสมาชิกในครอบครัวสวนใลญไป
ทํางานนอกพ้ืนที่ ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลภายนอกในการดําเนินกิจกรรมขึองชุมชน สงผล
กระทบตอการจัดกิจกรรมตางๆ ขึองชุมชน ดังการใลสัมภาษณแขึองผูใลขึอมูลลลักวา “…เราเป็น
ชุมชนขึนาดเล็ก งบประมาณคอนขึางจํากัด อาศัยความรวมมือจากลนวยงานอ่ืนๆ อยางจังลวัดลรือราช
ภัฏ…” (สุวรรณภานิตยแ   ปิ่นเวลา, 22 มกราคม 2560) นอกจากนั้น แลลงทองเที่ยวสําคัญตั้งอยูใน
บริเวณชุมชนอ่ืนในอําเภอลับแล ทําใลตําบลศรีพนมมาศมีลักษณะเป็นชุมชนที่ใชเวลาทองเที่ยวไดไม
นานนัก ดังคําใลสัมภาษณแขึองผูใลขึอมูลลลักเพ่ิมเติมวา “...คือจุดทองเที่ยวไมไดอยูในศรีพนมมาศ
ทั้งลมด อยางน้ําตกแมพูล ลรือสวนทุเรียน ผมตองพานักทองเที่ยวออกนอกพ้ืนที่บาง จุดที่ขึายไดก็
เป็นถนนขึองกิน ที่เป็นจุดไฮไลทแ…” (ประโยชนแ  ทีกวาง, 23 มกราคม 2560) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชน “ลับแล : เมืองเขึาเลาวา” จากฐานทุนทางสังคม
ขึองตําบลศรีพนมมาศ อําเภอลับแล จังลวัดอุตรดิตถแ สะทอนใลเล็นวา ทุนทางสังคมมีความสําคัญยิ่ง
ตออการทําใลชุมชนมีความเขึมแขึ็งขึึ้นได ซึ่งทุนทางสังคมมีปรากฏอยูแลวในทุกชุมชน ลากแตชุมชน
ใดจะเล็นคุณคาขึองทุนทางสังคมนั้น และนํามาใชในการพัฒนาชุมชนขึองตนเองใลมีความเขึมแขึ็ง
และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป จากสภาพขึองทุนทางสังคมที่ไดทําการศึกษาทั้ง 6 
ชุมชนนั้นพบวา แตละชุมชนมี ทุนทางสังคมที่โดดเดนแตกตางกันไป ลากแตทุกชุมชนใชทุนทางสังคม
ที่มีเป็นกลไกขึับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สงผลใลตําบลศรีพนมมาศสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการสงเสริมในดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กําลังเป็นกลยุทธแในกระตุนเศรษฐกิจที่
สําคัญ ทั้งยังสงผลใลคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่ดี มีความสามัคคี เป็นชุมชนที่มี
ความเขึมแขึ็งและสามารถพ่ึงตนเองได ทั้งนี้ ทุนทางสังคมในชุมชนที่เอ้ือประโยชนแตอการพัฒนา
ชุมชน สรุปไดดังนี้  
 ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนที่คนในชุมชนไดใชประโยชนลรือพ่ึงพาทุนเลลานี้จะกอใลเกิด
ความรักและลวงแลนในทรัพยากรธรรมชาติขึองชุมชน อันกอใลเกิดการอนุรักษและรวมกันดูแลเพ่ือ
ใลชุมชนไดใชประโยชนอยูไดตอไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาขึองชูกลิ่น อุนวิจิตร (2557) ที่พบวา 
ทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอการดํารงอยูขึองชุมชน เพราะคนในชุมชนตางก็ตองใช
ประโยชนแจากทรัพยากรชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการและความอยูรอดขึองวิถีการดําเนินชีวิต 
นอกจากการใชประโยชนแแลว การรวมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรไมใลถูกทําลายนั้นเป็นกระบวนการ
สรางการมีสวนรวมในอีกมิติที่สําคัญเชนกัน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับขึอเสนอขึองธงชัย  ภูวนาถ
วิจิตร (2558) ที่วา การใชฐานทรัพยากรชุมชนมาใชประโยชนแเป็นแลลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น 
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ทําใลคนในชุมชนมีความรูสึกรวมในการเป็นเจาขึองทรัพยากร ดวยใชการทองเที่ยวเป็นเครื่องมือเพ่ือ
สรางความเขึมแข็ึงและการมีสวนรวมในชุมชน  
 ทุนมนุษย๑ เป็นทุนอีกรูปแบบลนึ่งที่มีอยูในชุมชน ชุมชนที่เขึมแขึ็งจะมีบุคคลที่มีศักยภาพมี 
ความสามารถที่จะชวยดูแลและจัดการชุมชน เป็นแกนลลักในการพัฒนาชุมชนอันนําไปสูความเขึ
มแขึ็งขึองชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาขึองชลดา  บุญอยู (2556) ที่พบวา เป็นทุนทางสังคมที่มี
คุณคาและมีความสําคัญท่ีกอใลเกิดการพัฒนาชุมชน การที่ในชุมชนมีทุนทางสังคมที่เป็นทุนมนุษยแอยู
ในชุมชนนั้น จะชวยสรางใลชุมชนนั้นๆ มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะทุน
มนุษยแที่มีบทบาทเป็นผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงงานศึกษาขึองวิชิตา  นินวน และชนิษฎา  
ชูสุขึ (2557) ที่พบวาผูนําทั้งที่เป็นทางการและเป็นผูนําตามธรรมชาติ เป็นบุคคลที่ชาวบานใลความ
เคารพนับถือ เมื่อลลายผูนํามารวมดําเนินกิจกรรม เป็นแกนลลักในการทํากิจกรรมตางๆ จะกอใลเกิด
ประโยชนแตอชาวบานและชุมชนตอไป 
 ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม เป็นทุนที่มีสวนชวยใลคนในชุมชนเกิดความผูกพันกัน 
ชวยเลลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งชวยทําใลคนในชุมชนไดมีความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน สรางความ
เขึมแขึ็งใลกับชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาขึองฤทัยรัตนแ   รัตนสรอย (2553) ซึ่งพบวา 
วัฒนธรรมขึองความไววางใจและรวมมือกัน เป็นกลไกสําคัญที่จะถูกนํามาใชในการขึับเคลื่อนกิจกรรม
ตางๆ ใลเกิดข้ึึนในชุมชน ยิ่งไปกวานั้น งานศึกษาขึองเลลลา  ตรีเอกานุกูล (2557) ยังไดเสนอเพ่ิมเติม
วา ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องขึองพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางอํานาจ เพ่ือเป็นเวทีใล
ชุมชนมีวิถีชีวิตและการดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีความยั่งยืน เป็นการ
เสริมสรางพลังขึองประชาสังคมและ การสรางความเขึมแขึ็งขึององคกแรชุมชน 
 ทุนทางสถาบัน เป็นทุนทางสังคมท่ีสรางความสัมพันธแทางสังคม การรวมกลุมเป็นองคแกรและ
เครือขึายในชุมชนเพ่ือแกไขึปใญลาขึองคนในชุมชน สงผลใลชุมชนมีความเขึมแขึ็ง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาขึองเพ็ญประภา  ภัทรานุกรม (2553) ที่พบวา การทํางานรวมกลุมกันเป็นเครือขึาย นับเป็น
ทุนทางสังคมที่สําคัญ เป็นตัวขึับเคลื่อนชุมชน และเมื่อเป็นระบบเครือขึายที่ลงตัว การประสานงาน
เพ่ือแบงปในความชวยเลลือที่จําเป็น จนเกิดระบบการประสานจัดการในพ้ืนที่และขึยายตอไปยังชุมชน
ในเครือขึาย สมาชิกในเครือขึายที่มีการรวมทุกขึแรวมสุขึกัน จะสามารถจัดประเด็นปญลาซึ่งเป็นปใญลา
รวมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสอดคลองการการศึกษาขึองอาทิตยแ  บุดดาดวง (2554) 
ซึ่งพบวา การดําเนินงานดวยกลุมลรือองคแกรชุมชน เป็นรูปแบบทางสังคมจะเนนในรูปแบบรวมมือ
จัดการ มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใลเกิดพลังรวมขึองคนในชุมชนและสังคม ทําใลคนใน
สังคมอยูรวมกันอยางสันติสุขึ 
 สวนปใจจัยที่เอื้อตอการเกิดทุนทางสังคมในตําบลศรีพนมมาศ คณะผูวิจัยพบวา ตําบลศรีพนม
มาศมีผูนําชุมชนที่เขึมแข็ึง มีครูภูมิปใญญาที่ทรงคุณคา มีสวนรวมขึองประชาชน มีกระบวนการจัดการ
ที่ด ีและเป็นการสรางอาชีพและรายไดในชุมชน ซึ่งเป็นปใจจัยสําคัญที่เอ้ือตอการเกิดทุนทางสังคมและ
ยังผลใลประชาชนในตําบลศรีพนมมาศมีความเขึมแขึ็ง และจัดการตนเองได ซึ่งสอดคลองกับขึอ
คนพบขึองพัชราวดี  ตรีชัย (2552) พบวา ผูนําชุมชน เป็นปใจจัยสําคัญขึองการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มี
ปใญลาวิกฤติในดานตางๆ สามารถทําใลชุมชนเกิดความเขึมแขึ็งและพ่ึงพาตนเองไดเป็นลักษณะ
เฉพาะที่โดดเดน โดยเฉพาะ ขึีดความสามารถขึองผูนําในการบริลารงาน ปใจจัยที่มีผลใลชุมชนพัฒนา
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ไดในปใจจัยดานขึอมูลขึาวสารที่ผูนําทองถิ่นสามารถสื่อสาร  ติดตอประชาสัมพันธแ การประชุม 
ตลอดจนมีความสามารถสรางเครือขึายขึยายผลสูชุมชนอ่ืน การสรางเวทีชาวบานใลชุมชนมีสวนรวม 
สิ่งตางๆ เลลานี้เป็นปใจจัยสําคัญที่ทําใลผูนําชุมชนประสบผลสําเร็จในการบริลารงาน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงขึองแบส (Bass) ยิ่งไปกวานั้น งานศึกษาขึองสุปราณี จันทรแสงและ
คณะ (2558) ยังพบวา การอาศัยทุนทางสังคมในการแกปใญลารวมกันขึองคนในชุมชนในรูปขึองการ
รวมกลุม รวมทุน และแบงปในผลประโยชนแอยางเป็นธรรม โดยมีทุนมนุษยแทั้งที่เป็นผูนําชุมชนและ
ชาวบานที่มีจิตสาธารณะรวมกันแกปใญลา เป็นการสรางทางเลือกใลมๆ รวมกันในชุมชน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรสรางความรู ความเขึาใจในคุณคา และการใชประโยชนแขึองทุนทางสังคมที่มีอยู ใน
ชุมชน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนสูการจัดการตนเองขึองชุมชนอยางยั่งยืน 
 2. ควรพัฒนาแนวทางที่เลมาะสมกับการนําทุนทางสังคมมาอยางชาญฉลาด ตลอดจนสราง
ระบบบริลารทรัพยากรทุนทางสังคมท่ีสําคัญขึองชุมชนใลคงอยู และสามารถตอบสนองความตองการ
ขึองชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยํอ 
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณแชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม” มีวัตถุประสงคแเพ่ือ

ศึกษาอัตลักษณแและรูปแบบการสื่อสารขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการ
คนลาขึอมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณแเชิงลึกจากกลุมผูมีสวนเกี่ยวขึองในชาติพันธุแปะโอ 
ผลการศึกษาพบวา อัตลักษณแที่สําคัญไดแก ชุดพ้ืนเมืองที่ผูลญิงปะโอจะมีผาคลุ มลัวใลเลมือน
พญานาค สวนชายคือ "วิจา" เป็นลนุมเกงกลาอยูบนสวรรคแ "ปะโอ" แปลวา "ปอกออก" มีที่มาจาก
ตอนที่นางพญานาคออกไขึ ขึณะที่ไขึขึองปะโอเพียงแคราว ไมยอมแตก จึงตองปอกออก “ปะโอ” อยู
ในพ้ืนที่แถบภาคเลนือมีภาษาพูด ภาษาเขึียน ชุดประจําชนเผา และวัฒนธรรม เป็นขึองตนเอง กลุม
ชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม เป็นแบบกลุมที่ไมเป็นทางการ มีจุดมุงลมายเดียวกัน มีเครือขึายการ
สื่อสารแนวราบ มีการสื่อสารระลวางบุคคล มีการสื่อสารแบบกระจายอํานาจแบบทุกชองทาง มี
อุดมการณแลลัก "มงคลชีวิต 38 ประการ" ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิ จัยไดเปรียบการคนพบที่ได
เป็นเสมือน “ตนโพธิ์” ที่แตกตางจากกลุมชาติพันธุแอ่ืน คือ รูปแบบความเชื่อ มิติทางโลกและทางธรรม 
เอกลักษณแทางภาษาที่เฉพาะชัดเจน อัตลักษณแการแตงกายขึองชาติพันธุแที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ศักยภาพ
การปรับตัวขึองชาติพันธุแปะโอ วิถีชีวิตที่มีความยืดลยุนสูง ความเป็นกลุมชาติพันธุแขึนาดกลาง และ
การติดตอสื่อสารแบบกัลยาณมิตร 
คําสําคัญ : 1) ชาติพันธุแปะโอ 2) การสื่อสาร 3) อัตลักษณแ  
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Abstract 
A study on research. " The Communication of Pa-O Ethnics Identity Chiang Mai 

Province". The purpose of the research. To study, the Pa-O identity and the 
communication of ethnic groups. Is a qualitative research. By conducting in-depth 
interviews with stakeholder Pa-O groups. The study indicated that Native women's 
dresses are covered with headscarves is a "serpent", while his father is "Vijaya" a 
talented young man in heaven. While Pa-O's egg just cracked, it did not crack, so it 
had to be peeled off. The Pa-O people in the northern region of Thailand will have 
written language, tribal dress and culture. Pa-O Ethnic group in Chiang Mai Province. 
the same purpose, participation in activities, Horizontal communication networks, 
interpersonal communication, decentralized of all-channel communication network 
model, The main ideology is the principle of "auspicious 38 life" in Buddhism, The 
concept that researchers have discovered is a new "Ton Pho". Just like The 
"communication network" that will be able to World-wide and fair-world belief 
patterns, Uniquely distinct language identity, Uniform identity of ethnic dress, The 
potential for adaptation of the Pa-O ethnic group, Highly resilient lifestyle, The 
medium-sized ethnic group and The good communication. 
Keyword: 1) Chiang Mai Province 2) Pa-O Ethnics 3) Preserving to Identity 4) The 

Communication 
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บทนํา (Introduction) 
 ในปใจจุบันการสื่อสารยุคดิจิทัล บนโลกการสื่อสารไรพรมแดน โดยปใจจุบันมีกลุมคนในสังคม
ที่ประกอบดวยผูคนลลากลลาย กลุมชาติพันธุแที่มีความแตกตางกันทางดานศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ซึ่งอยูรวมกันภายใตการปกครองขึองรัฐชาติ แตในความลลากลลายทางชาติพันธุแดังกลาวนี้ 
กลุมชาติพันธุแทั้งลมดไดถูกจัดใลเป็นคนชายขึอบขึองสังคม ซึ่งรัฐชาติพยายามลลอมละลายความ
แตกตางลลากลลาย  โดยใชนโยบายการสรางชาติไทยใลเป็นลนึ่งขึองรัฐชาติ เชน ชาวเขึา และชาว
มาเลยแ เป็นตน กลุมชาติพันธุแบางกลุมมีการรวมตัวกัน โดยใชการลุกขึึ้นมารื้อฟ้ืนวัฒนธรรมและอัต
ลักษณแขึองกลุม ลรือประกาศถึงความมีตัวตนแลงอัตลักษณแดังกลาว เป็นศูนยแกลางขึองการสราง
ความสัมพันธแระลวางกัน ซึ่งปใจจุบันการสรางตัวตนแลง อัตลักษณแขึองชาติพันธุแ เป็นที่นิยมมากใน
ลลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ที่ไดถูกจัดใลเป็นคนชายขึอบขึอง
สังคมจํานวนมากในประเทศไทย 
 จากผลกระทบขึองการสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีตอวัฒนธรรมทองถิ่นดังที่กลาวมาขึางตน จึงทําใล
เกิดกลุมที่ลวงใยในวัฒนธรรมเดิมขึองตนวากลัวจะสูญลายไป อันเป็นผลมาจากการสื่อสารยุคดิจิทัลที่
จะทําใลชุมชนทองถิ่นตางๆ มีแบบแผนทางวัฒนธรรมเดียวกัน ความเจริญงอกงามในลมูคณะ ลรือสิ่ง
ที่แสดงวาเป็นผูเจริญ ภาวะความเป็นอยู ขึนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
วัฒนธรรมชาวเขึา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ลรือมีวัฒนธรรมเลมือนกันทั่วโลก 
ขึาดความลลากลลายทางวัฒนธรรม จากความลวงใยดังกลาว จึงเกิดการรื้อฟ้ืน ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมเดิม
ขึองตนขึึ้นมา โดยเนนการกลับสูรากเลงาทางวัฒนธรรมขึองตน โดยขึบวนการรื้อฟ้ืนในระยะแรกนี้
ยังคงเกิดในชุมชนบางพ้ืนที่ขึองสังคมไทย การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมขึองคนในกลุมนี้ จึงเป็นไปเพ่ือใลเกิด
การดํารงอยูขึองกลุมชาติพันธุแตน เองเอาไวใลไดในบริบทการสื่อสารยุคดิจิทัล และเพ่ือธํารงไวซึ่งชาติ
พันธุแและวัฒนธรรมขึองกลุมชาติพันธุแเดิมขึองตนไวใลคงอยูไดสืบตอไป 
 ซึ่งกลุมชาติพันธุแปะโอในประเทศไทย (ธวัช ปุณโณทก, 2528, หน๎า 350.) นอกจาก
ลลากลลายชนชาติพันธุแ และมีภาษาถิ่นตระกูลไทยตางๆ พูดลลายภาษาถิ่น ที่จัดอยูในภาษาตระกูล
ไต (tai) แลวยังมีภาษาถิ่นอ่ืนๆ อีกจํานวนมากมายที่ไมจัดอยูในตระกูลภาษานี้  แตจัดอยูในตระกูล
ภาษาตางๆ ตามที่นักภาษาศาสตรแ ไดจัดแบงเอาไว  และเจาขึองภาษาที่ พูดภาษาเลลานี้ 
นักภาษาศาสตรแจะไมถือวา เป็นชนชาติไทยแตถือเป็นชนกลุมนอย คําวาปะโอ (pa-o) ลรือบางแลง 
(pa-oH) นั้นจากการคนพบขึองนักภาษาศาสตรแโบราณคดีลลายๆ ทานใลความเล็น คําวาปะโอมา
จาก คําวา “ปยู” payu (pyu) มาจากการแยกศัพทแ ปะ บวกกับ อู  เพราะฉะนั้นไมวาดวยอักขึระ
ลรือตัวพยัญชนะ มีความสอดคลองกันจึงแยกไมออกและมีความลมายขึองตัวเองคําวา “ปะ” 
ลมายถึง การเกิดขึึ้น, การพบเจอ, การเล็นลรือพบเล็น การเกิดขึึ้นลรือฟใกออกมาจากไขึ แตกเมล็ด
พันธุแเป็นตน อูลรือโอ ลมายถึง กอน, นําลนา, แรกเริ่ม, ดั้งเดิม, สูงสง แตในที่นี้ ลมายถึง “กอน”
ลมายถึง กอนแรก ดั้งเดิม เป็นตน จึงกลาวไดวา ปะโอ ลรือ ปะอู  ปยู นั้น จัดเป็นกลุมชนเผาลรือ
กลุมชาติพันธุแที่เกาแกดั้งเดิมอีกเผาพันธุแลนึ่งที่พยามลลอมรวมตัวกันขึึ้น (Convergence) ใลกลามา
เป็น “กลุมชาติพันธุแปะโอ” ที่มีอัตลักษณแขึองชาติพันธุแตนเองอยางชัดเจนขึึ้น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 กลาวไดวา การสื่อสารเป็นปใจจัยสําคัญอยางลนึ่งในชีวิตประจําวันขึองคนเรา มนุษยแไดใชการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคแในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และเพ่ืออยูรวมกับคนอ่ืนใน
สังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซอน จนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสั งคม ก็ยิ่ง
กอใลเกิดความไมเขึาใจและไมแนใจแกสมาชิกในสังคม การสื่อสารก็ยิ่งมีความสําคัญในการชวยแกไขึ
ปใญลาดังกลาว (ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 1) ดวยเลตุนี้จึงมีความนาสนใจเป็นอยางยิ่งวา กลุมชาติ
พันธุแปะโอ มีอัตลักษณแและการสื่อสารอยางไร ที่กอใลเกิดความสามัคคีขึึ้นทั้งภายในกลุม ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงในสังคมปใจจุบัน จึงเป็นที่มีขึองการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การสื่อสารเพื่อรักษาอัต
ลักษณ๑ชาติพันธุ๑ปะโอ จังหวัดเชียงใหมํ”  
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย (Objectives)   
 1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอจังลวัดเชียงใลม 
 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือรักษาอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอจังลวัดเชียงใลม 
   
กรอบแนวคิดและทฤษฎี (Conceptual Framework) 
 ผูวิจัยใชแนวคิด และทฤษฎี เพ่ือเป็นกรอบการวิเคราะลแในการศึกษา ดังนี้คือ (1.) แนวคิด
เกี่ยวกับอัตลักษณแ ประกอบดวย ประเภทขึองอัตลักษณแ การสรางอัตลักษณแ (2.) แนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ประกอบดวย เครือขึายทางสังคม รูปแบบการสื่อสาร และ(3.) ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิเคราะลแอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแ ดานกระบวนการสื่อสาร
เครือขึายทางสังคม ซึ่งประกอบดวย ผูสงสาร คือ พระสงฆแ สามเณร ผูนําชุมชน เป็นตน สาร/เนื้อลา 
ในกระบวนการรักษาอัตลักษณแ ไดแก ภาษาปะโอ พ้ืนที่ ชองทาง และโอกาส และผูรับสาร ไดแก 
กลุมสมาชิกชาติพันธุแปะโอ  ระเบียบวิธีวิจัยที่ผูศึกษาเลือกนํามาใชในการเก็บขึอมูล ไดแก การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการใชวิธีการสัมภาษณแเจาะลึก (In-depth Interview) การ
ลงสังเกตการณแภาคสนาม (Field Observation) แบบไมมีสวนรวม มาประกอบกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวขึอง 
 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางผูใลขึอมูลในการวิจัย ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือศึกษาผูที่มีสวนเกี่ยวขึอง (Stakeholder) แบงกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ออกเป็นดังนี้ กลุม
ชาติพันธุแปะโอ ที่ถือเป็นกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ พระสงฆแ จํานวน 2 รูป สามเณร จํานวน 2 รูป 
ผูนําชุมชน จํานวน 2 คน กลุมผูสูงอายุ จํานวน 2 คน และกลุมวัยรุน จํานวน 2 คน ถือรวมเป็นกลุม
ตัวอยางผูใลขึอมูลสําคัญที่ถือเป็นกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและเป็นกลุมชาติพันธุแปะโอทั้งลมด จํานวน
รวมทั้งสิ้น 10 รูป/คน โดยใชเครื่องมือการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณแเชิงลึก จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 10 รูป/คน 
 



166 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 โดยใชการเลือกตัวอยางผูใลขึอมูลสําคัญในแบบเจาะจง ในจํานวน 5 กลุมตามเงื่อนไขึและ
รายละเอียดดังนี้ (1) พระสงฆแ (2) สามเณร (3) ผูนําชุมชน (4) ผูสูงอายุ (5) วัยรุน เลือก 1 ใน 2 ตาม
เงื่อนไขึ คือ (1) มีภาวะความเป็นผูนํา (2) ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางชัดเจน (3) มีบทบาทในการ
ติดตอสื่อสารกับกลุมชาติพันธุแชาวปะโออยางตอเนื่อง (4) มีเชื้อสาย เชื้อชาติเป็นกลุมชาติพันธุแชาวปะ
โอโดยกําเนิด และ(5) มีความเขึาบริบทขึองชุมชนและกลุมชาติพันธุแปะโออยางแทจริง ซึ่งลลังจากการ
คัดเลือกตัวอยางผูใลขึอมูลสําคัญในแบบเจาะจงในคนที่ 1 เสร็จสิ้น จะใชวิธีการคัดเลือกลุมตัวอยาง
แบบสโนวแบอลลแลรือแบบลูกโซ  ใล ไดกลุ มตัวอย างผู ใลขึอมูลสํ าคัญครบตามขึั้นตอนใน
กระบวนการวิจัย และใชพ้ืนที่ในการศึกษา คือ วัดลนองคํา จังลวัดเชียงใลม 
 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 1. ขึอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากเครื่องมือดังนี้ (1.1) การสัมภาษณแ (Interview) ทั้ง
แบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ แบบเจาะลึกและแบบกวางตามประเด็น (1.2) การสังเกตโดยใช
วิธีการสุมเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การสุมแบบตอเนื่องในกลุมผูใลขึอมูล
ลลัก (Snowball Sampling) (1.3) การสัมภาษณแเชิงลึกกลุมชาติพันธุแปะโอ กลุมผูมีสวนเกี่ยวขึอง 
และการสังเกตการณแภาคสนาม (Field Observation) ทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
(Participatory and Non participatory observation)  
 2. ขึอมูลทุติยภูมิ จากการรวบรวม และวิเคราะลแขึอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความทาง
วิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธแที่เกี่ยวขึองกับเรื่องอัตลักษณแชาติพันธุแตางๆ  และเครือขึายการ
สื่อสารทางสังคมตางๆ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล (Data Analysis) 
 พิจารณาตามวัตถุประสงคแการวิจัยดังนี้ (1.) การวิเคราะลแอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ 
จังลวัดเชียงใลม ซึ่งประกอบดวย ผูสงสาร ไดแก พระ ผูนําชุมชน เป็นตน สาร/เนื้อลาในการรักษาอัต
ลักษณแ เชน ภาษาปะโอ พ้ืนที่/ชองทาง/โอกาส และผูรับสาร ไดแก กลุมสมาชิกชาติพันธุแปะโอ แลว
นํามาวิเคราะลแรวมกันอีกครั้ง ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เลือกมาใช โดยจะวิเคราะลแขึอมูลพรอม
ตรวจสอบขึอมูล 
 
ผลการศึกษา (Results) 
 

1. อัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑ปะโอ จังหวัดเชียงใหมํ 
 

 จากการวิเคราะลแตาม “แนวคิดทฤษฎีตนไมจริยธรรม” ที่ทําใลเล็นภาพลักษณะขึองกลุม
ชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม ที่สังเกตเล็นได ซึ่งเมื่อเสมือนดอก/ผล/กิ่งกาน และลําตนขึองตนไม 
และลักษณะที่ไมสามารถสังเกตเล็น ที่เปรียบเสมือนสวนรากที่อยูใตดิน สรุปไดวา 
 ลักษณะกลุมชาติพันธุแปะโอที่สังเกตเล็นได (พฤติกรรมขึองคนดีและคนเกง) ประกอบดวย 
คําเรียกตัวตน ขึองกลุมชาติพันธุแวา “ปะโอ คําวา “ปะ” ลมายถึงเสียงแตกราว คําวา “โอ” ลมายถึง 



167 
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ปลอกเปลือก” “ภาษาปะโอ” เพ่ือการสื่อสาร ทั้งภาษาเขึียน ภาษาอาน และภาษาพูด การแตงกาย
ประจํากลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” เนื่องจากปะโอสืบเชื้อสายมาจาก (วิจา : Weikja) และ (พญานาค : 
Naga) การจัดทํา “ตุงลยก” ทํามาจากกาบตนกลวยเป็นสี่เลลี่ยม และใสเครื่องลงไปเพ่ือใชเป็นขึอง
เซนไลว ปฏิทิน (เป็นสมุดใบลาน) สําลรับการผลิต กลองแอว เป็นชื่อเรียกตามรูปลักษณแที่พบเล็นคือ 
มีลักษณะคอดกิ่วตรงกลางคลายสะเอว ซึ่งภาษาลานนาเรียก “แอว” จึงไดชื่อวา “กลองแอว” ซึ่ง
นิยมเรียกกันในเขึตจังลวัดเชียงใลม 
 สวนลักษณะที่ไมสามารถสังเกตเล็น ไดแก กลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” มีพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ลลักพุทธศาสนา วิธีชีวิตประจําวันที่เกี่ยวขึองกับการผลิต พิธีกรรมประจําปี ความเชื่อและการนับถือ
ผีขึองกลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” พิธีกรรมเกี่ยวกับการผลิตขึองกลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” และเครือขึายการ
สื่อสาร 
  
ภาพประกอบที่ 1 : สรุปแผนภูมิแสดงอัตลักษณแตาม “แนวคิดทฤษฎีตนไมจริยธรรม” ขึองกลุมชาติ

พันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม 

 
ที่มา : จากการเก็บขึอมูลและการวิเคราะลแขึองผูวิจัยในระลวางการศึกษา (ระยะเวลา 3 เดือน) ตั้งแต 
เดือนกุมภาพันธแ – เมษายน พ.ศ. 2560 
 
 ตามแนวคิดทฤษฎีตนไมจริยธรรม ซึ่งเปรียบคุณคาการรักษาอัตลักษณแเป็นดั่งตนไม สวน
ขึองลําตนจะทําลนาที่ประคองตั้งค้ํา ดอก ผล ใบ กับรากเอาไว ลําตนจึงเป็นคุณลักษณะที่สําคัญขึอง
ตนไมที่ขึาดไมได ซึ่งเมื่อพิจารณาลําตนในแนวนอน (Horizontal) จะประกอบดวยสวนที่เป็น 
“เปลือก” (สวนนอกสุด) “กระพ้ี” (สวนถัดเขึามา) และ “แกน” (สวนในสุด) โดยการรักษาอัตลักษณแ
ก็เชนเดียวกัน ที่ประกอบดวยองคแประกอบทั่วไปที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นดังเปลือก ลรือกระพ้ี และ
สวนที่เป็นคุณคา ความลมาย ซึ่งเป็นดัง แกน ที่ตองรักษาไวใลมั่น เพ่ือความยั่งยืนและไมสูญลายไป
ในอนาคต โดยกาญจนา แกวเทพ (อ๎างถึงใน กาญจนา แก๎วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช, ประยุทธ 
วรรณอุดม,อดุลย๑ ดวงดีทวีรัตน๑, และอริยา เศวตามร๑, 2548, น. 43) นําเสนอวา การแบงระดับชั้น
ขึองพฤติกรรมเชนนี้ ก็เพ่ือจะนํามาใชตอบคําถามที่วา ในการปรับเปลี่ยนนั้น อะไรสามารถจะ
ปรับเปลี่ยนไดมาก อะไรที่ปรับเปลี่ยนไดปานกลาง และอะไรที่ตองรักษาไวใลมั่น ทั้งนี้ควรยึดลลัก 
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“เปลี่ยนเปลือก ปรับกระพ้ี และรักษาแกน” โดยคํานึงถึงสิทธิเจาขึองตัวตนในชาติพันธุแเป็นลลัก 
เนื่องจากอัตลักษณแชาติพันธุแปะโอเป็นลนึ่งในกลุมชาติพันธุแและมีสิทธิ ตลอดจนศักดิ์ศรีขึองความเป็น
มนุษยแเฉกเชนเดียวกัน และเป็นขึอตกลงรวมขึองผูที่มีสวนเกี่ยวขึองในกลุมชาติพันธุแขึองชาวปะโอ 
ไมใชเป็นการตัดสินใจโดยลนวยงานใดลนวยงานลนึ่ง ลรือคนนอกกรอบสังคมลรือวัฒนธรรมที่
ตางชาติพันธุแ  
 

2. การสื่อสารเพื่อรักษาอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑ปะโอจังหวัดเชียงใหมํ 
  
 โดยจากการศึกษาพบวา การสื่อสารเพ่ือรักษาอัตลักษณแทางชาติพันธุแปะโอ จังลวัด
เชียงใลม สวนที่มองเล็น (Visible Part) ลรือสวนที่เป็นรูปแบบ (Form) ขึองตัวอัตลักษณแทางชาติ
พันธุแ แตการสืบทอดในสวนลําตน (เรื่องจิตใจ) คือ การใลความรู ความเขึาใจในคุณคา และ
ความสําคัญขึองการรักษาอัตลักษณแทางชาติพันธุแปะโอ และในสวนราก (พ้ืนฐานทางจิตขึองบุคคล) ซึ่ง
ไดแก ความเชื่อ/ความศรัทธาในพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับลลักพุทธศาสนา วิธีชีวิตประจําวันที่เกี่ ยวขึอง
กับการผลิต พิธีกรรมประจําปี ความเชื่อและการนับถือผีขึองกลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” พิธีกรรมเกี่ยวกับ
การผลิตขึองกลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” ยังคงมีการสืบทอดตอไป  
   “ปะโอ” ลรือกะเลรี่ยงสวนใลญอยูบนเขึาและมีบางอยูตามพ้ืนราบ ในประเทศไทย ปะโอ
รุนดั้งเดิมอาศัยอยูใน จ.เชียงราย จ.เชียงใลม จ.แมฮองสอน และ จ.ตาก สวนปะโอรุนใลมๆ สวนใลญ
เป็นแรงงานอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนในเขึตพ้ืนที่ขึองจังลวัดใลญทางภาคเลนือ เชน 
จ.เชียงราย จ.เชียงใลม และ จ.แมฮองสอน เป็นตน” (สัมภาษณแพระสมุลแอานนทแ อินฺทวํโส, เจา
อาวาสวัดลนองคํา จ.เชียงใลม, 2560) 
 “ชุดพ้ืนเมืองผูลญิงขึองปะโอจะมีผาคลุมลัว เพราะตามตํานานเลาวา แมขึองปะโอ คือ 
"พญานาค" ผูลญิงจึงตองคลุมลัวใลเลมือนพญานาค สวนพอคือ "วิจา" เป็นลนุมเกงกลาอยูบนสวรรคแ 
เมื่อทั้งคูมาเจอกันนางพญานาคก็ออกไขึมา 2 ฟอง ฟองลนึ่งคื อ กะเลรี่ยง อีกฟองคือ ปะโอ 
เพราะฉะนั้นปะโอกับกะเลรี่ยงจึงเป็นพี่นองกัน "ปะโอ" แปลวา "ปอกออก" มีที่มาจากตอนที่นางพญา
นาคออกไขึนั้น ไขึขึองกะเลรี่ยงแตกออกเองอยางงายดาย ขึณะที่ไขึขึองปะโอเพียงแคราว ไมยอมแตก 
จึงตองปอกออก”  
 “ภาษาปะโอ คําวา “ปะ” ลมายถึงเสียงแตกราว คําวา “โอ” ลมายถึง ปลอกเปลือกปะโอ
พ้ืนที่ราบสูงโดยสวนใลญยังคงรักษาเอกลักษณแขึองเผาเอาไดอยางแจมชัด ทั้งภาษา การแตงกาย
ประจําเผา และวัฒนธรรม ปะโอแตงกายดวยชุดประจําเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณแเฉพาะในชุดสีดําลรือน้ํา
เงินเขึม และมีผาโกลัวลลากสี อยางไรก็ตาม ปะโอแตละกลุมยอยตางมีความลลากลลายขึองภาษา 
และการแตงกาย เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปวา ปะโอในพ้ืนที่ราบต่ํา สวนใลญไดถูกทําใลกลายเป็นชาว
พมาไปแลว ตองตู “สวนใลญอยูต่ํากวาพมา กะเลรี่ยง ซึ่งปะโอเป็นผูที่อนุรักษแเอกลักษณแเฉพาะความ
เป็นเผาพันธุแขึองตนไว สอดคลองกับตํานานปะโอ ที่ระบุวา พวกเขึาอพยพมาจากทิศใตบนที่ราบสูง
ขึองทวีปเอเชียตอนกลาง เขึามายังพมา ในประเทศพมาตอนลางพวกเขึาไดสถาปนาเมืองทาตอน ซึ่ง
เป็นทิศตะวันออกขึองเมืองยางกุงในปใจจุบัน พวกเขึาเฟ่ืองฟู พัฒนาอาณาจักร และมีวัฒนธรรม
ชาวเมือง” 
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รูปภาพประกอบท่ี 2 : “ดํารง-นวลักษณ๑ : นาคราช แพรพันธ๑ สืบสําเนียงเสียงปะโอ”  

ของกลุํมชาติพันธุ๑ปะโอ จังหวัดเชียงใหมํ  
 

 
 

“เครือขํายโยงใยสืบสาน-นวลักษณ๑-เชื่อมโยงสัมพันธ๑ปะโอ” 
 
   ดังนั้นการสื่อสารเพ่ือรักษากลุมชาติพันธุแชาวปะโอ จังลวัดเชียงใลม จึงเป็นลักษณะ
“เครือขึายโยงใยสืบสาน-นวลักษณแ-เชื่อมโยงสัมพันธแปะโอ” โดยเป็นการสื่อสารแบบกลุมที่ไมเป็น
ทางการ ซึ่งสาเลตุที่ทําใลเกิดการรวมกลุมชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม เป็นการมีจุดมุงลมาย
เดียวกัน ทั้งนี้ลักษณะขึองการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ จังลวัด เชียงใลม 
คือ การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ “สาเลตุที่ทําใลเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขึอง
กลุมชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม คือ  ความเต็มใจที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ” (สัมภาษณแ
พระสมุลแอานนทแ อินฺทวํโส, เจาอาวาสวัดลนองคํา จ.เชียงใลม และกลุมผู ใลขึอมูลที่สําคัญ, 2560) 
ประเภทขึองเครือขึายการสื่อสารกลุมชาติพันธุแปะโอนั้นคือ เครือขึายการสื่อสารแนวราบ  การใชการ
สื่อสารในประเภท/รูปแบบขึองกลุมปะโอ นั้นคือ การสื่อสารระลวางบุคคล การเผยแพรแนวคิดการ
รักษาอัตลักษณแรวมกับโครงขึายการสื่อสารขึองกลุมปะโอ นั้นมี  การสื่อสารแบบกระจายอํานาจ ที่
เนนการใชรูปแบบเครือขึายการสื่อสารแบบทุกชองทาง บทบาทขึองบุคคลในเครือขึายการสื่อสารขึอง
กลุมชาติพันธุแปะโอ นั้นคือ Membership กลุมบุคคลเป็นสมาชิกในกลุมและพวกขึองเครือขึาย ที่มี
เอกลักษณแชัดเจนมากที่สุด เงื่อนไขึที่สงผลตอความสําเร็จในการสรางเครือขึายการสื่อสาร ขึองกลุม
ชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม คือ สมาชิกทุคนมีสวนรวมในกิจกรรม” (พระสมุลแอานนทแ อินฺทวํโส, 
เจาอาวาสวัดลนองคํา จ.เชียงใลม และกลุมผูใลขึอมูลที่สําคัญ , 2560) “อุดมการณแ/ชุดความคิดลรือ
กรอบวิธีคิดขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ ที่มีความจําเป็นและสําคัญตออุดมการณแ/ชุดความคิดลรือกรอบ
วิธีคิด ประกอบดวย อุดมการณแลลัก คือ ลลักการขึอง "มงคลชีวิต 38 ประการ" ในทาง
พระพุทธศาสนา และอุดมการณแทางเลือก คือ การเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเสมือนมงคลสําลรับ
การดํารงชีวิต ใลมีความกาวลนาทั้งตอตนเอง และครอบครัว” โดยการรักษาอัตลักษณแขึองกลุมชาติ
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พันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม มีความจําเป็นและสําคัญตอการรักษาอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ 
ประกอบดวย การใชคําเรียกชื่อกลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” คําเรียกตัวตน ขึองกลุมชาติพันธุแวา “ปะโอ คํา
วา “ปะ” ลมายถึงเสียงแตกราว คําวา “โอ” ลมายถึง ปลอกเปลือก” เป็นตน” ทําใลเล็นภาพที่
แตกตางจากชาติพันธุแอื่น 
 
อภิปรายผล (Discussion) 
 
 ประเด็นที่จะสามารถนํามาอภิปรายผลไดตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. อัตลักษณ๑จากความผูกพันธ๑และจิตสํานึก “ปะโอ” ลรือกะเลรี่ยงสวนใลญอยูบนเขึาและ
มีบางอยูตามพ้ืนราบ นักภาษาศาสตรแไดแบงแยกกลุมกะเลรี่ยงทั้งลมดที่อยูในประเทศไทยเพียง 4 
กลุม (1.) สะกอ ลรือยางขึาว เรียกตัวเองวา  “ปะกาญอ” เป็นกลุมที่มีประชากรมากที่สุด (2.) โป  
เรียกตนเองวา “โพลง” สวนใลญอยูในเขึตจังลวัดแมฮองสอน เชียงใลม และลําพูน (3.) ปะโอ  ลรือ 
“ตองสู” อาศัยอยูในเขึตจังลวัดแมฮองสอน และ (4.) บะเว ลรือ “คะยา” สวน ในประเทศไทย ปะโอ
รุนดั้งเดิมอาศัยอยูใน จ.เชียงราย จ.เชียงใลม จ.แมฮองสอน และ จ.ตาก สวนปะโอรุนใลมๆ สวนใลญ
เป็นแรงงานอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนในเขึตพ้ืนที่ขึองจังลวัดใลญทางภาคเลนือ เชน 
จ.เชียงราย จ.เชียงใลม และ จ.แมฮองสอน เป็นตน” สอดคลองกับแนวคิดขึอง (อมรา  พงศาพิชญ๑, 
2537, 154.) ที่วา “ชาติพันธุแ คือ การมีวัฒนธรรมขึนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และ
เชื่อวาสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุมเดียวกัน เชน ไทย พมา กะเลรี่ยง จีน ลาว เป็นตน กลุมชาติ
พันธุแลรือกลุมวัฒนธรรม มีลักษณะเดนคือ เป็นกลุมคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ความรูสึก
ผูกพันนี้อาจเรียกวา "สํานึก" ทางชาติพันธุแลรือชาติลักษณแ” 
 2. อัตลักษณ๑สังคมกําหนดอัตลักษณ๑บุคคล “ประเภทขึองเครือขึายการสื่อสารกลุมชาติ
พันธุแปะโอ มีความคิดเล็นสอดคลองกันวา ประเภทขึองเครือขึายการสื่อสารกลุมชาติพันธุแปะโอ นั้นมี
คือ เครือขึายการสื่อสารแนวราบ” ที่สอดคลองกับแนวคิดขึอง สนธยา พลศรี (2550 : 257) วา การ
เกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือขึายข้ึึนเอง โดยไมมีใครจัดตั้งซึ่งเป็นผลขึองความสัมพันธแทางสังคม
ระลวางมนุษยแ 
 3. เครือขํายการสื่อสารจากธรรมชาติ “การใชการสื่อสารในประเภท/รูปแบบขึองกลุมปะ
โอ นั้นมีคือ การสื่อสารระลวางบุคคล” ที่สอดคลองกับแนวคิดขึอง กาญจนา แก๎วเทพ (2549), 
Weaver II., Richard L., 1996) วา บุคคลลรือกลุมบุคคลในชุมชน มีการใชการสื่อสารในประเภท
ลรือรูปแบบใดในการเผยแพรแนวคิด โดยจะศึกษารวมกับโครงขึาย และเสนทางที่กอรูปมาเป็น
เครือขึายการสื่อสารการสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) นับเป็นการสื่อสาร
ที่เกี่ยวขึองกับเรื่องขึองความคิด ความรูสึกและแนวความคิดที่แตละบุคคลมีตอตนเอง และทฤษฎีวา
ดวยการรับรู เป็นกระบวนการรับรู ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ทฤษฎีการเปิดเผยตนเอง ซึ่งทั้ง 3 
จัดเป็นทฤษฎีซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยัง การสื่อสารระลวางบุคคล ตอไป กาญจนา แก๎วเทพ (2544), 
Knapp, Mark L., and Vangelisti, Anita L.,1996) 
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 4. สื่อสารจากบุคคลสูํบุคคล “บทบาทขึองบุคคลในเครือขึายการสื่อสารขึองกลุมชาติพันธุแ
ปะโอ นั้นคือ Membership กลุมบุคคลเป็นสมาชิกในกลุมและพวกขึองเครือขึาย ที่มีเอกลักษณแ
ชัดเจนมากที่สุด” ที่สอดคลองกับแนวความคิดขึอง Mongeand Contractor (2003) วากลุม
บุคคลเป็นสมาชิกในกลุมและพวกขึองเครือขึาย 
 5. หลักพุทธศาสนานําพาวิถีชีวิต “อุดมการณแ/ชุดความคิดลรือกรอบวิธีคิดขึองกลุมชาติ
พันธุแปะโอ ที่มีความจําเป็นและสําคัญตออุดมการณแ/ชุดความคิดลรือกรอบวิธีคิด ประกอบดวย 
อุดมการณแลลัก คือ ลลักการขึอง "มงคลชีวิต 38 ประการ" ในทางพระพุทธศาสนา และอุดมการณแ
ทางเลือก คือ การเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นเสมือนมงคลสําลรับการดํารงชีวิต ใลมีความกาวลนาทั้ง
ตอตนเอง และครอบครัว” ที่สอดคลองกับแนวความคิดขึอง อัลธูแซร๑ (อ๎างถึงใน กาญจนา แก๎วเทพ 
และสมสุข หินวิมาน, อ๎างแล๎ว: 218-220) วา ชุดความคิดลรือกรอบวิธีคิดที่ไดรับการติดตั้งไว
สําลรับการทําความเขึาใจตนเองและสภาพแวดลอมรอบตัว การนําแนวคิดดังกลาวมาศึกษาชุด
ความคิด ลรือการใลความลมายเกี่ยวกับในเรื่องขึองการผลิตความลมาย การแพรกระจายความลมาย
ขึองผูนําชุมชน เครือขึาย และการบริโภคความลมาย เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึอง จิราพร 
ขุนศรี (2556 : 464-465) ที่ศึกษาเรื่องการสื่อสารกับการปรับตัวเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่น : 
ศึกษากรณีสื่อพ้ืนบานเพลงซอลานนา ในบริบทขึองจังลวัดเชียงราย พบวา มิติทางธรรมมีความสําคัญ
ตอการสืบทอด ซึ่งการแสดงเพลงซอมีความเกี่ยวขึองกับพิธีกรรมทางศาสนาในวิถีชีวิตขึองชาวลานนา 
จึงทําใลสามารถดํารงอยูมาจนถึงปใจจุบัน โดยกลุมชาติพันธุแปะโอ จะมีพิธีกรรมประจําปี พิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการผลิตขึองกลุมชาติพันธุแ ความเชื่อและการนับถือผีขึองกลุมชาติพันธุแ “ปะโอ” 
  
บทสังเคราะห๑ : แนวคิดใหมํท่ีค๎นพบ 
 
 ขึอคนพบที่ไดจาก “การสื่อสารเพื่อรักษาอัตลักษณแชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม” ผูวิจัย
เปรียบลักษณะคลาย “ ตนโพธิ์” ซึ่งตนโพธิ์เป็นตนไมท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา 
 

 
 

รูปภาพประกอบท่ี 3 : แนวคดิ “ต๎นโพธิ์” การสื่อสารเพื่อรักษาอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ปะโอ  
จังหวัดเชียงใหมํ 
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 “การสื่อสารเพื่อรักษาอัตลักษณแชาติพันธุแปะโอ จังลวัดเชียงใลม” เปรียบเป็นเสมือน “ตน
โพธิ์” ที่มีลําตนที่กวางไกล กิ่ง กาน ใบ และราก แตกลนอกระจายเครือขึายโยงใยไปทั่วทุกทิศทาง ที่
เปรียบประดุจเลมือน “เครือขึายการสื่อสาร” ที่จะสามารถปรับสภาพขึองตนเองใลดํารงอยูใลได
อยางมั่นคงถาวร ซึ่งมีแนวคิดในการรักษาอัตลักษณแที่แตกตางจากกลุมชาติพันธุแอ่ืนๆ ไดดังนี้ (1.) 
รูปแบบความเชื่อ 2 มิติทางโลกและทางธรรม (2.) เอกลักษณแทางภาษาที่เฉพาะชัดเจน (3.) อัตลักษณแ
การแตงกายขึองชาติพันธุแที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต (4.) ศักยภาพการปรับตัวขึองชาติพันธุแปะโอ (5.) วิถีชีวิต
ที่มีความยืดลยุนสูง (6.) ความเป็นกลุมชาติพันธุแขึนาดกลาง (7.) การติดตอสื่อสารแบบกัลยาณมิตร 
  
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป (Suggestions for future research) 
 
 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “การสื่อสารเพ่ือรักษาอัตลักษณแชาติพันธุแปะโอ 
จังลวัดเชียงใลม” โดยใชแนวคิดอัตลักษณแเชิงชาติพันธุแวรรณนา เพ่ือดูกระบวนการรักษาและการ
ปรับตัวขึองกลุมชาติพันธุแ ซึ่งเป็นมุมมองขึองคนนอก โดยกลุมชาติพันธุแปะโอ จัดเป็นกลุมชาติพันธุแ
เฉพาะกลุม ที่มีความเป็นอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ ดังนั้นการสืบทอดลรือการรักษาอัตลักษณแ
ขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ จึงควรเปิดโอกาสใลคนในกลุมชาติพันธุแปะโอ ลรือผูที่เกี่ยวขึองไดเขึามามีสวน
ในการรักษาอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอ โดยใชรูปแบบเครือขึายการสื่อสารเพ่ือรักษาอัตลักษณแ
ทางชาติพันธุแแบบมีสวนรวม เพ่ือใลคนในกลุมชาติพันธุแไดเขึาใจในคุณคา ความลมาย เกิดความรัก 
ความลวงแลนและความภาคภูมิใจ ในการรักษา  อัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแ วัฒนธรรมทองถิ่น และ
รวมกันสืบทอดใลอัตลักษณแขึองกลุมชาติพันธุแปะโอยั่งยืนสืบไป 
 2. ควรมีการศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา และบทบาทขึองบุคคล ผูนํา ลรือลนวยงาน
ภายนอกในการสงเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบาน เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวขึองจะมีสวนสําคัญตอการผลักดัน 
การใลความรูเชิงการรักษาอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ การประสานความรูทางชาติพันธุแตางๆ ไปสู
แนวทางการปฏิบัติ การบริลารจัดการเรื่องสิทธิและผลโยชนแขึองกลุมชาติพันธุแตางๆ และการเผยแพร
สนับสนุน ขึยายเสนขึอบฟูาขึองกลุมชาติพันธุแตางๆ ใลมีที่ยืนในสังคมอยางมีอัตลักษณแ และสมศักดิ์ศรี
อยางภาคภูมิใจตอไป 
 3. ควรมีการศึกษาคนควาและรวบรวมเป็นระบบเกี่ยวกับอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ โดย
การจัดระบบบันทึกเป็นลายลักษณแอักษร เนื่องจากกระบวนการสรางสรรคแเรื่องราว/บันทึก ตั้งแตอดีต
มาจากวัฒนธรรมแบบการบอกเลา ลรือ “มุขึปาฐะ” (Oral Culture) การสืบทอดเรื่องราว/บันทึกอัต
ลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอที่ผานมา อัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอที่มีคุณคาไว แตขึาดการจดบันทึก 
(Written Culture) ที่เป็นระบบ ทําใลอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอสูญลายไปเป็นจํานวนมาก ซึ่งการ
รวบรวมอยางมีระบบระเบียบ จะชวยรักษาเรื่องราว/บันทึกอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอใลคงอยู ไว
ใลคนรุนลลังไดศึกษาคนควา และนํามาสืบทอด รักษาอยางสรางสรรคแตอไป 
 4. เพ่ือใลเป็นประโยชนแในการศึกษาครั้งตอไป มีขึอเสนอแนะที่นาสนใจ ดังนี้ การศึกษา
การกอเกิดเครือขึายการสื่อสารทางสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาการสงเสริมการสรางเครือขึายการสื่อสาร
ทางสังคมในองคแกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การศึกษาเครือขึายการสื่อสารทางสังคมที่
เกิดข้ึึนวามีผลอยางไรตอพฤติกรรมมนุษยแ เป็นตน 
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ข๎อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 
 1. การรักษาลรือการสืบทอดในลักษณะรวมสมัยขึองอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ ควร
สรางสรรคแรูปแบบการรักษาอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอที่ทันสมัย  โดยเฉพาะอัตลักษณแขึองชาติพันธุแ
ที่มีแกนทางดานภาษาทองถิ่นที่เป็นอัตลักษณแควรอนุรักษแไว แตจําเป็นตองปรับใลเลมาะสม เพราะ
การใชภาษาทองถิ่นท่ีเป็นภาษาโบราณ เป็นภาษาที่คนรุนใลม ไมคุนเคยและอาจไมเขึาใจความลมาย 
เนื่องจากไมไดถูกสอนใลเรียนรู  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางธรรม ดังนั้นควรแทรกภาษาที่เขึาใจงาย 
และอาจมีมุขึตลกใลเป็นที่สนใจและนาติดตาม 
 2. เนื่องจากความรู ความเขึาใจในอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ เกี่ยวขึองกับบริบททองถิ่น
ในลลายมิติทั้งทางดานประวัติศาสตรแ สังคม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม การขึับรอง 
ดนตรี ภาษาและวรรณกรรมลานนา ดังนั้นควรมีบรรจุใลมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการใน
รายวิชาเรียน ลรือเสริมลลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะลลักสูตรขึองทองถิ่น ใลผูเรียน
ไดรู และเขึาใจในคุณคาและความลมายขึองอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ และชาติพันธุแอ่ืนๆ อยางลุม
ลึก เพ่ือประโยชนแในการสรางคุณภาพในอนาคต เป็นการสืบทอดคนรุนลลังที่จะเป็นผูศึกษาเสนทาง
ประวัติศาสตรแที่ดูเป็น (smart education) และอาจขึยับเป็นนักมนุษยวิทยาทางชาติพันธุแที่ดีตอไป 
 3. ควรมีการขึยายชองทางการสื่อสาร โดยการเผยแพรผานสื่อสมัยใลม ลรือพ้ืนที่
สาธารณะ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสารไปยังผูรับสารไดอยางกวางขึวางและเขึาถึง 
เนื่องจากกลุมผูรับสารรุนใลมเปิดรับสื่อรูปแบบใลมๆ มากยิ่งขึึ้น ดังนั้นการขึยายชองทางจะชวยใล
เรื่องอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ เขึาถึงผูรับสารไดสะดวกรวดเร็วขึึ้น แตควรมีรูปแบบการนําเสนอที่
กระชับ นาสนใจ ชวนติดตามในเวลาที่เลมาะสม เพ่ือสรางและขึยายฐานสูกลุมผูศึกษารุนใลม 
 4. ควรมีการพ้ืนฟูชองทาง/วาระ/โอกาส แมชองทางการสื่อสารผานสื่อสมัยใลมจะมี
ความสําคัญ แตควรพ้ืนฟูชองทางเดิม ไมวาจะเป็นงานบุญประเพณีตามเทศกาล งานมงคล งาน
กิจกรรมพิเศษขึองทางลนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง “วัด” เนื่องจากวัฒนธรรมพ้ืนบาน   
อัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ สวนใลญเกี่ยวขึองกับพิธีกรรมทางศาสนา และวัดเป็นศูนยแกลาง แลลง
รวมจิตใจขึองคนในชุมชน เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งรวมทั้งเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และพ้ืนที่ ที่ชาวบานมา
ชุมนุมกัน ซึ่งเอ้ือตอการสืบทอดอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ โดยวัดจะเป็นผูสนับสนุนลลักใลกับ
กลุมอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ ไดเป็นอยางดี เพ่ือรักษาฐานผูศึกษารุนเกาที่เป็นแฟนพันธุแแทไว 
 5. ควรคํานึงถึงลลัก สิทธิมนุษยชนขึองกลุมชาติพันธุแ ในการนําอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะ
โอ ไปใชเป็นเครื่องมือในการสื่อสารดวยวัตถุประสงคแใดก็ตามขึองลนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม
วาจะเป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา การรณรงคแเผยแพร การโฆษณา การประชาสัมพันธแ ลรือการ
สงเสริมภาพลักษณแ ทั้งนี้เพ่ือใลยังคงอัตลักษณแ ความลมายและคุณคา และรักษาความเป็นสมบัติ
รวมอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ 
 6. ในการสืบทอดอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ ใลดํารงอยูตอไปทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกนั้น ยังมีความจําเป็นที่จะตองมีการทํางานรวมกันระลวางคนในชุมชนกับคนนอก
ชุมชน ที่จะเขึามาขึยายเสนขึอบฟูา ใลความรูในเชิงวิชาการดานชาติพันธุแ เพ่ือใลการสืบทอดมีทิศทาง
ที่ชัดเจนขึึ้น 
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 7. การรักษา การสืบทอดอัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะโอ ที่มีความเก่ียวขึองกับ กลุมชาติพันธุแ 
สื่อวัตถุ ลรือสื่อประเพณี/พิธีกรรม ใลดํารงอยูอยางมีอัตลักษณแ อาจตองคํานึงถึงการสืบทอด การ
รักษาองคแประกอบสําคัญอ่ืนที่เกี่ยวขึองดวย โดยจากการศึกษาพบวา การที่อัตลักษณแขึองชาติพันธุแปะ
โอแบบดั้งเดิมจะอยูไดนั้น จําเป็นจะตองมีการสืบทอด รักษาเครือขึายการสื่อสารทาง อัตลักษณแขึอง
ชาติพันธุแปะโอ เชน ภาษา ศิลปะการแตงการ เป็นตน ซึงดวยกําลังประสบปใญลาเรื่องการสืบทอดลรือ
การรักษาเครือขึายการสื่อสารดวยเชนกัน 
 8. สนับสนุนใลมีกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวขึองกับวัด และกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา 
สําลรับประชาชนทุกๆ กลุมอยางเลมาะสมและทั่วถึง เพราะวัดถือเป็นจุดศูนยแรวมทางดานจิตใจ 
 9. สรางเครือขึายการสื่อสาร และสงเสริมการใชเครือขึายการสื่อสาร และบริลารจัดการ
ระบบเครือขึายการสื่อสาร ตลอดจนสนับสนุนใลมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ใลเพียงพอ และมี
คุณภาพการรักษาอัตลักษณแชาติพันธุแอ่ืนๆ ตอไป 
 10. จัดตั้งกลุมชาติพันธุแ วางโครงสราง รูปแบบ กฎ ระเบียบ ขึอบังคับ ที่มีความชัดเจน 
เพ่ือใลเป็นสวนลนึ่งในการสรางกลุมชาติพันธุแที่ดี ใลเกิดขึึ้นในสังคม และถูกตองตามลลักสิทธิ
มนุษยชนตอไป 
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บทคัดยํอ 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาความลลากลลายขึองผักพ้ืนบานในสภาพธรรมชาติ
และวิเคราะลแคุณคาทางโภชนาการขึองพืชผักที่นํามาประกอบอาลาร เพ่ือศึกษาความลลากลลาย  
ขึองอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญาทองถิ่นในจังลวัดลําปาง เพ่ือศึกษาภูมิปใญญาการปลูกผักพ้ืนบาน
และวิถีการบริโภคอาลารพ้ืนเมือง เพ่ือคนลาปใญลาความตองการและแนวทางในการการอนุรักษแ 
และใชประโยชนแขึองผักพ้ืนบานและอาลารพ้ืนเมืองสูความมั่นคงทางอาลาร และการพ่ึงตนเอง  
ขึองชุมชนในจังลวัดลําปาง และเพ่ือพัฒนาฐานขึอมูลและชุดความรูในการสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่น 
ในการอนุรักษแและการใชประโยชนแคุณคาผักพ้ืนบานและอาลารพ้ืนเมืองในจังลวัดลําปางสูคนรุนใลม 
พ้ืนที่วิจัยมีทั้งลมด 3อําเภอ อําเภอละ 2 ลมูบาน รวม 6 ลมูบานมีการดําเนินการวิจัยดังนี้คือ  
สํารวจ รวบรวมความลลากลลายขึองพืชผักพ้ืนบานในพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ สํารวจตลาดในจังลวัด
ลําปาง . สํารวจ รวบรวมตํารับอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญาทองถิ่นในชุมชนในจังลวัดลําปางทั้ง
ประเภทและชนิดอาลาร และกระบวนการจัดทําชนิดลรือตํารับอาลารพ้ืนบานเพ่ือการบริโภคตามภูมิ
ปใญญาทองถิ่น  วิเคราะลแคุณคาทางโภชนาการขึองผักพ้ืนบาน ศึกษาวิถีการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในจังลวัดลําปางในดานพฤติกรรมการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ทั้งการจัดสํารับและวิธีการบริโภค ดานคุณคาอาลารตามภูมิปใญญาทองถิ่น  คนลา
ปใญลา ความตองการและแนวทางจัดการอาลารพ้ืนเมืองสูความมั่นคงทางอาลารและการพ่ึงตนเอง
ขึองชุมชนอยางยั่งยืน ดานการอนุรักษแ การใชประโยชนแ ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การสืบทอดภูมิปใญญาระลวางชุมชนในจังลวัดลําปาง และจัดทําฐานขึอมูล และชุดความรูเพ่ือสืบทอด
ภูมิปใญญาการอนุรักษแและการใชประโยชนแคุณคาขึองอาลารพื้นเมืองสูคนรุนใลม โดยจัดทําฐานขึอมูล
อิเล็กทรอนิกสแเป็นเวปไซดแ ทําชุดความรูลนังสือเลมเล็ก แลวทดลองจัดการถายทอดความรูสูคนรุน
ใลมและประเมินผลดานความรู ความตระลนักที่มีตอการอนุรักษแและการใชประโยชนแคุณคาอาลาร
พ้ืนเมืองขึองคนรุนใลม  ผลการวิจัยพบวาพืชผักพ้ืนบานที่พบมีทั้ งลมดจํานวน 175 ชนิด  
นํามาประกอบอาลาร 12 ชนิด และนําพืชผัก 28 ชนิด มาคํานวณปริมาณสารอาลาร สําลรับ 
ภูมิปใญญาในการปลูกผักจะปลูกตรงกับวันเกิดขึองผูปลูก และปลูกตามฤดูกาล สวนวิถีการบริโภค
อาลารนั้นที่มีทั้งการจัดสํารับแลวนั่งโต฿ะรับประทานอาลาร และปูเสื่อนั่งลอมวงรับประทานโดยใล
ผูชายที่อาวุโส ลรือพอบานเป็นผูที่ตักอาลารเป็นคนแรก สวนแนวทางในการอนุรักษแและการใช
ประโยชนแขึองผักพ้ืนบานนั้นถาเป็นผักที่เกิดขึึ้นเองตามธรรมชาติ จะตองไมใชสารเคมีในการกําจัด
วัชพืช ลรือไมเผาทุงนาลลังการเกี่ยวขึาว และมีการนําพืชผักที่พบตามที่ตางๆ มาปลูกไว ในบริเวณ
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บาน เพ่ือพัฒนาฐานขึอมูลและชุดความรูในการสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่น ในการอนุรักษแและการใช
ประโยชนแคุณคาผักพ้ืนบานและอาลารพื้นเมืองในจังลวัดลําปางสูคนรุนใลม 
 
คําสําคัญ : ความลลากลลาย ผักพ้ืนบาน อาลารพื้นเมือง 
 
1. บทนํา  

จังลวัดลําปางลรือที่รูจักกันในนามเขึลางคแนครนั้นอยูในลุบเขึารูปแองกระทะลอมรอบ 
ไปดวยเทือกเขึาสูงชัน จึงทําใลเกิดแองที่ราบขึนาดใลญ และทิวเขึาที่ทับซอนกัน เมื่อผานกาลเวลามา
ยาวนานสวนที่เป็นแองก็ไดกลายเป็นแองน้ําขึนาดใลญ เกิดการทับถมขึองตะกอนและ ซากพืชซาก
สัตวแจนกลายเป็นผืนดินที่ราบ ซึ่งตอมาไดกลายเป็นแลลงน้ํามันและถานลินลิกไนตแดวยลักษณะพ้ืนที่
เป็นแองกระทะ จึงทําใลอากาศอบอาวแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยไดรับ อิทธิพลจากมรสุม 
ตะวันตก เฉียงใต แ ละมรสุม ตะวันตกเฉียงเลนือ ซึ่ง มี อากาศแตกตางกันตามฤดูกาล ในฤดูลนาว
คอนขึางลนาวจัด สวนฤดูรอนจะยาวนาน สําลรับบริเวณท่ีราบภูเขึาสูงและท่ีราบลุมฝใ่งแมน้ําอันเป็นที่
ราบดินตะกอนเกา ผืนดินจึงมีความอุดมสมบูรณแมีแมน้ําวังไลลผาน บางพ้ืนที่เป็นแลลงที่ทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งปี บางสวนก็ปกคลุมไปดวยผืนปุาอันอุดมสมบูรณแ ซึ่งเป็นแลลงตนน้ําที่สําคัญ
ขึองเมืองลําปาง ดังนั้นวิถีชีวิตขึองชาวเขึลางคแนครลรือชาวเมืองลําปาง ในอดีตจึงผูกติดอยูกับการทํา
เกษตรกรรมและการลาสัตวแ ตลอดจนการเก็บลาขึองปุา พืชผักตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติเพ่ือใชบริโภค
ในครัวเรือนตามภูมิปใญญาทองถิ่นขึองแตละชุมชน(คณะวิทยาศาสตรแ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง , 
มปป. ไมปรากฏเลขึลนา) 
 อําเภอเมืองลําปางตั้งอยูทางตอนกลางขึองจังลวัด มีอาณาเขึตติดตอกับเขึตการปกครอง
ขึางเคียงดังตอไปนี้ ทิศเลนือ ติดกับอําเภอแมออน (จังลวัดเชียงใลม) อําเภอเมืองปาน อําเภอ  
แจลม และอําเภอแมเมาะ ทิศตะวันออก ติดกับอําเภอแมเมาะ ทิศใต ติดกับอําเภอแมทะ และอําเภอ
เกาะคา ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอลางฉัตร และอําเภอแมทา จังลวัดลําพูน (อําเภอเมืองลําปาง  -  
วิกิพีเดีย) อําเภอเมืองลําปางเป็นอําเภอที่ตั้งอยูในตัวจังลวัดเป็นที่ตั้งขึองลนวยราชการระดับจังลวัด  
มีตลาดสําลรับใลประชาชนไดซื้อสินคาประเภทพืช ผัก เนื้อสัตวแ  ตลอดจนขึองใชตางๆ อยูลลายแลง 
ในแตละแลง จะมีพืชผักตางๆเป็นจํานวนมาก บางอยางเป็นพืช ผักพ้ืนเมืองที่ปลูกกันตามบาน  
ลรือเก็บจาก ทองนา รั้วบาน ปลูกไวเพ่ือรับประทานเลลือแลวนํามาขึาย ลรือเก็บจากปุา ตลาดแตละ
แลงเชนตลาดรอบเวียง ตลาดรัษฎา ตลาดเกเาจาว ตลาดอัศวิน จะมีผูนําผักพ้ืนบานมาจําลนายใลกับ
ผูบริโภค ทั้งที่ซื้อไปเพ่ือประกอบอาลารรับประทานในครอบครัว ลรือซื้อไปเพ่ือประกอบอาลาร
จําลนายทั้งอาลารทั่วไป และอาลารพื้นเมือง สําลรับตลาดชุมชนลรือตลาดที่อยูในลมูบานตางๆ ก็จะ
มีผักพ้ืนบานที่มีตามฤดูกาลเก็บมาจําลนายเชนกัน  เชนในชวงฤดูลนาว ผักที่มีจําลนายเชน สะแล 
ผักเฮือด ผักขึี้ลูด ผักกาดจอน ฯลฯ เมื่อยางเขึาสูฤดูรอนก็จะมี ผักสาบ ผักเสี้ยว ผักลวาน ไขึมด  
เป็นตน สวนฤดูฝนก็จะเป็น ยอดฟใกทอง ชะอม ตําลึง ลนอไม และอ่ืนๆ เป็นตน 
 อําเภอเมืองปาน เป็นอําเภอลนึ่งทางตอนเลนือขึองจังลวัดลําปางมีสภาพภูมิศาสตรแเป็นภูเขึา
และปุาไมอุดมสมบูรณแ อําเภอนี้เป็นที่ตั้งขึองที่ทําการอุทยานแลงชาติแจซอนซึ่งเป็นแลลงทองเที่ยวที่
สําคัญขึองจังลวัด มีน้ําตกแจซอน และบอน้ําพุรอนเป็นที่ขึึ้นชื่อขึองจังลวัด มีอาณาเขึตติดตอดังนี้คือ
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ทิศเลนือ ติดตอกับอําเภอดอยสะเก็ด (จังลวัดเชียงใลม) อําเภอเวียงปุาเปูา (จังลวัดเชียงราย)  
และอําเภอวังเลนือ ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอแจลม ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองลําปาง  
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอแมออนและอําเภอดอยสะเก็ด (จังลวัดเชียงใลม) โดยมีระยะทางลาง
จากจังลวัดลําปาง 58 กิโลเมตร (อําเภอเมืองปาน วิกิพีเดีย ) ลากเดินทางจากจังลวัดลําปางไปอําเภอ
เมืองปาน กอนถึงตัวอําเภอจะเป็นสามแยก ลากเลี้ยวซายจะไปตัวอําเภอมีตลาดเล็กๆที่ขึายสินคา
ในชวงเชามืด ที่อําเภอเมืองปานนี้มีรานคาเล็กๆขึายตามลมูบาน รวมทั้งมีรถมาขึายอาลารสดดวย 
ลากตองใชพืชผักลรือสินคาอ่ืนจํานวนมากตองไปซื้อที่ตลาดแจลม ลรือตลาดบานสาขึองอําเภอแจลม 
สวนอาลารที่ใชรับประทานในชีวิตประจําวันก็จะเก็บพืชผักจากขึางรั้วบาน ลรือในสวน ในทุงนา มาใช
ทําอาลารบริโภคกันในครอบครัว สวนอําเภอวังเลนือเป็นอําเภอที่ตั้งอยูทางทิศเลนือสุดขึองจังลวัด 
ลางจากตัวเมืองลําปาง 108 กิโลเมตร แตอยูลางจากตัวเมืองพะเยาเพียง 55 กิโลเมตร อําเภอวัง
เลนือเดิมชื่อวา เมืองวัง ลรือ เวียงวัง มีอาณาเขึตดังนี้ทิศเลนือ ติดตอกับอําเภอพาน (จังลวัด
เชียงราย) ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอแมใจและอําเภอเมืองพะเยา (จังลวัดพะเยา) ทิศใตติดตอกับ
อําเภองาว อําเภอแจลม และอําเภอเมืองปาน อําเภอวังเลนือ มีแลลงน้ําสําคัญไดแกแมน้ําวัง ซึ่งมีตน
กําเนิดอยูที่อําเภอนี้ คือบริเวณเทือกเขึาทางตอนเลนือขึองจังลวัดลําปาง (อําเภอวังเลนือ) ลุมน้ําวัง
เป็นลุมน้ําสําคัญลุมน้ําลนึ่งทางภาคเลนือขึองประเทศไทยไลลลงสูทางใตโดยบรรจบกับแมน้ําปิง 
บริเวณทางเลนือขึองอําเภอบานตาก จังลวัดตาก กลายเป็นแมน้ําปิง (อําเภอวังเลนือ – วิกีพีเดีย ) ที่
อําเภอวังเลนือ มีตลาดลลักขึองอําเภอคือตลาดเทศบาลวังเลนือจะมีสินคาตางๆโดยเฉพาะพืชผักขึาย
ในชวงเชามืด และเย็น  สินคาประเภท พืช ผักสวนลนึ่งมาจากอําเภอเมืองปาน และบางสวนมาจาก
อําเภอเมืองพะเยา ที่อําเภอวังเลนือนี้เป็นทางผานไปยังจังลวัดเชียงใลมและจังลวัดพะเยาได แลลง
ทองเที่ยวที่สําคัญขึองที่นี่คือน้ําตกวังแกว และดอยลนอก สําลรับดอยลนอกนี้ทางจังลวัดลําปาง 
สํานักงานสาธารณสุขึจังลวัด ทองเที่ยวและกีฬาจังลวัดไดสนับสนุนใลเป็นสถานที่ทองเที่ยวขึอง
จังลวัดลําปาง ซึ่งมีจุดเดนคือดอยลนอก ซึ่งรูจักกันวาเป็น ดอยเดียวเที่ยว สี่จังหวัด     
 จังลวัดลําปางยังคงมีวัฒนธรรมขึองคนเมืองลรือคนพ้ืนบานอยูดวย วัฒนธรรมพ้ืนบานขึอง
คนไทยตั้งแตสมัยโบราณ มักจะเก็บผักพ้ืนบานจากริมรั้ว จากปุา ไรนา ลรือสวน เป็นผักสดๆ  
มาประกอบเป็นอาลาร ผักสดยิ่งสดเทาไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูงเทานั้น ดังนั้นภูมิปใญญาดั้งเดิม  
ขึองคนไทย ผักบางชนิดที่นํามารับประทานสด กับน้ําพริก คนไทยก็มักจะนํามารับประทานเลย  
ซึ่งไดวิตามินซี และเกลือแรอ่ืนๆ สูง ในบางชนิดอาจจะเป็นอันตราย ถานํามารับประทานเลย  
ก็จะนํามาลวก ตม ตามภูมิปใญญาดั้งเดิม ( คุณคําของผักพื้นบ๎าน ออนไลนแ) คนในสมัยโบราณนิยม
รับประทานผักเป็นกิจวัตร โดยนํามาทําเป็นเครื่องเคียงลรือประกอบอาลารโดยตรง เชน แกงแค  
ภูมิปใญญาชาวบาน ลรือขึองชาวลําปางที่สั่ งสมลองผิดลองถูกในการนําผักมาใชประโยชนแ 
อยางถูกตอง ปลอดภัย ไมเป็น อันตรายตอสุขึภาพนั้น ไดมีการสืบทอดมาชานาน สังคมปใจจุบัน  
มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนทําใลการนําผักมารับประทานในลมูเยาวชนแทบจะไมมีใลเล็น ซ้ํายัง
ปฏิเสธผักอีกดวย จึงเป็นสิ่งที่นาวิตกเป็นอยางยิ่ ง ดังนั้นจึงจะตองชวยกันรณรงคแใลเยาวชนลันมา
รับประทานผัก ปลอดสารพิษและการปลูกผักไวทุกบานเรือน นอกจากนี้จะตองใลความรูถึงประโยชนแ
และโทษขึองการไมรับประทานผัก อย างเป็นรูปธรรม(คณะวิทยาศาสตรแ  มลาวิทยาลัย  
ราชภัฏลําปาง, มปป. คํานํา) ซึ่ง พิมพแชนก ศรเพชร (ออนไลนแ) อธิบายวา การบริโภคผักพื้นบ๎าน 
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นอกจากได๎รับคุณคําทางโภชนาการ ปลอดภัย ไร๎สารพิษแล๎ว ยังเป็นการนําวิถีการกินอาหาร  
ของคนไทยกลับคืนมา  อีกดวยสมบรูณแ ไชยเชียงขึอง (2553:4) กลาววา จากคําบอกเลา 
ขึองแสงจันทรแ คําตาเทพ เจาลนาที่สาธารณสุขึอําเภอลางฉัตร พบวาผักพ้ื นบานมีมากกวา  
200 ชนิดที่ไดสํารวจแลวในพ้ืนที่บานปางปง ปงทราย บานลวยเรียน และบานแมตานนอย  
แตมีประชากรประมาณรอยละ10 เทานั้น ที่บริโภคผักเลลานั้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตรแ มลาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (มปป. คํานํา) อธิบายวาทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคมปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  
จนทําใลการนําผักมารับประทานในลมูเยาวชนแทบจะไมมีใลเล็น ซ้ํายังปฏิเสธผักอีกดวย จึงเป็น  
สิ่ งที่น าวิตกเป็นอยางยิ่ ง ดั งนั้นจึ งจะตองชวยกันรณรงคแ ใล เยาวชนลันมารับประทานผัก 
ปลอดสารพิษและการปลูกผักไวทุกบานเรือน นอกจากนี้จะตองใลความรู ถึงประโยชนแและโทษขึอง
การไมรับประทานผัก อยางเป็นรูปธรรม ดังนั้นจะเล็นไดวาเด็กรุนใลม ทั้งเยาวชนและประชนชน
ทั่วไปไมคอยนิยมบริโภคผัก โดยเฉพาะผักพ้ืนเมืองตางๆที่คนรุนกอนไดมีการสั่งสมภูมิปใญญาเกี่ยวกับ
การบริโภคอาลารมาอยางยาวนาน และพืชผักเลลานี้คือความมั่นคงขึองอาลารในแตละชุมชน   
อําพล เสนาณรงคแ( อางถึงในคณะอนุกรรมการขึับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง , 2547: 9) ไดอธิบาย  
เกี่ยวกับความมั่นคงขึองอาลาร วาความมั่นคงขึองอาลารระดับชุมชนที่มีภูมิปใญญาสั่งสมมาจากอดีต 
และใชรูปแบบภูมิปใญญา ในการจัดการสรางความมั่นคงทางอาลารกลับมาฟ้ืนฟูสรางความมั่นคงทาง
อาลารจากชุมชนเป็นฐานเพื่อขึยายผลความมั่นคงสูสังคมในพ้ืนที่กวางขึึ้น เป็นการเกื้อกูลและสืบทอด
ภูมิปใญญาอาลารพ้ืนเมืองที่มีคุณคาสูคนรุนตอๆไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขึอง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูลัวที่กลาววาพ่ึงตนเอง ชวยตัวเองใลมากที่สุดเทาที่จะทําได ใลพอมีพอกิน 
โดยเฉพาะอาลารและที่อยูอาศัย สวนที่ไมสามารถผลิตเองได ก็แลกเปลี่ยนลรือซื้อจากภายนอกบาง 
แตควรชื้อและใชขึองที่ผลิตไดในทองถิ่นลรือในประเทศใลมากที่สุด พยายามกอลนี้ใลนอยที่สุดและ
ควรมีชีวิต ความเป็นอยูที่เรียบงายและพอใจในสิ่งที่ไดรับมาโดยชอบธรรม ไมฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย เพ่ือใล
รายจายไมเกินรายรับ  
 ภูมิปใญญาเป็นองคแความรู ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการ
แกไขึปใญลาขึองคนในทองถิ่นที่สั่งสมประสบการณแและการเรียนรูมาเป็นระยะเวลายาว นาน  
มีลักษณะเป็นองคแรวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต 
การทํามาลากินและพิธีกรรมตางๆ ที่เป็นเอกลักษณแขึองแตละทองถิ่น ถายทอดสืบตอกันมาเพ่ือใช
แกปใญลาและพัฒนาวิถีชีวิตขึองคนไทยใลสมดุลกับสภาพแวดลอมและเลมาะสมกับยุคสมัย  
จากการสํารวจเบื้องตนพบวา จังลวัดลําปางลรือที่รูจักกันในนามเขึลางคแนครลรือเมืองเขึลางคแนั้น  
มีความลลากลลายขึองผักพ้ืนบาน มีตํารับอาลารพ้ืนเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณแโดดเดนเฉพาะถิ่น 
ลลายชนิดลรือลลายตํารับที่มีคุณคาตามลลักโภชนาการที่ควรไดอนุรักษแและเผยแพรตอ ไป  
ซึ่งคนรุนใลมสวนใลญไมรูจักและไมนิยมบริโภคแลว คณะวิทยาศาสตรแ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(มปป. ลนา 1) อธิบายวาผักถือเป็นพืชที่นํามารับประทานทั้งสดลรือปรุงใลสุก ในผักนานาชนิด 
จะประกอบดวยสารผลิตภัณฑแธรรมชาติ ที่สําคัญลลายกลุม เชน เทอรแพีนอยดแ แอลคาลอยดแ  
ฟลาโวนอยดแ เป็นตน องคแประกอบทางเคมีเลลานี้จะชวยใล กระบวนการเมแทบอลิซึมในรางกาย
เป็นไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตานอนุมูลอิสระที่เกิดขึึ้นในรางกายอีกดวย คนในสมัยโบราณ
นิยมรับประทานผักเป็นกิจวัตร โดยนํามาทําเป็นเครื่องเคียงลรือประกอบอาลารโดยตรง เช น  
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แกงแค ภูมิปใญญาชาวบานลรือขึองชาวลําปางที่สั่งสมลองผิดลองถูกในการนําผักมาใชประโยชนแอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย ไมเป็น อันตรายตอสุขึภาพนั้น ไดมีการสืบทอดมาชานาน สังคมปใจจุบัน  
มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จนทําใลการนําผักมารับประทานในลมูเยาวชนแทบจะไมมีใลเล็น  
ซํ้ายังปฏิเสธผักอีกดวย จึงเป็นสิ่งที่นาวิตกเป็นอยางยิ่ง  
 จากสภาพทางกายภาพและทางสังคมขึองชุมชนในจั งลวัดลําปางมีความเลมือน  
และคลายกันทางทรัพยากรชีวภาพที่เป็นปใจจัยทางอาลารที่สําคัญขึองทองถิ่นและสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ มีภูมิปใญญาและวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน มีภูมิปใญญาดานการบริโภคอาลารพ้ืนเมือง ซึ่ง
มีคุณคาและความสําคัญตอชีวิตขึองชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ควรไดเรงศึกษารวบรวม เพ่ือใลไดองคแความรู
ดานอาลารพ้ืนเมืองขึองพ้ืนที่ในเขึตอําเภอเมืองลําปาง อําเภอเมืองปาน และอําเภอวังเลนือจังลวัด
ลําปาง และเป็นการเตรียมการสรางความมั่นคงทางอาลารขึองภูมิภาคเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู
ประชาคมอาเซียน ที่สรางความสุขึใลประชาชนขึองภูมิภาคบนฐานความรู ภูมิปใญญาและทรัพยากร
ในทองถิ่นไดตอไป  
 
2. วัตถุประสงค๑ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความลลากลลายขึองผักพ้ืนบานในสภาพธรรมชาติและวิเคราะลแคุณคา

ทางโภชนาการขึองพืชผักที่นํามาประกอบอาลาร 
2. เพ่ือศึกษาความลลากลลายขึองอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญาทองถิ่นในจังลวัด

ลําปาง  
3. เพ่ือศึกษาวิถีการบริโภคอาลารพื้นเมือง 
4. เพ่ือคนลาปใญลา ความตองการและแนวทางในการจัดการอนุรักษแและใชประโยชนแ

ผักพ้ืนบานและอาลารพื้นเมืองสูความม่ันคงทางอาลารและการพ่ึงตนเองขึองชุมชนในจังลวัดลําปาง 
5. เพ่ือพัฒนาฐานขึอมูลและชุดความรูในการสืบทอดภูมิปใญญาทองถิ่น ในการอนุรักษแ

และการใชประโยชนแคุณคาผักพ้ืนบานและอาลารพื้นเมืองในจังลวัดลําปางสูคนรุนใลม 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

พ้ืนที่ที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้  มี  6 ชุมชน/ ลมูบาน ใน 3 อําเภอขึองจังลวัดลําปาง  
อําเภอละ 2 ชุมชน/ลมูบาน ไดแก ชุมชนบานลนองยาง และบานแพะดอนตัน ตําบลชมพู อําเภอ
เมืองลําปาง บานมวง และบานทุงแลง ตําบลบานขึอ อําเภอเมืองปาน บานปงถ้ํา และบานปงทอง 
อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การดําเนินการวิจัย มี 6 
ขึั้นตอน ดังนี้  

1. สํารวจ รวบรวมความลลากลลายขึองพืชผักพ้ืนบานในพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ  
สํารวจตลาดในจังลวัดลําปาง  
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2. สํารวจ รวบรวมตํารับอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญาทองถิ่นในชุมชนในจังลวัด
ลําปางทั้งประเภทและชนิดอาลารและกระบวนการจัดทําชนิดลรือตํารับอาลารพ้ืนบานเพ่ือการ
บริโภคตามภูมิปใญญาทองถิ่น  

3. วิเคราะลแคุณคาทางโภชนาการขึองผักพ้ืนบาน  
4. ศึกษาวิถีการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในจังลวัดลําปาง

ในดานพฤติกรรมการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญาทองถิ่น ทั้งการจัดสํารับและวิธี 
การบริโภค ดานคุณคาอาลารตามภูมิปใญญาทองถิ่น 

5. คนลาปใญลา ความตองการและแนวทางจัดการอาลารพ้ืนเมืองสูความมั่นคงทาง
อาลารและการพ่ึงตนเองขึองชุมชนอยางยั่งยืน ดานการอนุรักษแ การใชประโยชนแ ความรวมมือ  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสืบทอดภูมิปใญญาระลวางชุมชนในจังลวัดลําปาง 

6. ปฏิบัติการจัดทําฐานขึอมูลและชุดความรูเพ่ือสืบทอดภูมิปใญญาการอนุรักษแและการ
ใชประโยชนแคุณคาขึองอาลารพื้นเมืองสูคนรุนใลม โดยจัดทําฐานขึอมูลชุดความรูลนังสือเลมเล็ก  

 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
    ผลการวิจัยมีดังนี้  

ผลการวิจัย พบวา พืชผักพ้ืนบานที่พบมีทั้งลมดจํานวน 175 ชนิด นํามาประกอบอาลาร  
12 ชนิด และนําพืชผัก28ชนิดมาคํานวณปริมาณสารอาลาร สําลรับภูมิปใญญาในการปลูกผักจะปลูก
ตรงกับวันเกิดขึองผูปลูก และปลูกตามฤดูกาล สวนวิถีการบริโภคอาลารนั้นที่มีทั้งการจัดสํารับแลวนั่ง
โต฿ะรับประทานอาลาร และปูเสื่อนั่งลอมวงรับประทานโดยใลผูชายที่อาวุโสลรือพอบานเป็นผูที่ตัก
อาลารเป็นคนแรก สวนแนวทางในการอนุรักษแและการใช ประโยชนแขึองผักพ้ืนบานนั้นถาเป็นผักที่
เกดขึึ้นเองตามธรรมชาติ จะตองไมใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช ลรือไมเผาทุงนาลลังการเกี่ยวขึาว 
และมีการนําพืชผักที่พบตามที่ตางๆมาปลูกไวในบริเวณบาน วิถีการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชนในจังลวัดลําปางในดานพฤติกรรมการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญา
ทองถิ่นและ นิยมบริโภคผักพ้ืนบานตามฤดูกาล การพัฒนาฐานขึอมูลและชุดความรูในการสืบทอดภูมิ
ปใญญาทองถิ่น ในการอนุรักษแและการใชประโยชนแคุณคาผักพ้ืนบานและอาลารพ้ืนเมืองในจังลวัด
ลําปางสูคนรุนใลมโดยการจัดทําเป็นลนังสือเลมเล็ก 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการสํารวจความลลากลลายทางชีวภาพขึองพืชผักพ้ืนบานที่พบใน 3 อําเภอ  
มีทั้งลมดจํานวน 175 ชนิด สวนใลญเป็นผักพ้ืนบานที่ชาวบานเอามาปลูกรอบลมูบาน บางชนิด
ชาวบานนํามาปลูกในสวนลลังบานเพื่อสะดวกในการเก็บมาใช ลากมีเลลือก็อาจนําไป ขึายตามตลาด
สดใกลบาน สอดคลองกับแนวคิดขึอง ยิ่งยง ไพสุขึศานติวัฒนา (2556 :1) ที่กลาววา ผักพ้ืนบานเป็น
ผักที่ลาไดตามลัวไรปลายนา ลรือ ตามปุารอบลมูบาน บางชนิดชาวบานนํามาปลูกในสวนลลังบาน
เพ่ือสะดวกในการเก็บมาใช ลากมีเลลือก็อาจนําไป ขึายตามตลาดสดใกลบาน ผักพ้ืนบานลลายชนิด
อาจเป็นวัชพืช ลรือไมดอกไมประดับที่พบเล็นไดทั่วไป กลุมชนเชื้อชาติและชนเผาตางๆ และชาวบาน
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ที่อยูตามชนบทลางไกล ตางเรียนรูเรื่องการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติที่มี มากมายรอบตัว 
โดยเฉพาะการใชพืชเป็นอาลารและเป็นยารักษาโรค สะสมองคแความรูและถายทอดสูคนรุนลลัง  

 
2. จากการศึกษา พบวา วิถีการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนใน

จังลวัดลําปางในดานพฤติกรรมการบริโภคอาลารพ้ืนเมืองตามภูมิปใญญาทองถิ่นและนิยมบริโภคผัก
พ้ืนบานตามฤดูกาล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดขึอง ยิ่งยง ไพสุขึศานติวัฒนา (2556 :3) ที่กลาววา  
การบริโภคผักพ้ืนเมืองใลไดประโยชนแสูงสุดนั้นมีขึอแนะนํา 3 ประการดังนี้ 1) เลื อกบริโภคผักตาม
ฤดูกาล เนื่องจากผักที่ออกตามฤดูกาลมักมีศัตรูธรรมชาตินอยและมีธาตุ อาลารที่เป็นประโยชนแ
สมบูรณแกวาผักนอกฤดูกาลผูบริโภคจึงไมตองเสี่ยงตอการบริโภคผักท่ี มีการฉีดยาปูองกันกําจัดศัตรูพืช
มาก ขึณะเดียวกันผักนอกฤดูกาลบางชนิดอาจมีการสรางสาร บางอยางมากเป็นพิเศษจนเป็นอันตราย
ตอผูบริโภค 2) เลือกรับประทานตํารับอาลารที่ใชผักพ้ืนบานลลากลลายชนิด การเลือกรับประทาน
อาลารในลักษณะดังกลาวนอกจากจะมีประโยชนแในเรื่องชวย การขึับถายแลว ยังไดในเรื่องความ
สมดุลขึองธาตุอาลารและคุณคาทางยาขึองผักพ้ืนบานบาง ชนิด การเลื อกรับประทานอาลารที่
ประกอบดวยผักเพียงชนิดใดชนิดลนึ่งในปริมาณมากและ บอยครั้งอาจกอใลเกิดโทษไดเนื่องจากขึาด
สมดุลขึองธาตุอาลาร และ 3) ระมัดระวังบริโภคแตผักที่รูแนวาไมเป็นพิษ ผักพ้ืนเมืองลลายชนิดมี
ความเป็นพิษในตัวเอง  
 
5. ข๎อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานอนุรักษแพันธุแผักพ้ืนบานขึองชุมชนบาน 
ปงถ้ํา ใลเป็นแลลงผลิตอาลารปลอดภัยและการตอยอดเชิงพาณิชยแตอไป 

2. ควรมีการศึกษาความลลากลลายทางชีวภาพขึองพืชในจังลวัดลําปางตอไป 
3. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑแจากผักพ้ืนบานขึองชุมชนและการตอยอดเชิงพาณิชยแตอไป 

  
6. กิตติกรรมประกาศ (ถ๎ามี) 

ขึอขึอบคุณโครงการสงเสริมวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามลาวิทยาลัยวิจัยแลงชาติ ภายใต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 

 
7. บรรณานุกรม 
คณะวิทยาศาสตรแ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.(มปป.)ผักพื้นบ๎านเขลางค๑นคร. ลําปาง : ลําปางบรรณ

กิจพริ้นติ้ง.  
คณะอนุกรรมการขึับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547: 39)   คุณคาํของผักพื้นบ๎าน (2558)  

(ออนไลน๑) แหลํงที่มา http://27.254.38.19/~sipa004/index.php/…/    สืบคนเมื่อ  16 
กุมภาพันธแ  2558 

ยิ่งยง  ไพสุขึศานติวัฒนา (2556) ผักพื้นบ๎าน : ภูมิปัญญาและมรดกที่คนไทยหลงลืม. เอกสาร
ประกอบการสัมมนา วิชาการและอุทยานผักพ้ืนบานในวิถีไทย  วันพฤลัสบดีที่ 19 ธันวาคม 
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2556 เวลา  08.30-12.30 น . ณ สํานักพิพิธภัณฑแและวัฒนธรรมการเกษตร 
มลาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ. 

สมบรูณแ  ไชยเชียงขึอง  2553 การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น หนํวยผักพื้นบ๎านลุํมน้ําแมํตานสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปีที่1-3 โรงเรียนห๎างฉัตรวิทยา อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง.
วิทยานิพนธแปริญญาครุศาสตรมลาบัณฑิต  สาขึาลลักสูตรและการสอน มลาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง. 

แสงจันทรแ  คําตาเทพ และคณะ (2550) รายงานวิจับฉบับสมบรูณ๑ โครงการการรวมรวมและ
พัฒนาศักยภาพผักพื้นบ๎านและสมุนไพร อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง.สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขึภาพ. 
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ภาพแทนแนวคิดรํวมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ 
The Representation of Contemporary Concepts  

from How-to-do Features 
 

ทัตพิชา สกุลสืบ 
อาจารยแประจําสาขึาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําลรับชาวตางประเทศ 

คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มลาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
 

บทคัดยํอ 
 วัตถุประสงคแขึองการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาภาพแทนแนวคิดรวมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ 
จํานวน 24 เรื่องขึองสํานักพิมพแวีเลิรแน โดยใชกลุมตัวอยางรอยละ 25 จาก 4 ลมวด วิธีการดําเนินการ
วิจัยใชการอานละเอียด ผลการวิจัยพบวา ภาพแทนแนวคิดรวมสมัยในสารคดีแนะวิธีการเลลานี้ ผลิต
ซ้ําแนวคิดรวมสมัยเชิงสุขึภาพวา มนุษยแตองมีสุขึภาพท่ีดี ออนกวาวัย ไมอวนดวยการทานอาลารนอย
มื้อ และออกกําลังกาย แนวคิดรวมสมัยเชิงวิทยาศาสตรแ เนนใลมนุษยแพัฒนาศักยภาพขึองสมอง
เพ่ือใลรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึึ้น แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ เนนใลมนุษยแมีความกลาที่จะเสี่ยง 
และกลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใลเทาทันกับกระแสขึองโลก ตลอดจนรูเทาทันพฤติกรรมดานตางๆ 
ขึองมนุษยแเพ่ือกระตุนความสนใจในสินคาและบริการ แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยาเนนการพัฒนา
บุคคลในลลายระดับ ทั้งบุคคลทั่วไป พนักงาน ผูบริลารใลสามารถทํางานและใชชีวิตอยูในสังคมได
อยางราบรื่นดวยการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารและการจัดการ 
คําสําคัญ : ภาพแทน แนวคิดรวมสมัย สารคดีแนะวิธีการ  
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Abstract 
The objective of this study was to study the representation of contemporary 

concepts from how- to- do features with the number of 24 volumes published by 
WELEARN. Samples were 25% from 4 sections. The research methodology used a 
close reading. The finding found that the representation reproduced the human 
health concepts by healthy, young looking, slim by eating lessen meals and workout. 
Scientific concepts focused on the development of brain potential for handling the 
disaster may occur. Business concepts focused on a brave to be risk and changed for 
following the world trend and to know the human behaviors for stimulating them to 
interest in goods and service. The psychology concept focused on the personal 
development in each social position such as general people, employees, employers 
for working and living well by the development of the communicative and 
management skill.  
 
Keywords : representation, contemporary concepts, how-to-do feature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

บทนํา  
การเติบโตอยางรวดเร็วขึองสารคดีแนะวิธีการ (How-to-do Feature) ในชวงปี 2557 สงผล

ใลมีลนังสือปกใลมออกสูทองตลาดอยางตอเนื่อง โดยลนึ่งในนั้นคือ ลนังสือขึองสํานักพิมพแวีเลิรแน 
(We Learn) ซึ่งไดครองพ้ืนที่บนแผงลนังสือจํานวนมาก ในชวงขึองการสํารวจเพ่ือทําวิจัยพบวามี
ลนังสือขึองสํานักพิมพแนี้วางจําลนายมากถึง 20 ปก จึงเป็นที่มาขึองการสํารวจเนื้อลาเบื้องตนขึอง
ลนังสือประเภทนี้ แตสิ่งที่นาสนใจมากกวาปริมาณเรื่องที่ออกจําลนายอยางตอเนื่องและครองพ้ืนที่
บนแผงแลว สารคดีบางเลมจากสํานักพิมพแนี้ยังไดรับการจัดอันดับเป็นลนังสือขึายดีอยางยาวนาน จึง
ทําใลนาสนใจศึกษาแนวคิดที่  สารคดีแนะวิธีการเลลานี้สื่อสารมายังผูอาน ตลอดจนวิธีในการสราง
ความนาสนใจเพ่ือดึงเงินออกจากกระเปาขึองผูบริโภคดวย 

การวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกสารคดีแนะวิธีการขึองสํานักพิมพแวีเลิรแน เป็นตัวบทสําลรับการ
วิเคราะลแภาพแทนแนวคิดรวมสมัย อันเนื่องมาจากความถี่ในการออกจําลนายและความนาสนใจใน
ฐานะสื่อกระแสลลักที่เขึาถึงงายและไดรับความสนใจ อันเป็นการแสดงใลเล็นถึงอิทธิพลขึองสื่อที่มีตอ
ผูรับสารและยังสงผลตอความคิด ความเขึาใจและพฤติกรรมขึองผูคนในสังคมได  

ภาพแทนแนวคิดรวมสมัยในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาโดยใชทฤษฏีภาพแทนซึ่ง 
ลมายถึง ผลผลิตความลมายขึองสิ่งที่คิดในสมองขึองคนผานภาษาเป็นการเชื่อมโยงระลวางความคิด
และภาษา ซึ่งทําใลเราสามารถอางอิงถึงโลกวัตถุจริงๆ ผูคน เลตุการณแ ลรือจินตนาการถึงโลกสมมติ 
ผูคนและเลตุการณแสมมติได (เอกรัฐ เลาลทัยวาณิชยแ อางใน แนวคิดการสรางภาพแทน , 7 มีนาคม 
2556) จากมุมมองขึองทฤษฎีภาพแทนดังกลาว จึงไดนํามาประยุกตแใชกับตัวบทสารคดีแนะวิธีการ
จํานวน 24 เลม โดยมีสมมุติฐานเบื้องตนวา แนวคิดรวมสมัยขึองผูคนในศตวรรษที่ 21 ถูกผลิตและ
ถายทอดผานสื่อสารคดีแนะวิธีการเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นการประกอบสรางตัวตน มุมมอง และวิธีคิด
แกผูคนในยุคสมัยใลเป็นไปตามความตองการขึองสังคม ลรือกระแสที่เล็นวาเป็นที่นิยมและเลมาะสม 
โดยการประกอบสรางเลลานั้นมีขึั้นตอนวิธีการอันลลากลลาย เชน การอางอิงดวยยอดขึาย รายได 
ลรือความสําเร็จขึองตัวบุคคล สวนกลวิธีการดึงดูดใจใลผูอานสนใจนั้นอาศัยการนําเสนอผลประโยชนแ 
ผลกําไร ลรือผลดีขึองการกระทําเชนนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาภาพแทนแนวคิดรวมสมัยที่สาร
คดีแนะวิธีการเลลานี้สื่อมายังผูอานเพ่ือทําความเขึาใจ นําไปใช ตลอดจนรูเทาทันการนําเสนอขึอมูล
ขึองสื่อ  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมข๎อมูล  
1.1 สืบคนขึอมูลที่เก่ียวขึองกับสารคดี ไดแก ความเขึาใจเบื้องตน แนวการวิเคราะลแ

วิจารณแ สิ่งที่นาสนใจในการเขึียนสารคดีที่สามารถนํามาใชกับการวิจารณแสาร
คดีแนะวิธีการไดในครั้งนี้ คือ การตั้งชื่อ การวางลําดับเนื้อลา เป็นตน  

1.2 สืบคนขึอมูลเกี่ยวกับสํานักพิมพแวีเลิรแนและผลงานที่วางจําลนายในชวงปี 2557  
ในการ ศึกษาครั้งนี้ไดรายชื่อลนังสือสําลรับเป็นตัวบทการวิเคราะลแจากการสุม
เจาะจงผานเว็บไซตแขึองสํานักพิมพแวีเลิรแน ในปี 2557 จํานวน 24 เลม จาก 4 
ลมวด  
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1.3 สืบคนทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะลแวิจารณแสารคดี ในที่นี้ใชทฤษฎีภาพแทน เพ่ือ
วิเคราะลแเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม (Context) เพ่ือทําความเขึาใจวา 
กระบวนการสรางภาพแทนความจริงเกิดขึึ้นเพ่ืออะไร  

2. ข้ันวิเคราะห๑ข๎อมูล  
  2.1 อานตัวบทอยางละเอียด (Close reading)  
  2.2 คนลาแนวคิดเชิงสัญญะที่ถูกผลิตซ้ําในสารคดีแนะวิธีการแตละลมวด  
  2.3 วิเคราะลแภาพแทนที่เกิดข้ึึนจากการประกอบสรางความลมายที่ถูกผลิตซ้ําใน
ฐานะเป็นแนวคิดรวมสมัยในประเด็นตางๆ ไดแก  
   2.3.1 แนวคิดรวมสมัยเชิงสุขึภาพ 
   2.3.2 แนวคิดรวมสมัยเชิงวิทยาศาสตรแ 
   2.3.3 แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ 
   2.3.4 แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา 
 3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
  3.1 สรุปผลดวยการพรรณนาวิเคราะลแ  
  3.2 อภิปรายผลดวยการพรรณนาวิเคราะลแ  
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะลแภาพแทนแนวคิดรวมสมัยจะนําเสนอในรูปแบบขึองตารางดังตอไปนี้ 

ชื่อหนังสือ แนวคิดรํวมสมัยท่ีปรากฏ 
1. ยิ่งลิว ยิ่งสุขึภาพดี  แนวคิดรวมสมัยเชิงสุขึภาพ ไดแก การมีสุขึภาพที่ดี ประเปรียว รูปรางดี ซึ่งตอง

มาจากการเลือกรับประทานอาลารที่ไมมากเกินไป ซึ่งจะสงผลใลรางกายแข็ึงแรง 
รูปรางดี มีอายุยืนยาว 

2. รูทันสมองในยามคับขึัน  แนวคิดรวมสมัยเชิงวิทยาศาสตรแ ไดแก การมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลไกการ
ทํางานขึองสมองและรางกายซึ่งมีความสัมพันธแกัน และสามารถชวยใลมนุษยแเอา
ตัวรอดไดสถานการณแคับขัึน คุณสมบัติประการลนึ่งที่ลนังสือเลมนี้เนนย้ําคือการ
เรียกสติ ดวยการสูดลมลายใจเขึาลึกๆ เพื่อใลสมองทํางานไดดีขึึ้น รับมือกับ
สถานการณแไดอยางรอบคอบ อีกทั้ง ยังสะทอนใลเล็นวา การฝึกฝนเพื่อรับมือกับ
สถานการณแฉุกเฉิน เชน ไฟไลม จมน้ํา และพิบัติภัยอื่นๆ ไมใชเรื่องไกลตัวอีก
ตอไป ดังนั้น การเตรียมพรอมยอมสงผลดีตอการเอาตัวรอดไดมากกวา  

3. ชาตินี้คงไปไมถึงไลน 
ถาทําอะไรแคพอผาน 

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจขึองลนังสือเลมนี้ เสนอใลคนสรางความเป็นเลิศผาน
ทางการฝึกฝนที่มีการใลผลตอบกลับสําลรับแกไขึจุดบกพรองตางๆ ขึองมนุษยแ 
ซึ่งการฝึกฝนมี 2 ลักษณะ ไดแก การฝึกทักษะตรงซึ่งอาศัยเวลาและความ
ประณีต กับการฝึกทักษะออมซึ่งใชความรวดเร็วและการใลผลตอบกลับ  
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4. เปลี่ยนวิธีทํางานแค 
1% คุณก็แซงลนาคน 
99% ไดแลว  

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ เพื่อการติดตอสื่อสารในทํางาน พนักงานจะตองมี
ทักษะในการประสานงานในสถานการณแปกติ และสถานการณแเรงดวน ซึ่งเป็น
การดึงศักยภาพในการทํางานออกมาใลมากที่สุด เพ่ือปูองกันความผิดพลาดใน
การสื่อสารและการทํางาน ขึณะเดียวกันก็ย้ําใลเล็นคุณลักษณะสําคัญท่ีเพ่ือน
รวมงานพึงมี ทั้งในระดับลัวลนางาน และลูกนอง เพ่ือใลการทํางานเป็นไปอยาง
ราบรื่น 

5. คิดจะไปดวงจันทรแ 
อยาลยุดแคปากซอย 

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ คือ  ความกลาที่จะเปลี่ยนแปลงสินคาและบริการ
เพ่ือใลมีความโดดเดน แปลกใลม และสรางสรรคแ ตอบสนองความตองการขึอง
ผูบริโภคเพ่ือใลเป็นสวนลนึ่งและกาวเป็นผูนําในตลาด ดวยการกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงขึองโลก 

6. สะกดความคิด สะกิด
พฤติกรรม 

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ ขึองลนังสือเลมนี้ คือ การมองลากลยุทธแในการกระตุน
ลรือเสนอแนะใลประชาชนในฐานะผูรับสารเลือกในแนวทางที่เจาขึองธุรกิจ
ตองการ ขึณะเดียวกัน ผูอานก็สามารถที่จะรูทันการเดินเกมทางธุรกิจเพ่ือไมใล
ตกเป็นเลยื่อการตลาดไดเชนกัน 

7. ใชคน 2 คน ใลไดผล
เทา 7 คน 

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ ตามลลักการบริลารบุคคลใลไดผลตองสรางบรรยากาศ
ขึองงานใลเต็มไปดวยความสุขึ สรางแรงบันดาลใจ ใลพนักงานที่จะผลักดันงาน
ออกมาใลเป็นผลสําเร็จ ซึ่งในที่นี้เป็นมุมมองในฐานะที่เป็นผูบริลาร และการ
สะทอนภาพขึองการเป็นผูบริลารที่ดี ที่จะเป็นตัวขึับเคลื่อนกิจการใลไปสู
เปูาลมาย 

8. ชีวิตมั่งค่ังดวยกระเปา
สตางคแใบเดียว 

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ การจัดระเบียบการใชเงินดวยความรอบคอบ กระเปา
สตางคแที่ดีจึงไมตองแพง แตเจาขึองกระเปาสตางคแตองมีสติในการใชจาย ทําใล
สามารถควบคุมการใชเงินไดอยางดี และจะกลายเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีได
ในที่สุด 

9. เมื่อโลกไมไดลมุนรอบ
อเมริกา  

แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจ ขึองโลกปใจจุบันคือ การคาอยางเสรี และการยึดมั่น
ในอัตลักษณแขึองแตละประเทศเพ่ือสรางจุดแขึ็งทางการคา โดยมีการรวมมือกับ
พันธมิตรอ่ืนๆ ลลายกลุมเพ่ือสรางผลประโยชนแและคานอํานาจกันเองระลวาง
กลุมตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใลระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมขึับเคลื่อนโลกไป
ไดอยางกลมกลืน 

10. อยูแตในกลองคุณจะ
ไปเล็นอะไร 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา วาดวย การกาวออกมาจากกลองจึงเป็นการกาวเขึา
สูการมีสังคม การไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และการสรางมิตร เพื่อใลมนุษยแ
ทํางานและใชชีวิตไดอยางราบรื่น โดยวิธีการสําคัญ คือ การลดทัศนคติทางลบ
ขึองตนเองที่มีตอบุคคลอ่ืน 

11. รางกายไมเคยโกลก แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยาเลมนี้สอนใลรูจักพิจารณาผูอ่ืนอยางถวนถี่จากทาทีที่
สื่อออกมา เพื่อจับสาระบางประการที่แมแตเจาตัวเองก็ไมทราบเพื่อใลสามารถ
เขึาถึง ประเมินสถานการณแ และประยุกตแใชกับความสัมพันธแระลวางบุคคลอยาง
ไดผล 
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12. แคใชคําใลฉลาดก็
เพ่ิมโอกาสจาก 0 เป็น 
100 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา ทําใลเล็นวา การใชคําเพ่ือการสื่อสารที่ดีจะชวยใล
มนษุยแประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตองการ โดยการลดโอกาสที่จะถูกปฏิเสธดวย
การขึอบคุณ การเสนอทางเลือกท่ีไดประโยชนแสองฝุาย และสุดทายคือการใชคําท่ี
ทําใลเล็นภาพ ลากคนใดทําไดในลักษณะดังกลาวนี้ก็จะประสบความสําเร็จอยาง
ดีกับการประสานงาน 

13 . เล็นในสิ่งที่คนอื่นไม
เล็น 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา เลมนี้ เป็นการยกตัวอยางบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จมาเพ่ือกระตุนใลผูอานไดมีภาพความสําเร็จในใจและกาวไปสูสิ่งที่
ตองการนั้น  

14. วิชาความคิดท่ีคุมคา
ลนวยกิตท่ีสุดในโลก 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา เลมนี้ ใลความสําคัญกับการพลิกมุมมองและการใช
ความคิดเชิงสรางสรรคแเพ่ือสรางผลลัพธแที่นาพอใจ ทั้งในแงขึองการทําธุรกิจ การ
ชวยเลลือสังคม ฯลฯ  

15. พฤติกรรมพยากรณแ แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา เลมนี้ สื่อใลเล็นวาพฤติกรรมขึองมนุษยแนั้นแมจะมี
ความสามารถในการรูเทาทันกลยุทธแการคาขึายตางๆ แตมนุษยแก็ยังตัดสินใจทํา
ตามความตองการขึองตนเองเสมอ 

16. ทํานอยใลไดมาก แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา คือ การจัดลําดับความสําคัญใลแกงานและกิจธุระ
ประจําวันใลพอดีกับความสามารถท่ีจะจัดการไดสําเร็จ รวมถึงการสรางนิสัยทํา
สิ่งสําคัญเพียงอยางเดียวใลสําเร็จแทนการทําทุกอยางพรอมกันแลวไดผลลัพธแไมดี
เทา 

17. อานทะลุความคิดดวย
จิตวิทยาแลงการโกง 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา ใลความรูเกี่ยวกับธรรมชาติขึองพฤติกรรมวาดวย
การโกงวามีโอกาสเกิดขึึ้นไดเพราะสาเลตุใดบาง และแนวทางปูองกัน ตลอดจน
การแกไขึเพ่ือใลบุคคลสามารถรักษามาตรฐานความซื่อสัตยแไวไดอยางตอเนื่อง
และสงผลถึงสังคมในภาพรวม 

18. สรางความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใลญดวย
นิสัยแค 1% 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา วาดวยการสรางสรรคแความคิดใลม ซึ่งตองอาศัย
ประสบการณแเดิมผสานเขึากับมุมมองใลมจากการตั้งคําถามและลาทางออกอยาง
เป็นระบบ 

19. กลยุทธแจุดกระแส แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา ระบุวา การสรางกระแสในสังคมตองอาศัย
องคแประกอบสามสวนเพื่อขึับเคลื่อนแมวาจะเริ่มตนจากจุดเล็กๆ แตความ
เชื่อมโยงระลวางบุคคลและสภาพแวดลอมยอมสงผลใลเกิดความสนใจและความ
ติดตรึงใจไดงาย 

20. นาจะรูอยางนี้ตั้งแต
ตอนอายุ 20  

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา ใลมุมมองเกี่ยวกับการใชชีวิต ทั้งในแงบวกและลบ
เพ่ือใลบุคคลเกิดวุฒิภาวะกอนที่จะออกสูโลกขึองการทํางาน  

21. ติดอะไรไมเทาติด
ลนึบ 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา อธิบายลลักการขึองการสรางความตราตรึงใน
ความรูสึกดวย 6 ขึั้นตอนเพื่อใลการสื่อสารขึองมนุษยแประสบความสําเร็จไมวาจะ
นําไปใชในชีวิตประจําวันลรือในเชิงธุรกิจ 
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22. กระตุนสมองใลผลิต
ไอเดีย 

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา วาดวยการสรางสรรคแความคิดใลม ซึ่งตองอาศัย
ประสบการณแเดิมผสานเขึากับมุมมองใลมจากการตั้งคําถามและลาทางออกอยาง
เป็นระบบ 

23. ไมตองฉลาดก็
มองเล็นโอกาสมากกวา
คนอ่ืน  

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา ใลเคล็ดลับในการพัฒนาบุคลิกภาพขึองบุคคลใล
แตกตางและมีประสิทธิภาพมากข้ึึนดวยการฝึกฝนตนเองใลชางสังเกตและมี
มุมมองที่แปลกใลม สรางสรรคแยิ่งกวาเดิม    

24.  52 เคล็ดวิชาเปลี่ยน
คนธรรมดาใลเป็น
อัจฉริยะ   

แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยา เลมนี้ใลแนวทางในการพัฒนาบุคคลใลประสบ
ความสําเร็จตามที่คาดลวังจะเป็นดวยการฝึกฝนจนกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญ
อยางแทจริง 

 
สรุปผลการวิจัย  

ภาพแทนแนวคิดรํวมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ 
1. หมวดสุขภาพ สารคดีในลมวดนี้มีตัวแทนเพียงเลมเดียว แตเป็นเลมที่ไดรับความสนใจ

และติดอันดับขึายดี โดยแนวคิดที่สารคดีแนะวิธีการเลมนี้ สื่อออกมา คือ คนยุคใลมตองใสใจกับ
สุขึภาพ ไมรับประทานอาลารมากจนเกินไป เพราะความอวนทําใลรางกายไมแขึ็งแรง  ควรปลอยใล
รางกายลิวสักระยะ เพ่ือกระตุนการทํางานขึองยีนเอาตัวรอด แลวจึงเริ่มรับประทานอาลารดวย
ปริมาณที่เลมาะสม 

2. หมวดวิทยาศาสตร๑ แนวคิดรวมสมัยเชิงวิทยาศาสตรแมีกลุมตัวแทนเพียงเรื่องเดียวเชนกัน 
โดยในเลมนี้เสนอวา สมองเป็นสวนสําคัญที่จะชวยใลมนุษยแเอาตัวรอดไดในยามคับขึันซึ่งตองมีการ
ฝึกฝนเตรียมความพรอมและรูเทาทันประสิทธิภาพขึองสมองอยูเสมอ โดยเฉพาะในยามที่ตองประสบ
ภัยพิบัติลรือการกอวินาศกรรม เชน ไฟไลม ตึกถลม 

3. หมวดธุรกิจ แนวคิดรวมสมัยเชิงธุรกิจที่สื่อสารมายังผูอานแบงเป็น 3 ระดับ คือ บุคคล 
องคแกร และสากล ระดับบุคคล ตองฝึกฝนตนเองใลมีระเบียบวินัย เพราะเป็นพ้ืนฐานขึองความสําเร็จ
ลลายดาน เชน วินัยทางการเงิน  การเพ่ิมพูนทักษะความเป็นเลิศดานอ่ืนๆ โดยอาศัยการฝึกทักษะ
ตรง และการฝึกทักษะออม ระดับองค๑กร ตองมีทักษะการประสานงาน และเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานใลเต็มไปดวยความสุขึ ระดับสากล ผูประกอบธุรกิจตองมีกลยุทธแในการกระตุนพฤติกรรมขึอง
ผูบริโภค และศึกษาความเป็นไปขึองโลกการคาเสรีเพ่ือสรางจุดแขึ็งทางการคา แสวงลาความรวมมือ
ระดับนานาชาติและรักษาอัตลักษณแขึองแตละประเทศ  

4. หมวดจิตวิทยา แนวคิดรวมสมัยเชิงจิตวิทยาแบงเป็น 3 ระดับไดเชนกัน คือ บุคคล  
ระลวางบุคคล และสังคม ระดับบุคคล บุคคลควรปรับลดทัศนคติทางลบที่มีตอบุคคลอ่ืน  มีความ
รูเทาทันพฤติกรรมขึองตนเองเพ่ือไมใลตกเป็นเลยื่อขึองกลยุทธแทางการตลาด และมีวิธีการจัดการงาน
ใลประสบความสําเร็จดวยการจัดลําดับความสําคัญขึองงานแลวมุงมั่นทําใลสําเร็จตอวันไมเกิน 3 สิ่ง 
รวมถึงนําระบบดังกลาวนี้ไปใชกับเรื่องอ่ืนๆ รอบตัวดวย ระดับระหวํางบุคคล บุคคลควรมีทักษะ
ทางการสื่อสารดวยวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพ่ือใลการสื่อสารประสบความสําเร็จ เชน การสราง
ความตราตรึง ระดับสังคม บุคคลควรเรียนรูธรรมชาติและพฤติกรรมขึองการโกงเพ่ือใลรูเทาทัน 
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ปูองกันและปราบปรามได รวมไปถึงการเรียนรูวิธีการที่จะปลุกกระแสทางสังคมเพ่ือผลสําเร็จที่
ตองการ โดยอาศัยความเชื่อมโยงระลวางบุคคลและสภาพแวดลอม 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากขึอมูลที่กลาวมาขึางตน จะเล็นไดวาภาพแทนแนวคิดรวมสมัยที่สื่อผานสัญญะทางภาษา
นั้นสามารถแบงออกเป็น 4 ระดับตามองคแประกอบขึองการสื่อสาร ดังนี้  
 1. สัญญะในตัวบุคคล  
 สารคดีแนะวิธีการ มักเสนอใลเล็นภาพแทนขึองบุคคลรวมสมัยวา บุคคลจะตองมีบุคลิกภาพ
ภายนอกที่เลมาะสม ดูดี ประเปรียว น้ําลนักไดมาตรฐาน สุขึภาพรางกายแขึ็งแรงจนสงผลถึงภายนอก
ที่สดใส ออนกวาวัย ดวยพฤติกรรมการทานอาลารที่มีประโยชนแ และจํากัดการทานใลนอยลงเพ่ือ
กระตุนใลยีนในรางกายทํางานอยางสมบูรณแ (ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี) ที่เป็นเชนนี้เพราะปใจจุบันมนุษยแ
สามารถเขึาถึงอาลารไดงายและมีอาลารจํานวนมากที่ไมกอใลเกิดประโยชนแแกรางกาย แตกลับสงผล
ใลคนเป็นโรคไมติดตอเรื้อรังมากขึึ้น (NCDs) โดยสาเลตุขึองโรคมาจากปใจจัยตางๆ ในรางกายและ
การใชชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเชนเลลา บุลรี่ การขึาดการออกกําลังกาย การทานอาลารรสจัด และ
ความเครียด ผลกระทบจากการกินอาลารที่ไมเลมาะสมนี้ ทําใลเกิดการปฏิเสธกระแสบริโภคนิยมโดย
การเสนอทฤษฎีการกินใลนอยลงและปลอยใลรางกายลิวเพ่ือสรางยีนการเอาชีวิตรอดที่จะชวยใล
รางกายแข็ึงแรงข้ึึน  
 ขึณะเดียวกัน ประสิทธิภาพการทํางานขึองรางกาย เชน สมอง จะตองไดรับการฝึกฝนเพ่ือใล
มีคุณสมบัติพิเศษตางๆ ที่ทําใลเลนือกวาคนอ่ืนๆ (สร๎างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํด๎วยนิสัยแคํ 
1%, กระตุ๎นสมองให๎ผลิตไอเดีย, ไมํต๎องฉลาดก็มองเห็นโอกาสมากกวําคนอ่ืน, 52 เคล็ดวิชา
เปลี่ยนคนธรรมดาให๎เป็นอัจฉริยะ, นําจะรู๎อยํางนี้ตั้งแตํกํอนอายุ 20) การผลิตซ้ําสัญญะวาดวย
คุณสมบัติพิเศษตางๆ ที่ทําใลคนคนลนึ่งมีความสามารถเลนือกวาคนทั่วไปเป็นสัญญะที่ถูกสรางขึึ้นใน
สังคมท่ีมีการแขึงขัึนกันอยางรุนแรงทําใลคนสวนใลญตองการแยงชิงความเป็นที่ลนึ่งเพ่ือประโยชนแใน
การไดงานทํา การข้ึึนเงินเดือน ซึ่งเป็นอิทธิพลจากสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด และคัดเลือกคนทํางานที่มี
ความสามารถลลากลลายดานเพ่ือลดตนทุนในการวาจาง  
 นอกจากนี้ยังมีการผลิตซ้ําสัญญะวาดวยการเสริมสรางนิสัยที่ชวยใลทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การทํางานทีละนอยแตไดผลลัพธแมาก (ทําน๎อยให๎ได๎มาก, ชาตินี้คงไปไมํถึงไหน 
ถ๎าทําอะไรแคํพอผําน) รวมถึงนิสัยสวนตัวบางประการที่จะทําใลสถานะทางการเงินดีขึึ้นดวยความ
เอาใจใสกับทางเขึา-ทางออกขึองเงิน (ชีวิตมั่งคั่งด๎วยกระเป๋าสตางค๑ใบเดียว) ซึ่งลวนไดรับอิทธิพลมา
จากสภาพเศรษฐกิจทั้งสิ้น   
 2. สัญญะระหวํางบุคคลและกลุํมบุคคล  
 ในชีวิตประจําวัน มนุษยแตองพบเจอผูคน และตองติดตอประสานงานอยูเสมอ ดังนั้ น การมี
ทักษะเพ่ือการสื่อสารและตอรองยอมสงผลดีตอการทํางาน (เปลี่ยนวิธีทํางานแคํ 1% คุณก็แซงหน๎า
คน 99% ได๎แล๎ว) นอกจากนี้ยังสงเสริมการเขึาสังคม การมีปฏิสัมพันธแกับเพ่ือนรวมงาน (อยูํแตํใน
กลํอง แล๎วคุณจะเห็นอะไร, แคํใช๎คําให๎ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100) และการฝึกฝนที่สําคัญ
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อีกประการลนึ่ง คือ การอานและตีความภาษากาย ที่ควรจะตองเรียนรูไวเพ่ือประเมินสถานการณแใน
การสื่อสาร (รํางกายไมํเคยโกหก)  
 ดวยความเจริญกาวลนาทางเทคโนโลยีทําใลผูคนติดตอสื่อสารกันไดงายขึึ้น เชน โทรศัพทแ 
อีเมล สื่อสังคมออนไลนแ แตความรวดเร็วนี้ก็กลายเป็นการเปิดโอกาสใลขึอมูลไลลบาเขึามาสูตัวเรา
มากจนทวมทน ทําใลบางครั้งไมสามารถจะบริลารจัดการขึอมูล เวลา และความสัมพันธแใลสอดคลอง
กันได ดังนั้น เพ่ือที่จะเอาชนะกระแสขึอมูลขึาวสารที่ทวมทนนั้น แลวมีเวลาในการบริลารจัดการ
ความสัมพันธแระลวางบุคคลสวนอ่ืนๆ ใลลงตัว เชน เพ่ือนรวมงาน ครอบครัว สัญญะขึองการพัฒนา
ศักยภาพในการสื่อสารจึงเกิดขึึ้น เพ่ือใลการสื่อสารทุกครั้งประสบความสําเร็จอยางดี และในอีกแง
ลนึ่ง สัญญะวาดวยการจับโกลกคนอ่ืน ก็เป็นลลักฐานที่แสดงใลเล็นไมใชเพียงสภาพเศรษฐกิจเทานั้น
ที่สงผลใลคนตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง แตสภาพสังคมท่ีมากดวยอาชญากรรมก็ทําใลผูคนตองเริ่มเรียนรู
การเอาตัวรอดจากการศึกษาทาทางขึองบุคคลอ่ืน เพ่ือประเมินสถานการณแ แตทั้งลมดนี้ก็เป็นไปเพ่ือ
สงเสริมใลบุคคลไดประสบความสําเร็จในการสื่อสารตามที่ตั้งเปูาไว 
 3. สัญญะในระดับองค๑กร 
 การบริลารองคแกรซึ่งมีพนักงานจํานวนมาก ผูบริลารจําเป็นตองมีทักษะในการสื่อสาร และ
สรางปฏิสัมพันธแกับพนักงานขึองตนเอง เพ่ือดึงประสิทธิภาพการทํางานขึองพวกเขึาเลลานั้นใลแสดง
ออกมาไดมากที่สุด ภาพแทนขึองผูบริลารในองคแกรจึงเป็นอีกสิ่งลนึ่งที่ถูกกําลนดขึึ้นโดยอาศัย
ความสําเร็จและความกาวลนาขึององคแกรเป็นเปูาลมายปลายทาง (ใช๎คน 2 คน ให๎ได๎ผลเทํา 7 คน)  
 แมวาจะมีลนังสือเพียงเลมเดียวที่แนะวิธีการบริลารจัดการองคแกรในฐานะขึองผูบริลาร แต
อิทธิพลเลลานี้มาจากสภาพสังคมปใจจุบันที่มีการแขึงขัึนสูงทําใลคนสวนใลญทํางานอยางไมมีความสุขึ 
มีการลาออกจากงานสูง ลรือมีการตําลนิคนรุนใลมวาไมมีความอดทนในการทํางาน สิ่งเลลานี้แสดง
ใลเล็นถึงสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป และจําเป็นอยางยิ่งท่ีองคแกรจะตองลันมาใลความสําคัญกับการสราง
บรรยากาศในที่ทํางาน เพราะบรรยากาศสงผลตอศักยภาพขึองคนในการสรางผลงาน ซึ่งเป็นการสวน
กลับกระแสขึองสภาพการทํางานที่มีการแขึงขึันสูง   
 4. สัญญะในระดับมวลชน 
 ภาพแทนอีกสวนลนึ่งที่สารคดีแนะวิธีการเสนอใลเล็นอยางเป็นรูปธรรมคือ แนวคิดเพ่ือการ
ใชชีวิตใลอยูรอดไดในสถานการณแโลกปใจจุบัน (วิชาความคิดที่คุ๎มคําหนํวยกิตท่ีสุดในโลก, เห็นในสิ่ง
ที่คนอ่ืนไมํเห็น) ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (เม่ือโลกไมํได๎หมุนรอบอเมริกา, คิดจะไปดวง
จันทร๑ อยําหยุดแคํปากซอย) มีขึอมูลขึาวสารลนจนตองวิเคราะลแกลยุทธแทางการตลาดเพ่ือไมใลตก
เป็นเลยื่อ (อํานทะลุความคิดด๎วยจิตวิทยาแหํงการโกง) และในทางกลับกันสามารถใชขึอมูล
เลลานั้นเป็นชองทางในการสรางความกาวลนาทางธุรกิจ (กลยุทธ๑จุดกระแส, ติดอะไรไมํเทําติดหนึบ
, พฤติกรรมพยากรณ๑, สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม) และมีอันตรายจากการกอวินาศกรรม 
(รู๎ทันสมองในยามคับขัน)  
 จะเล็นไดวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมขึองประเทศใดประเทศลนึ่ง
ยอมสงผลกระทบไปในวงกวางอยางลลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การผลิตซ้ําความคิดในการเอาตัวรอดใน
สังคมปใจจุบันไมวาจะเป็นในแงขึองการทํามาลาเลี้ยงชีพ ลรือการเอาตัวรอดจากการกอวินาศกรรมก็
ตาม ลวนเป็นผลกระทบที่เกิดจากระบบสังคมโลก ซึ่งเป็นสังคมที่ใลญที่สุด และสงผลกระทบไดมาก
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ที่สุด จากภาพแทนที่สื่อออกมาทําใลเล็นทั้งขึอดีและขึอเสียขึองขึาวสารที่เชื่อมถึงกันทั้งโลก 
(Globalization) ขึอดี คือ การไดเรียนรูสิ่งที่เป็นประโยชนแอยางกวางขึวางจากประสบการณแ
ลลากลลายขึองบุคคล เชน ในลนังสือชื่อ คิดจะไปดวงจันทรแอยาลยุดแคปากซอย ไดยกตัวอยาง
บุคคลที่ประสบความสําเร็จทั่วโลก ตลอดจนความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่จะผันไปตามการ
เปลี่ยนแปลงขึองกระแสโลก ทําใลผูอานลรือผูประกอบการธุรกิจไดเรียนรูแนวทางการดําเนินธุรกิจที่
ลลากลลาย แตในขึณะเดียวกัน ขึอเสียก็จะเกิดกับผูบริโภคที่ไมรูเทาทันกลยุทธแทางการคาขึายสินคา
และบริการเลลานั้น  

 
บทสรุป 
 การศึกษาภาพแทนแนวคิดรวมสมัยจากสารคดีแนะวิธีการจํานวน 24 เลมทําใลเล็นวา 
แนวคิดเลลานี้ใลความสําคัญกับการสรางองคแความรูและพัฒนาศักยภาพขึองบุคคลเพ่ือใลสนองตอบ
ความจําเป็นในการใชชีวิตประจําวันไดอยางเป็นสุขึ ทั้งในแงขึองการทํางาน การมีปฏิสัมพันธแกับ
บุคคล ลรือการรูเทาทันสภาวการณแโลก ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชนแที่อาจเกิดขึึ้นทั้งตัวขึองผูปฏิบัติเองและ
สวนรวม โดยมีความสัมพันธแกันอยางใกลชิด ระลวางบุคคล องคแกร และสวนรวม ดังนั้น สารคดีแนะ
วิธีการเลลานี้จึงไมไดเป็นเพียงสื่อสิ่งพิมพแที่ใลขึอมูลอยางผิวเผินลรือตามกระแสขึองตลาด เนื่องจาก
ในชวงเวลาขึองการเก็บขึอมูลนั้น มีสํานักพิมพแจํานวนมากออกลนังสือที่มีเนื้อลาในลักษณะเดียวกัน 
แตใชการตั้งชื่อเรื่องใลแปลก แตกตางกันไป สวนวิธีการนําเสนอเรื่องราวนั้นมีทั้งแบบบอกเลารายขึอ 
และการบอกเลาดวยเลตุการณแ ลรือเรื่องราวขึองบุคคล  
 งานวิจัยนี้ศึกษาภาพแทนแนวคิดรวมสมัยจากสารคดีแนะวิธีการ ซึ่งใชวิธีการวิเคราะลแใน
ลักษณะเดียวกับงานวิจัยขึองจินดา ศรีรัตนสมบุญ. (2553). เรื่อง เยอรมันมองหญิงไทย : ภาพแทน
หญิงไทยในงานเขียนเยอรมันรํวมสมัย ที่มองวาภาพแทนลญิงไทยจากสายตาขึองคนเยอรมันแสดง
ใลเล็นการครอบงําขึองตะวันตก แตก็มีการวิพากษแและตอบโตขึองไทยตออํานาจนั้นดวยเชนกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่เล็นวาภาพแทนคนยุคใลมถูกครอบงําจากตะวันตก ลรือประเทศที่เจริญกวา 
และอุดมการณแทุนนิยม ซึ่งสรางภาพเลมารวมใลคนยุคใลมตองเกงรอบดาน แตขึณะเดียวกันก็มีการ
โตกลับกระแสบริโภคนิยมดวยการนิยามวาความลิวทําใลสุขึภาพดี เชนเดียวกับงานขึองวุฒินันทแ แกว
จันทรแเกตุ (2553) เรื่อง อุดมการณ๑ความเป็นชายในวาทกรรมโฆษณาสินค๎าและบริการสําหรับ
ผู๎ชายในนิตยสารผู๎ชาย ที่พบวามีการสรางอุดมการณแใลผูชายตองเป็นผูมีรูปลักษณแดี  

การผลิตซ้ําสัญญะและภาพแทนเลลานี้เป็นผลมาจากปใจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยี ที่ทําใลมนุษยแตองแขึงขึันกันมากขึึ้นและรุนแรงขึึ้น การปรับตนเองใลเขึากับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจึงเป็นทางรอดที่สารคดีแนะวิธีการเนนย้ําและเป็นภาพแทนขึอง
แนวคิดรวมสมัยในปใจจุบัน  
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เวียดนาม ลาว อินโดนีเซยี : ภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 

VIETNAM, LAOS, INDONESIA : REPRESENTATION OF ASEAN COMMUNITY  
IN ASEAN LITERARY 

 
ธนพร  หมูคํา* 

* อาจารยแประจําลลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขึาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําลรับชาว
ตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดยํอ 

 บทความนี้เป็นสวนลนึ่งขึองการวิจัย เรื่อง ภาพตัวแทนขึองประชาคมอาเซียนในวรรณกรรม
อาเซียน มีวัตถุประสงคแเพ่ือวิเคราะลแภาพตัวแทนขึองประเทศเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียน กลุมตัวอยางคือวรรณกรรม
อาเซียนจากประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอินโดนีเซีย ที่แปลเป็ น
ภาษาไทย ใชแนวคิดภาพตัวแทน (Representation) แนวคิดการวิเคราะลแวาทกรรม (Discourse) 
แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) และแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) วิเคราะลแตัวบท 
ผลการวิจัยพบวาภาพตัวแทนสังคมเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซียถูกกดทับจากอํานาจสังคมตะวันตก 
ทั้งระบบการเมือง การปกครอง การคา และภูมิปใญญา ความเชื่อทางวัฒนธรรมเดิมถูกวาทกรรมการ
พัฒนาเขึาครอบงํา ปรากฏสัญญะจากระบบทุนนิยม และ มีวาทกรรมโลยลาอดีตยอนแยงกับดักที่
ประชาคมอาเซียนกําลังเผชิญอยู 
 
คําสําคัญ    ภาพตัวแทน   ประชาคมอาเซียน  วรรณกรรมอาเซียน  
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Abstract  

 
 This article was a part of research titled Representation of ASEAN community 
in ASEAN Literary had the objective to analyze the representation of Vietnam, Laos, 
and Indonesia which were members of ASEAN appeared in ASEAN literature. The 
sample was ASEAN literature from Vietnam, Laos, and Indonesia translated into Thai. 
This research used the concept of Representation, Discourse, Semiology and Cultural 
Study for analysis the literature. The result found that the representation of Vietnam, 
Laos, and Indonesia were pressed by Western social power, politics, trade, and 
wisdom. The belief in an old culture was dominated by civilization discourse. There 
were a sign of capitalism and nostalgia discourse was contrast to the current situation 
of ASEAN.            
 
Keywords : Representation, ASEAN community, ASEAN Literary 
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บทนํา 
 วรรณกรรมเป็นภาพสะทอนสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจขึองสังคมแตละชวง
สมัย ผูประพันธแจะนําเสนอภาพตัวแทน (Representation) ขึองสังคมนั้นๆ ผานเลตุการณแ ฉาก บท
สนทนาขึอง     ตัวละครในเรื่องเลา (Narrative) ตัวบท (Text) ขึองวรรณกรรมเป็นเสมือนภาพ
ตัวแทนสังคมที่ผูประพันธแ  อาจสื่อโดยตรง (Direct) ลรือสื่อเชิงสัญญะ (Sign) ผานตัวละคร 
(Character) บทสนทนา (Dialog) และกลวิธีการเลาเรื่องขึองผูประพันธุแ ผูอานจึงตองตีความ 
(Interpretation) และคนลาแนวคิดขึองผูประพันธแที่จงใจประกอบสราง (Construction) แฝงเรน
ลรืออาจปกปิด กดทับ ความจริง อํานาจบางอยางขึองแตละสังคม ไวในเรื่องเลา การใชภาษาสรางตัว
บทวรรณกรรมกลาวไดวาเป็นวาทกรรม (Discourse) ที่ผูอานจําเป็นตองวิเคราะลแทําความเขึาใจ
เรื่องราวขึองวรรณกรรมเลลานั้น วาทกรรมดังกลาวนี้ไมไดลมายถึง “...ภาษา คําพูดลรือถอยแถลง
อยางที่มักเขึาใจกันเทานั้นแตลมายถึงระบบและกระบวนการในการสราง (Constitute) เอกลักษณแ 
(Identity) และความลมาย (Significance) ใลกับสรรพสิ่งในสังคมที่ลอลุมเราอยูไมวาจะเป็นความรู 
ความจริง อํานาจลรือตัวตนขึองเรา...” (ไชยรัตนแ เจริญสินโอฬาร, 2549, ลนา 19-20) ดังนั้นวาท
กรรมจึงเป็นเรื่องขึองการปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive Practices) ซึ่งรวมถึงความคิด ความเชื่อ 
คุณคาขึองสถาบันตางๆ ขึองสังคมนั้นๆ ซึ่งกลายเป็นตัวกําลนดอัตลักษณแ (Identity) และความลมาย
ขึองสังคม  
 การนําเสนอภาพตัวแทนในสังคม จึงเป็นการประกอบสรางความจริงทางสังคมบางสวนผาน
สถาบันตางๆ ซึ่งอาจสงตอกันมาเป็นทอดๆ โดยไมมีใครกลาตั้งคําถามกับความจริงชุดนั้น 
ขึณะเดียวกัน “อํานาจ” ขึองวาทกรรมดังกลาวก็จะกําลนดทิศทางขึองสังคมใลเป็นเอกภาพ (Unity) 
ซึ่งความเป็นจริงชุดที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้นแทจริงแลวเป็นความจริงที่ถูกสรางขึึ้นโดยใคร ดวยอํานาจ
ใด ใชกระบวนการใด และความจริงใด ที่ยังคงถูกปิด ซอน กดทับ โดยที่สังคมไมไดรับรูความจริงอีก
ชุดลนึ่งที่ซอนอยู การคนลาความจริง จึงตองคนลาความรู ความจริง และอํานาจ ที่ปรากฏใน
ภาคปฏิบัติวาทกรรมและภาพตัวแทนขึองสังคมวามีการรื้อสราง (Deconstruction) ลรือการผลิตซ้ํา 
(Reproduction) วาทกรรมชุดใดเพ่ือนําเสนอภาพความจริงขึองสังคมใลมข้ึึนมา  
 บทความนี้ ตองการนําเสนอการคนลาความจริงในวรรณกรรมอาเซียนวาผูประพันธแ
นําเสนอภาพตัวแทน (Representation) สังคมเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนอยางไรบาง ลักษณะใด ดวยกระบวนการใดและยังคงปกปิด กดทับ ความจริงชุดใด ดวยเลตุ
ใด อันจะเป็นแนวทาง ในการศึกษาวิเคราะลแวรรณกรรมรวมสมัย (Contemporary Literature) ลรือ
วรรณกรรมลลังสมัยใลม (Postmodern) ที่ปใจจุบันมีความซับซอนในการเลาเรื่อง (Complexities of 
Story-Telling) มากขึึ้น การวิเคราะลแลักษณะนี้  จะเป็นประโยชนแอยางยิ่งตอการศึกษาดาน
สังคมศาสตรแและมนุษยศาสตรแอันจะกอใลเกิดความงอกงามในเชิงวิชาการตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะลแภาพตัวแทนสังคมประเทศเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซียที่ปรากฏใน
วรรณกรรมอาเซียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย   
    เขียนแสดง   input        process          output         outcome         impact 
 

แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง :  
ภาพตัวแทนขึองประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือคนลา
ภาพตัวแทนสังคมประชาคมอาเซียนที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนที่ศึกษา มีขึั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 ผูวิจัยสํารวจวรรณกรรมอาเซียนขึองประเทศสมาชิกอาเซียนที่แปลเป็นภาษาไทยและที่มี
จําลนาย  ในประเทศไทย ทั้งรูปแบบนวนิยายและเรื่องสั้น เพ่ือนํามาเป็นตัวบทการวิเคราะลแ  
 แนวคิดที่ผูวิจัยนํามาใชวิเคราะลแ ไดแก แนวคิดการสรางภาพตัวแทน (Representation) 
ขึอง แดริดา (Derrida) เพ่ืออธิบายการประกอบสราง (Construction) ความจริงแทและภาพตัวแทน
สังคมขึองประชาคมอาเซียนที่ปรากฏในตัวบทวรรณกรรม แนวคิดการวิเคราะลแวาทกรรม 

Input 
 

ตัวบท (Text)  
วรรณกรรมอาเซียน 
จากวรรณกรรม
ประเทศเวียดนาม 
ลาว อินโดนีเซีย
(แปลเปน็ภาษาไทย
แลว) 

Process 
 

วิเคราะลแตัวบทวรรณกรรม   
ตามแนวคิด ตอไปนี ้

1. การสรางภาพตวัแทน  
(Representation) 

2. การวิเคราะลแวาทกรรม 
(Discourse) 

3. สัญญะวิทยา (Semiology) 
4. วัฒนธรรมศึกษา  

(Cultural Study) 
 
 
 

Output 
 

พบกระบวนการนําเสนอภาพตัวแทน 
ในวรรณกรรมขึองประเทศเวียดนาม ลาว 
และอินโดนเีซีย รวมทั้งสัญญะ และ
อุดมการณแที่ปรากฏอยางไรบาง 
ในตัวบทวรรณกรรม   
 

Outcome 
 

ผลลัพทแที่พบ เป็นแนวทางการวิเคราะลแ
วรรณกรรมรวมสมัยขึองประเทศสมาชิก
อาเซียนในประเด็นอ่ืนตอไป 

Impact 
 

ไดองคแความรูใลมดานการวิเคราะลแวรรณกรรมและเป็นแนวทาง 
การวิเคราะลแดานภาพตัวแทนวาทกรรม สัญญะจากตัวบท 
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(Discourse Analysis) ขึอง มิเชล ฟูโกตแ (Michel Foucault) เพ่ืออธิบายความลมายขึองตัวบทที่
นํามาวิเคราะลแวาแฝงความรู ความจริง อํานาจ ขึองแนวคิดใครและสถาบันใด ดังที่ฟูโกตแ กล าววา 
“...‘ความรู้’ ที่ไดรับการถายทอดคือ ‘ความรู้’ ที่ไดถูกสังคมกลอมเกลาแลว‘ความรู้’ จึงเป็น ‘ความ
จริงที่ถูกสรางโดยสังคม’…” (อมรา พงศาพิชญแ,2547, ลนา 65) แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) 
ขึอง โรล็องคแ บารแตสแ (Roland Barthes) เพ่ือใชอธิบายความลมายขึองสัญญะ (Signified) และ
อธิบายสัญญะ (Sign) ที่ผูประพันธแสื่อใลเล็นในตัวบทวรรณกรรมอาเซียนที่ศึกษา และแนวคิด
วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) ตามที่ตรีศิลป บุญขึจร (2555) สรุปไว เพ่ือใชอธิบายปใจจัยขึอง
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมลรือการไลลบาขึองวัฒนธรรมรวมขึองสังคมประชาคมอาเซียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําลนดขึอบเขึตดานเนื้อลา คือวรรณกรรมที่สมาคมนักเขึียนแลง
ประเทศไทย และนักแปลไทยไดแปลเป็นภาษาไทยจากวรรณกรรมตนฉบับขึองประเทศสมาชิก
อาเซียน แตงโดยผูประพันธแในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  

2. ขอบเขตด๎านประชากร  
 งานวิจัยครั้งนี้ มีกลุมประชากรจากนวนิยายและเรื่องสั้นทั้งลมด 24 เรื่อง แบงเป็น
วรรณกรรม ประเภทนวนิยาย 6 เรื่อง และเรื่องสั้น 18 เรื่อง จากการสํารวจประชากรทั้งลมด พบวา
มีนวนิยายขึองประเทศลาวมีการแปลมากกวาประเทศอ่ืน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําลนดเกณฑแ ดังนี้ (1) การเลือกตัวแทนนวนิยายจะเลือก
ตัวแทนประเทศละ 1 เรื่อง สวนการเลือกตัวแทนประเภทเรื่องสั้นจะเลือกจากลนังสือขึองสมาคม
นักเขึียนแลงประเทศไทยในชุด 18 เรื่องสั้นอาเซียนคัดสรร ซึ่งมีทั้งลมด 18 เรื่อง ดังนั้นจึงได
วรรณกรรมเพ่ือวิเคราะลแ มาจากตัวบทนวนิยาย จํานวน 3 เรื่อง และตัวบทเรื่องสั้น จํานวน 18 เรื่อง 
รวมทั้งลมด 21 เรื่อง 

 3. ขอบเขตด๎านระยะเวลาที่ศึกษา  
            นวนิยายและเรื่องสั้นที่เลือกมาศึกษาครั้งนี้ มีวางจําลนายและลาซื้อไดในรานลนังสือทั่วไป 
โดยผูวิจัยกําลนดขึอบเขึตดานเวลาขึองกลุมตัวอยาง คือเป็นวรรณกรรมจากประเทศกลุมสมาชิก
อาเซียนที่แปลเป็นภาษาไทยเรียบรอยแลว จากสมาคมนักเขึียนแลงประเทศไทยและลนวยงานอ่ืน 
ตั้งแต ปี พ.ศ. 2551– 2558 เทานั้น 
     4. ข๎อตกลงเบื้องต๎น 
    4.1 การเรียงลําดับการวิเคราะลแนวนิยายและเรื่องสั้นในงานวิจัยครั้งนี้ไมเรียงลําดับชื่อ
ประเทศ ตามการเขึารวมสมาชิกอาเซียนลรือปีที่พิมพแบทประพันธแ เนื่องจากมิไดมุงเสนอผลการศึกษา
ในเชิงประวัติ 
                4.2 การสํารวจประชากรขึองขึอมูลดานเนื้อลาในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสืบคนจาก
ฐานขึอมูล ที่เกี่ยวขึอง เชน สมาคมนักเขึียนแลงประเทศไทย สํานักพิมพแที่จัดพิมพแวรรณกรรมรวม
สมัยและขึอมูลจากเว็บไซตแที่เกี่ยวขึองกับการประชาสัมพันธแวรรณกรรม เฉพาะชวงเดือนตุลาคม 
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2558 เทานั้น ลากมีวรรณกรรมขึองสมาชิกประเทศอาเซียนไดรับการแปลเป็นภาษาไทยเพ่ิมเติม
ลลังจากชวงเวลานี้ที่กําลนดนี้ถือวาไมไดอยู ในขึอบเขึตขึองการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  
ผลการวิจัย 
 ภาพตัวแทนขึองประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน ที่นําเสนอในบทความครั้งนี้ จะ
นําเสนอผลการวิจัยเฉพาะตัวแทนวรรณกรรม 3 เรื่อง ไดแก “ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก” ภาพ
ตัวแทนสังคมเวียดนาม “ซิ่นไหมผืนเก่าๆ” ภาพตัวแทนสังคมลาว และ“ม้าบินของมาเรียปินโต”ภาพ
ตัวแทนสังคมอินโดนีเซีย ผลการวิจัย พบวาภาพตัวแทน (Representation) ขึองสังคมเวียดนาม ลาว 
และอินโดนีเซีย ผูประพันธแผลิตซ้ํา (Reproduction) ภาพความจริงขึองสังคมดานความเป็นอยู ขึน
บวัฒนธรรมเดิมและมีการนําเสนอการไลลบาขึองขึนบวัฒนธรรมใลมเขึามาในทองถิ่น แสดงสัญญะที่
มีความลมายสื่อถึงตัวตนและวัฒนธรรมขึองทองถิ่น และนําเสนอความจริงเกี่ยวกับอํานาจขึองชนชั้น
ปกครอง ดังจะนําเสนอใลเล็นตามตารางและตัวอยางการอธิบายตอไปนี ้
 
ตารางแสดง : ภาพตัวแทนสังคมเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในวรรณกรรมอาเซียน 
 
 ผลการวิเคราะห๑ 

ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสูํวัย
เด็ก 

: ภาพตัวแทนสังคม
เวียดนาม 

ผ๎าซิ่นผืนเกํา ๆ 
: ภาพตัวแทนสังคม

ลาว 

ม๎าบินของมาเรียปินโต 
: ภาพตัวแทนสังคม 
 อินโดนีเซีย 

ภ า พ ตั ว แ ท น
สังคมที่ปรากฏใน
สังคมเวียดนาม 
ล า ว แ ล ะ
อินโดนีเซีย 

สังคมเวียดนามกับการ
เรียกรองสิทธิกับชนชั้น
ปกครอง 
 

สังคมลาวที่ตองปรับตัว
กับวัฒนธรรมตะวันตก 
ไลลบาเขึามาในสังคม
ทองถิ่น  

สังคมชายขึอบขึอง
อินโดนีเซียที่ลุกขึึ้นตอสู
กับอํานาจขึองชนชั้น
ปกครอง 
 

สัญญะ ที่ปรากฏ
ในตัวบท 
วรรณกรรม 
 

วัยเด็ก กฎ ระเบียบ วินัย       
ที่เคร่งครัดจากผู้ปกครอง 
  สัญญะ ระบบการปกครอง   
ขึองรัฐที่มีกฎเกณฑแบังคับ
ตามนโยบายรัฐกับผูอยูใน
ความปกครอง 

พ่อค้าเร่ขายผ้าทอจาก
โรงงาน  
  สัญญะ ระบบทุน
นิยมที่ไลลบามายัง
ทองถิ่น 

หมอผี  เวทมนตร์  
การปลุกเสก ม้าบิน 
 สัญญะ พลงัเลนือ
ธรรมชาติกับการใช
ตอรองกับอํานาจขึองชน
ชั้นปกครอง  

แนวคิด / 
อุดมการณแ 
ขึองผูประพันธแ 

การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
ขึองชนชั้นปกครอง 

การอนุรักษแ สืบทอด    
ภูมิปใญญา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

สิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาค 
ขึองประชาคมในสังคม 

ลักษณะรวม 
ขึองประชาคม
อาเซียนที่ปรากฏ 

- เด็ก สตรี คนชรา กับการเรียกรองสิทธิ และบทบาทในสังคม  
- การพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานรากฐานขึองภูมิปใญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น  
- วาทกรรมการพัฒนา วาทกรรมโลยลาอดีต  
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             จากตารางขึางตนที่แสดงภาพตัวแทนสังคมเวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ในวรรณกรรม
อาเซียน จะไดอธิบายใลเล็นภาพตัวแทนตามกระบวนการวิเคราะลแ ดังการอธิบายตอไปนี้ 
1. ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสูํวัยเด็ก : ภาพแทนสังคมเวียดนามกับการเรียกร๎องสิทธิกับชนชั้นปกครอง  
 นวนิยายเรื่อง “ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก” ปรากฏภาพตัวแทนกฎเกณฑแสังคมที่ชนชั้น
ปกครองกําลนดขึึ้น ดังตัวอยางในตอน แล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวัน ดังตอไปนี้ 

  เรื่อง แล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวัน อยูในชุดเรื่องสั้น ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก ผูประพันธแเลา
ถึง ตัวละครเอกชวงวัยเด็กที่เลาเรื่องวาแมใสใจเรื่องสุขึภาพมากและบังคับใลทุกคนในบานกินอาลาร
ที่เชื่อวา มีประโยชนแ แตจริงๆแลวตัวละครเอกก็เลมือนกับเด็กทั่วไปที่ชอบกินอาลารที่ไมมีประโยชนแ
ทางโภชนาการ เชน บะลมี่กึ่งสําเร็จรูป ผูเขึียนใลตัวละครเอกเลาเรื่องสุขึอนามัยขึองคนเวียดนาม 
โดยนําเสนอใลตัวละครผูเป็นแมเป็นผูอธิบายถึงการเลือกบริโภคอาลารที่มีประโยชนแ สวนเด็กก็ยังคง
ชอบกินบะลมี่สําเร็จรูป และอธิบายวาเด็กประเทศเวียดนามไมตางอะไรกับเด็กประเทศอ่ืน ตัวละคร
เอกเลาเรื่องในชีวิตประจําวันวาลลังจากกินขึาวกลางวันแลวตองนอนกลางวันดวยและลลังจากตื่น
นอนจะมีกิจวัตรประจําวันคือเขึาลองน้ํา ลางลนา และอานลนังสือเพ่ือปลูกฝใงวินัยรักการอาน จึง
สื่อสัญญะสังคมเวียดนามวาทุกครอบครัวปลูกฝใงคนในครอบครัวใลมีระเบียบวินัยตามกฎเกณฑแสังคม
และไดรับจากการปลูกฝใง  

 การเลาเรื่องดังกลาว อธิบายไดวาเลตุที่ผูประพันธแเลาเรื่องวิถีการเลี้ยงดูลูกลลานขึองคน
เวียดนาม ที่เนนระเบียบ วินัย สื่อนัยภาพตัวแทนการลลอลลอมพลเมืองเวียดนามใลเป็นสังคมที่ดีขึอง
เวียดนาม ขึณะเดียวกันผูเขึียนไดยอนแยงนโยบายขึองรัฐดังกลาวโดยตั้งชื่อเรื่องสั้นวา แล้วก็หมดไป
อีกหนึ่งวัน การ ยอนแยงกรอบเกณฑแที่อธิบายวาแตละวันขึองเด็กชาวเวียดนามตองปฏิบัติตามนั้น จึง
สื่อถึงภาพตัวแทน ชาวเวียดนามที่ตองอยูภายในกฎเกณฑแระบบการปกครองขึองเวียดนาม เป็นการโต
กลับวาทกรรมโภชนาการ ที่ดี การเลี้ยงดูเยาวชนตามกรอบ แสดงถึงการขึาดการแสดงออกทางความ
คิดเล็นตอสังคม ภาพตัวแทนผูปกครองลรือชนชั้นปกครองกับเด็กเล็กลรือประชาชนที่ไมมีอํานาจ
ตอรอง สื่อนัยวิถีชีวิตขึองชาวเวียดนาม ที่ถูกครอบงําจากอํานาจชนชั้นปกครองที่ผูไมมีอํานาจลรือ
ประชาชนทั่วไปที่เปรียบเสมือนวัยเด็กที่ไมสามารถปฏิเสธกฎระเบียบเลลานั้นได ตองจํายอมปฏิบัติ
ลนาที่ใลเสร็จสิ้นตามนโยบายรัฐลรือตองอยูภายใตกฎเกณฑแนั้นนั่นเอง  
 
2. ซิ่นไหมผืนเกําๆ : ภาพแทนสังคมลาวกับวัฒนธรรมตะวันตกไหลบํา   
             เรื่องสั้นชุดซิ่นไลมผืนเกาๆ วรรณกรรมอาเซียนขึองประเทศลาว นําเสนอภาพสังคมลาวยุค
ทุนนิยม ดังสรุปผลการวิเคราะลแตอไปนี้ 

 ผูเขึียนสรางใลตัวละครเอกอยูในสังคมลาวที่มีฐานะยากจน ตัวละครผูเป็นแมที่มีวิถีชีวิตอยู
ในสังคมชนบทที่มีฝีมือทอผาไลม มีลูกสองคนคนเล็กชื่อเปี๊ยกกําลังเรียนอยูในระดับประถมสวนคนโต
ชื่อนวลกําลังเรียนระดับอุดมศึกษาคณะวิจิตรศิลป  
           ผูเขึียนสรางเลตุการณแวาในวันลนึ่งที่ลมูบานเปี๊ยกวิ่งกระลืดกระลอบมาบอกแมวามีคนมา
ขึอซื้อผาซิ่นผืนเกาลรือใครจะนําผาซิ่นทอผืนเกาที่มีอยูไปแลกผาซิ่นใลมที่ทอจากโรงงานก็ได แมเมื่อ
ทราบเรื่องก็นําเอาผาซิ่นผืนเกาที่เก็บไวตั้งแตตอนยังสาวออกไปขึายแลกกับผาซิ่นทอจากโรงงาน เมื่อ
แมแลกผาซิ่นกับรถเรที่มาแลกในลมูบานในราคา 4 พันกีบ ทําใลแมดีใจและกะวาจะเลาเรื่องนี้ใลนวล
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ลูกสาวคนโตฟใงแตนวลยัง ไมกลับมาบาน ขึณะเดียวกันนวลไดไปงานแสดงสินคาเพ่ือขึายภาพ
จิตรกรรมที่เธอวาดในราคา 300 บาท เธอ คิดวาลากเธอซื้อผาซิ่นทอโบราณที่มีจําลนวยในงานแสดง
สินคาไปฝากแม แมคงจะดีใจมาก นวลจึงตัดสินใจเลือกซื้อผาซิ่นโบราณที่ขึายในราคา 500 บาท 
(ราคาเทากับ 14,000 กีบ) นํากลับมาใลแม แมเมื่อเล็นผาซิ่น ที่นวลซื้อมาฝากก็ตกใจมากเพราะคือ
ผาซิ่นผืนเกาที่แมขึายใลกับรถเรนั่นเอง แมขึองนวลเก็บความรูสึกนั้นไวโดยไมบอกใลนวลรูและรูสึก
เสียใจที่รูเทาไมถึงการณแการเปลี่ยนแปลงขึองสังคม ตองเป็นผูเสียรูใลกับพอคา ลัวใสไป 
 ผูเขึียนจงใจนําเสนอภาพตัวละครแมยอมนําผาซิ่นไลมโบราณผืนสวยที่เก็บสะสมมาแรมปี
ออกขึายกับรถเรรับแลกซื้อขึายขึองเกาในราคาที่เทียบเทากับผาซิ่นทอจากโรงงาน เมื่อแมแลกสินคน
ใลมไดแมแสดงความดีใจที่รูวาแมผาซิ่นจะมีอายุเกาแกแตยังขึายไดราคาแพงเทากับขึองใลม แมยังดี
ใจที่ไดครอบครองผาทอโรงงานตามกระแสทุนนิยม ผูเขึียนยอนแยงแนวคิดความสมัยใลมลรือ
วัฒนธรรมใลมที่ไลลบาเขึามายังสังคมชนบท โดยประกอบสรางตัวละครนวลซึ่งเป็นคนรุนใลมที่มี
ความรูและเรียนในระดับอุดมศึกษาดานออกแบบศิลปะไดมองเล็นศิลปะแลงวิถีชีวิตขึองภูมิปใญญา
ทองถิ่นที่ถักทอลงบนลวดลายผืนผาและเล็นความงดงาม ในมิติตางๆ ที่ถายทอดเป็นเรื่องราวในผืน
ผาซิ่นไลมทอมือและแมวากาลเวลาจะผานมาลลายสิบปีแตความงดงามยังปรากฏอยูและนั่นคือมรดก
ทางวัฒนธรรม  
 การประกอบสรางแนวคิดยอนแยงดังกลาว สื่อนัยวาความงาม ความศรัทธา ความเชื่อ
เกี่ยวกับ ภูมิปใญญาทองถิ่นลรือขึนบธรรมเนียม (Customs) ประเพณีเดิมขึองทองถิ่น ที่คนในทองถิ่น
มักจะละเลย ลลงลืมอาจจะสูญลายไปกับวัฒนธรรมใลมที่ถาโถมเขึามาในสังคมชนบททุกแลงลนขึอง
เอเชีย จนกลายเป็นสังคมกระแสทุนนิยม และถูกวาทกรรมการพัฒนา วาทกรรมความเจริญ วาท
กรรมความทันสมัยเขึามาครอบงําความคิดคนพ้ืนถิ่นใลเล็นความสําคัญขึองการพัฒนาที่เนนเฉพาะ
การพัฒนาเชิงวัตถุเป็นสวนใลญแตลาพัฒนาจิตวิญญาณที่เป็นอัตลักษณแทองถิ่นไม ทายที่สุดอํานาจ
การครอบงํา (Hegemony) ทางวัฒนธรรมไดกลืนกินวัฒนธรรมเดิมอยางงายดาย การที่นวลได
ตัดสินใจซื้อผาซิ่นผืนเกาขึองแมกลับมาใลแมเพ่ือรําลึกถึงความเป็นตัวตน ( Identity) ในวิถีวัฒนธรรม
ดั้งเดิม กลาวไดวาความเป็นพ้ืนถิ่นใดก็ตามจะมีเอกลักษณแที่นาสนใจเป็นตัวแทนขึองสังคมนั้นไดอยาง
งดงาม แมวากาลเวลาจะลวงเลย ความงาม ตัวตน ขึองวัฒนธรรมถิ่นก็จะยังมี   กลิ่นอายใลสังคมใลม
รื้อสรางอยูเสมอ ไมวาจะในลักษณะการรื้อสราง (Reproduction) ตัวตน วัฒนธรรมเดิมในรูปแบบ
ใลม เชน สื่อสัญลักษณแทางการคา การสงเสริมการทองเที่ยว การมุงเนนการตลาด นั บเป็นการ      
รื้อสรางวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ใลลมุนไปตามพลวัตขึองสังคม ผูเขึียนตอกย้ํา (Enact) ใลตระลนัก
ถึงวัฒนธรรมพ้ืนฐาน ความงาม ความมีตัวตน และแสดงถึงฐานรากทางวัฒนธรรมที่คนพ้ืนถิ่นควร
ตระลนักถึง อัตลักษณแตน รวมทั้งตองตรึกตรองการรับวัฒนธรรมใลมที่ไลลบาลรือแทรกซึมเขึามาใน
วิถีถิ่นอยางงายดายเปรียบดังพอคาเรขึายผาทอจากโรงงานในเรื่องผาซิ่นผืนเกา ๆ ที่นําผาซิ่นจาก
โรงงานมานําเสนอขึายใลแกผูคนถึงลมูบานนั่นเอง 
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3. ม๎าบินของมาเรีย ปินโต : ภาพแทนสังคมชายขอบของอินโดนีเซียท่ีลุกขึ้นตํอสู๎กับอํานาจชนชั้น

ปกครอง 
 เรื่องสั้น “มาบินขึองมาเรีย ปินโต” ผูประพันธแนําเสนอภาพตัวแทนสังคมทองถิ่นอินโดนีเซีย
ที่ตองตอสูกับอํานาจการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ดวยการสรางใลตัวละครเอกลญิงมาเรีย ปินโต 
เป็นตัวแทนขึองสังคมกลุมนอยที่ลวงแลนวิถีเดิมขึองทองถิ่น รวมทั้งสืบทอดเจตนารมณแผูนําทองถิ่นใน
ความเชื่อดั้งเดิมเพ่ือตอรองกับอํานาจใลมที่เขึามาครอบงํา ตัวบทประกอบสราง “ผูนําเผา” ตัวละคร
มาเรีย ปินโต เป็นตัวแทน การตอสูกับอํานาจชนชั้นปกครอง เนื่องจากผูคนในชุมชนตองลมตายจาก
การถูกฆาตัดลัวและลมตายเป็นจํานวนมาก รวมทั้งตองลนีเขึาปุาไปเพราะไมสามารถตอสูกับเผด็จ
การทางการเมืองได  ดังขึอความที่ยกมา 
 

...เดิมทีมาเรีย ปินโตเป็นเพียงลญิงสาวธรรมดาทั่วไป เธอเคยเรียนที่ภาควิชาวรรณคดี ใน
มลาวิทยาลัยชื่อดังแลงลนึ่งในจาการแตา เรียนไดเพียงผานภาคเรียนที่สาม กอนจะลวนคืน
สูดินแดนแลงสมและกาแฟ (ติมอรแตะวันออก) เพราะบรรดาผูนํา ณ ดินแดนดังกลาวบาง
ตายไปอยางกะทันลัน บางลายสาบสูญ ฆาตัวตายกลายเป็นบาลรือไมก็ลลบลนีเขึาปุา...
ลายนะ แทบทําลายแผนดินเกิดขึองเธอจนปุนปี้ ในตอนที่มาเรียกตัวกลับเพ่ือเตรียมรับสิ่ง
ที่ชะตากรรมกําลนด ลมอผีประจําเผารวมกันปลุกเสกใลมาเรียเป็นผูนําทัพ ติดอาวุธ เวท
มนตรแโบราณและ    มาบิน เธอคือผูถูกเลือกจากเสียงกระซิบอันศักดิ์สิทธิ์ขึองบรรพชน 
นับแตนั้นมาเรีย ปินโต กลายเป็นผูนําทัพกองกําลังสายลมอกที่นาพรั่นพรึง เขึาจูโจม
ขึาศึกไปทุกพ้ืนที่ ดับความลาญกลาขึองผูที่ศรัทธาตอความจริงอันสามารถพิสูจนแและถม
ถุยใลกับเทพนิยายและความเพอฝใน... 
  

                                                         (มาบินขึองมาเรีย  ปินโต, 2556, ลนา 178) 
 

 จากขึอความ เรื่อง ม๎าบินของมาเรีย ปินโต ขึางตน วรรณกรรมขึองประเทศอินโดนีเซีย 
ผูประพันธแนําเสนอภาพตัวแทนการตอสูขึองผูออนแอกวา ตามที่สังคมไดนิยามเพศลญิงเป็นเพศที่
ออนแอ ผูที่ออนแอดังกลาวเป็นตัวแทนเรียกรองสิทธิและปกปูองศักดิ์ศรีขึองชุมชน ภาพตัวแทนการ
ตอสูนี้สื่อสัญญะการตอสู    ทางการเมืองที่ชุมชนลรือกลุมคนที่อยูในสังคมเล็กๆ ตองรวมตัวกันลุกขึึ้น
ปกปูองศักดิ์ศรีขึองตนเองทามกลางการปกครองแบบเผด็จการขึองผูนํา 
  ผูประพันธแประกอบสรางหมอผ ีเวทมนตร๑ การปลุกเสก ม๎าบิน สื่อสัญญะวิถีชีวิตขึองคนพ้ืน
ถิ่นที่มีวิถีความเชื่อ การศรัทธา รากเลงาขึองบรรพชนลรืออัตลักษณแขึองกลุม ( Identity) อันมีความ
แตกตางกับวัฒนธรรมใลมที่ไลลบาเขึามาในทองถิ่นจนเกือบแยกไมออก การที่ผูประพันธแสรางใลมา
เรีย ปินโต ลญิงสาวสมัยใลมตองมารับบทบาทเป็นผูนําเผา โดยประกอบสรางใลมี (Character) 
ความเป็นผูนําเผาและเป็นตัวแทนผูนําขึองกลุมลรือชุมชนทองถิ่นเดิมและตองการตอรองกับการ
ครอบงําขึองอํานาจการปกครอง สื่อนัยวาการ  ลุกข้ึึนตอสูขึองกลุมชนเล็กๆ ในทองถิ่นโดยมุงเนนการ
รวมกลุมขึองชุมชนเพ่ือปกปูองสังคมเล็กๆ ใลอยูรอดนั้น สามารถทําไดแตตองอาศัยพลังจากปใจจัย
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ลนุนเสริมและการตอสูกับผูทรงอิทธิพลนั้นสามารถทําได  การประกอบสรางลมอผี เวทมนตรแ การ
ปลุกเสก มาบิน จึงสื่อสัญญะ (Sign) วาชุดความรูชุดลนึ่งขึองสังคมเล็กๆ ที่มีความเชื่อ ความศรัทธา
และปฏิบัติสืบทอดกันมาขึองชุมชนนั้น นับเป็นเครื่องแสดงภูมิปใญญาทองถิ่น ลักษณะการใช 
“สัญญะ”ตอรองกับ“อํานาจ” การครอบงําจากผูมีอํานาจลรือผูนําชั้นปกครอง กลาวไดวา หมอผี เวท
มนตร์ ม้าบิน เป็นพลังภายนอกที่คนชายขึอบลรือที่ถูกมองสังคมมองวาไรตัวตนไดสรางขึึ้นมา  ยึด
เลนี่ยวความเป็นตัวตนขึองกลุมตนกับกลุมอํานาจใลม ไดเล็นวาพวกเขึามีตัวตนเพ่ือตอรองกับอํานาจ
ใลม    ที่เขึามาครอบงําวัฒนธรรมเดิม เป็นการลุกข้ึึนตอสูผานการใชสัญลักษณแขึองภูมิปใญญาทองถิ่น 
ตัวละครเอกลญิงมาเรีย ปินโต ลญิงสาวรุนใลมในสังคมเดิมเป็นตัวแทนการตอสูตอรองกับอํานาจใลม 
แสดงใลเล็นวา      การจะตอสูกับอํานาจใลมนั้น ผูที่จะตอรองลรือเรียกรองความเป็นธรรมในทองถิ่น
เดิมจําเป็นตองรูเขึา รูเรา เพ่ือจะไดไมเพลี่ยงพล้ํากับอิทธิพลขึองอํานาจใลมที่เขึามาครอบงํา  
 จะเล็นวาผูประพันธแสรางใลมาเรีย ปินโต เป็นคนรุนใลม มีการศึกษาเป็นอาวุธ เมื่อตอง
กลับไป เป็นตัวแทนขึองเผาตามคําเรียกรองขึองคนในเผาที่เธอจากมาแทนผูนําเผาคนเดิมที่จากไป 
การตอรองกับอํานาจใลมขึองผูนําใลมโดยอาศัยความรูเป็นเครื่องมือตอสู แมวามาเรียจะเป็นลญิงสาว
แตเมื่อมีความรูเธอจึงเป็นที่ยอมรับใลเป็นผูนําเผาตอจากผูนําคนเดิม สื่อนัยวาการตอรองกับอํานาจ
ขึองชนชั้นปกครองจําเป็น อยางยิ่งตองมีความรูและควรใชความรูนั้นเป็นเครื่องมือตอรองอยางที่มา
เรีย ปินโตไดกระทํา 
 
บทสรุป 
 ภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนจากงานวิจัยในบทความครั้งนี้ เป็นภาพตัวแทนสังคมประเทศ
สมาชิกอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสวนลนึ่งในตัวบทวรรณกรรมที่วิเคราะลแ 
นับเป็น ภาพตัวแทนสังคมที่อยูทามกลางกระแสลลักขึองสังคมระบบทุนนิยม การอยูภ ายใตการ
ตอรองกับระบบ ทุนนิยมใลมที่ไลลบาเขึามาในสังคมขึองลาว ในเรื่องสั้น “ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ” การตอง
ตอสูกับชนชั้นปกครองลรือผูมีอํานาจในสังคมขึองอินโดนีเซีย ในเรื่อง “ม้าบินของมาเรีย ปินโต” และ
สังคมเวียดนาม เรื่อง “แล้ว ก็หมดไปอีกหนึ่งวัน” ในชุดเรื่องสั้น “ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก” 
กลาวไดวาตัวละครที่ผูประพันธแนําเสนอนั้นเป็นผูลญิง คือเด็ก ลญิงสาว และลญิงชรา สื่อนัยภาพ
ตัวแทนขึองผูที่ออนแอ ไมมีพละกําลัง เป็นตัวแทนขึองคนในสังคมที่ขึาดอํานาจตอรองที่มักถูกกดทับ
จากผูที่มีอํานาจและตองตกอยูภายใตการครอบงําขึองชนชั้นปกครองแบบปฏิเสธไมได 
 วรรณกรรมอาเซียนที่นําเสนอทั้ง 3 เรื่องขึางตนนี้ สื่อภาพตัวแทนขึองสังคมอาเซียนที่เป็น
สังคมกําลังพัฒนาภายใตวาทกรรมประชาคมอาเซียนตองเจริญทัดเทียมนานาประเทศ ภาพตัวแทน
สังคมท่ีกลาวมาสื่อนัยวาประเทศสมาชิกอาเซียนมีภาพตัวแทนที่คลายคลึงกันในประเด็นประเทศกําลัง
พัฒนา เพ่ือรวมกลุมตอรองกับประเทศตะวันตกลรือประเทศมลาอํานาจในดานตาง ๆ นอกจากนี้ยัง
เนนการทบทวนบทบาทขึองอาเซียนเพ่ือใลแตละประเทศสมาชิกตระลนักถึงฐานรากวัฒนธรรม ดังที่
ผูประพันธแไดนําเสนอในภาพตัวแทนขึองคนพ้ืนถิ่นเป็นการฉายภาพสังคมประชาคมอาเซียนที่วา
บทเรียนตางๆ ที่ประชาคมอาเซียนประสบมา จําเป็นอยางยิ่งตองทบทวนและระวังในการพัฒนา
ประเทศและการใชตอรองกับประเทศมลาอํานาจ ดังที่ มาเรีย ปินโต ลญิงสาวตัวเล็ก ๆ จําเป็นตองใช
กลยุทธแตอรองกับชนชั้นปกครอง 
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 ประเด็นสัญญะที่ปรากฏในงานทั้ง 3 เรื่อง จะเล็นไดวา หมอผี เวทมนตร์ การปลุกเสก ม้า
บิน เป็นสื่อสัญญะ (Sign) ถึงชุดความรูที่มีอยูในแตละสังคมใด กลาวคือภูมิปใญญาทองถิ่น เพ่ือที่ชุมชน
สามารถใชตอรองกับอํานาจชนชั้นปกครองที่ถูกครอบงําจากผูมีอํานาจ ทั้งนี้ผูมีอํานาจอาจเป็นทั้งผูที่มี
อํานาจจากภายในชุมชนและผูมีอํานาจจากภายนอกที่เขึามารุกรานในพ้ืนที่ หมอผี เวทมนตร์ ม้าบิน 
จึงสื่อนัยพลังที่คนชายขึอบสรางขึึ้นเพ่ือยึดเลนี่ยว เพ่ือตอสู ตอรองกับอํานาจใลม ความรูจึง
เป็นสัญญะขึองเครื่องมือที่จะใชตอสูลรือตอรองกับผูมีอํานาจเชนกัน มาเรีย ปินโต เธอมีความรู ดาน
วรรณคดีในระดับอุดมศึกษา นวลเป็นนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ทั้งสองไดนําความรูที่ไดจาก
การศึกษามาทบทวนบทบาทและเล็นความสําคัญขึองทองถิ่น แสดงถึงแนวคิดขึองผูประพันธแที่
นําเสนออุดมการณแลักษณะเดียวกันวาสังคมควรตระลนักถึงรากเลงาขึองตนเองแมวาจะไดรับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมอ่ืนก็ตาม นอกจากนี้สัญญะที่ปรากฏในเรื่อง “แล้วก็หมดไปอีก หนึ่งวัน” แสดงการ
ยอนแยงกับกรอบเกณฑแที่ถูกใลกระทําเป็นกิจวัตรประจําวัน การแอบกินบะลมี่สําเร็จรูป  ที่ถูกวาท
กรรมโภชนาการใลเชื่อวามีผลเสียตอสุขึภาพ จึงสื่อนัยวาสังคมเวียดนามที่อยูภายใตกฎเกณฑแระบบ
การปกครองที่เครงครัด ตองการโตกลับเพ่ือความมีตัวตนโดยการเดินออกจากกรอบเกณฑแนั้น เรื่อง
สั้นชุด ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก จึงสื่อนัยวาเด็กเล็กนั้นทําอะไรมักไมผิด ผูปกครองจะใลอภัยใน
ความไรเดียงสาเสมอ การที่ผูประพันธแนําเสนอ เรื่อง แล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวัน แสดงถึงการกระทํา
ตามๆ กันตามกฎขึองสังคมเลมือนกับถูกบังคับใลทําและไมสามารถแสดงความคิดเล็นขึองตนเอง
ตามท่ีอยากจะทําเพราะถูกวาทกรรมครอบงําใลเชื่อสิ่งใดสิ่งลนึ่งตามๆ กันมาขึองคนในสังคมนั้น จึงไม
ตางจากเด็กเล็กที่ตองปฏิบัติตามผูปกครองและใชชีวิตใลลมดไปในแตละวันเทานั้นเอง    
 สรุปไดวา ประเด็นที่นํามาเสนอในบทความครั้งนี้ เป็นภาพตัวแทนดานสังคมขึองประชาคม
อาเซียน จากตัวบทที่วิเคราะลแวรรณกรรมอาเซียน 3 เรื่อง ไดแก “ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก” 
“ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ” และ“ม้าบินของมาเรีย ปินโต” เป็นภาพตัวแทนขึองประชาคมอาเซียนที่เป็น
สังคมประชาคมอาเซียนกําลังพัฒนาภายใตวาทกรรมการแขึงขึันกับภูมิภาคอ่ืน ภาพตัวแทนขึอง
ประเทศเวียดนาม ลาว และ อินโดนีเซีย มีความคลายคลึงกันในดานการปกครองที่สังคมอยูใน
สภาวการณแแขึงขึัน ตอสู ตอรองกับอํานาจทางสังคมและระบบทุนนิยมทางเศรษฐกิจที่ไลลบาเขึามา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับวาตัวแทนวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่อง ที่นําเสนอในบทความนี้ ผูประพันธแ
นําเสนอภาพแทนประชาคมอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญและนาสนใจ 
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บทคัดยํอ          
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) เพ่ือคนลารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง 
กรณีศึกษา บานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ  2) เพ่ือวิเคราะลแ
รูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษา บานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด 
จังลวัดกาฬสินธุแ 3) เพ่ือสรางรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษา บานลนองแสง ตําบลเขึา
พระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานระลวางเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ (Mix Methods) โดยแบงการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การคนลารูปแบบฯ 
ศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวขึอง, การระดมสมองกับกลุมเปูาลมาย (Brain Storming) จํานวน 
137 คน ที่มาจากประชาชนผูที่สนใจตองการเขึามามีสวนรวม , การสัมภาษณแกลุมเปูาลมาย จํานวน 
30 คน ระยะที่ 2 วิเคราะลแรูปแบบฯ การใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ไดมาจากตัวแทนครัวเรือน
ทั้งลมด จํานวน 209 คน แลวนํามาวิเคราะลแขึอมูลโปรแกรมสถิติพ้ืนฐาน (SPSS) แลวเลือกรูปแบบที่
ผานเกณฑแคะแนนที่มีคาเฉลี่ย (  ) ตั้งแต 3.50 ขึึ้นไป ระยะที่ 3 การสรางรูปแบบฯ ซึ่งจะนําขึอมูล
รูปแบบที่ไดมาจากระยะที่สองมาออกแบบเพ่ือสรางรูปแบบฯ ผลการวิจัย พบวา  มีรูปแบบ 7 
องคแประกอบลลัก และ 26 องคแประกอบยอย คือ 1. ดานผูนํา (Leader) ไดแก 1.1 ผูนําที่มีไลวพริบ
ปฏิภาณ 1.2 ผูนําที่มีความซื่อตรงสุจริตและมีความโปรงใส 1.3 ผูนําที่ยอมรับฟใงความคิดเล็นขึองคน
อ่ืน 1.4 ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธแ 1.5 ผูนําที่มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 2. ดานการสราง
เครือขึาย (Network) ไดแก 2.1 การสรางเครือขึายกับชุมชน ทองถิ่น ภายนอก 2.2 การสราง
เครือขึายกับองคแกร ลนวยงานภาครัฐ 2.3 การสรางเครือขึายกับภาคธุรกิจ 3. ดานกระบวนการ 
(Process) ไดแก 3.1 กระบวนการเรียนรู 3.2 กระบวนการจัดการความรู 3.3 กระบวนการจัดการภูมิ
ปใญญา 3.4 กระบวนการบริลารและพัฒนา 4. ดานการรวมกลุม (Term) ไดแก 4.1 การรวมกลุม
แบบกลุมอาชีพ 4.2 การรวมกลุมแบบชมรม 4.3 การรวมกลุมแบบเครือขึาย  5. ดานการมีสวนรวม 
(Participations) ไดแก 5.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเล็น 5.2 การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 5.3 การมีสวนรวมในการเลือกผูนําชุมชน 6. ดานการสนับสนุนงบประมาณ (Budget) ไดแก 
6.1 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 6.2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 6.3 การ
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สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันทางการเงิน 7. ดานศักยภาพ (Potential) ไดแก 7.1 ทุนทางสังคม 
7.2 ความสัมพันธแในชุมชน 7.3 ภูมิปใญญา 7.4 ความสามัคคี และ 7.5 ทรัพยากร  
 
คําสําคัญ: รูปแบบ, ชุมชนเขึมแขึ็ง  
 

ABTRACT 
This research aimed 1) to investigate a model of strengthen community a 

case study of Ban NongSaengTambonPhra Non Yang Talat District Kalasin Province 2) 
to analyze a model of strengthen community a case study of Ban 
NongSaengTambonPhra Non Yang Talat District Kalasin Province 3) to established 
model of strengthen community a case study of Ban NongSaengTambonPhra Non 
Yang Talat District Kalasin Province This research the research model consisted of 
qualitative and quantitative research (Mix Methods) the research has 3 phase that 
following phase 1 investigate a model by focused on documentary study, Brain 
Storming 137, interview target group 30 people. Phase 2 analyze a model by use 
questionnaires with sample target group from all 209 people with SPSS Program 
Then select a model are passed criterion 3.50 up. Phase 3 established model by use 
data from phase 2 for create a model result showed that a model consisted of seven 
main components and twenty six subcomponents; 1. Leader: be sharpbe honest and 
reveal, listening to feedback, human relations, person who sacrifices oneself and 
public mind 2. Network: create connection with communities and local others create 
connection with organizations and state agencies, create connection with business 
sector 3. Process: process of learning, process of manage knowledge, process of 
manage wisdoms, process of administrative and development 4. Joining: joining 
careers, joining club, joining network 5. Participation: participation of comment, 
participation of decision, participation of vote leader community 6. Budget: 
supporting budget from government sector, supporting budget from private sector, 
supporting budget from financial institution 7. Potential: Social Capital, relations in 
community, wisdoms, harmony and resource. 
 
Keywords: Model, Strengthening Community 
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บทนํา           
 การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติ ฉบับที่ 11 ที่ไดนอมนําเอาลลัก
ปรัชญาขึองเศรษฐกิจพอเพียงขึองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูลัวมาปฏิบัติใช โดยยึดคนเป็นศูนยแกลาง
ขึองการพัฒนา ไดกําลนดยุทธศาสตรแการพัฒนาประเทศใลคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขึ
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือใลสามารถรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอยางเร็ว ซึ่งสถานการณแดังกลาว ไดสงผลกระทบตอชุมชนทั้ง
ในเขึตเมืองและเขึตชนบท จึงจําเป็นตองพัฒนาสงเสริมใลชุมชนมีความเขึมแขึ็งสามารถพ่ึงตนเองได 
และสามารถปรับตัวใลทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงขึองโลก ซึ่งจะเป็นลนทางตอการแกไขึปใญลา
และเป็นแรงลนุนตอการพัฒนาในทุก ๆ ดาน เพ่ือใลการพัฒนาประเทศเป็นไปอยางยั่งยืน จึงตองเริ่ม
จากการใชจุดแขึ็งในสังคมและทุนทางสังคมที่มีอยูในการสรางความเขึมแขึ็งใลกับชุมชนในการ
แกปใญลาไดดวยตนเอง อาจกลาวไดวาสังคมไทยในปใจจุบันถูกครอบงําดวยกระแสโลกาภิวัตนแ 
(Globalization) ทางความคิดและภูมิปใญญาตะวันตก จนตกเป็นทาสขึองระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยม ตลอดจน กระแสความทันสมัย ที่มาจากโลกตะวันตกและมีอิทธิพล
ครอบคลุมทั่วโลก คนไทยและสังคมไทยไดถูกกระแส เลลานี้ผลักดันใลปรับเปลี่ยนความคิด คุณคา 
และความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตจนกอใลเกิดปใญลาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมตามมาอยาง
ลลีกเลี่ยงไมได พรอมกับสถานการณแตาง ๆ ขึองโลกที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว ซึ่งลวนมีผลกระทบตอ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน จึงเป็นเลตุใล “สังคมมีปใญลาการพัฒนาไมยั่งยืน” ในขึณะเดียวกัน
ความรูพ้ืนบาน ดังเชน คนไทยสมัยกอนมีภูมิปใญญาลรือความรูอันชาญฉลาดในการประดิษฐแคิดคน
สรางสรรคแเพ่ือใชประโยชนแจากสิ่งแวดลอมแกไขึปใญลาที่เกิดขึึ้นในทองถิ่น สามารถดํารงอยูไดอยาง
สงบสุขึ โดยภูมิปใญญาและความรูพ้ืนบานเลลานี้ได เสริมสรางคุณลักษณะแกสังคมไทย ใลเกิดความ
มั่นคงทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง และยังคงรักษาเอกลักษณแที่นาภาคภูมิใจ 
รวมทั้ง วัฒนธรรมอันดีงามควบคูไปกับการพัฒนาใลเทาทันการเปลี่ยนแปลงขึองกระแสโลกาภิวัตนแ 
เป็นตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติ. 2558)  
 จากขึอมูลในขึางตนทําใลประเทศไทยตองตระลนักถึงคําวา “ชุมชน” เป็นสิ่งสําคัญ เพราะ
เป็นสังคมขึนาดกลางที่เชื่อมโยงสังคม ขึนาดเล็ก คือ บาน โรงเรียน กับสังคมใลญ คือ ประเทศ ชาติ
และโลก ชุมชน มีทั้งบุคคล องคแความรูและสถานที่ สามารถใลการศึกษาในการพัฒนาคนใลเป็นผูที่มี
คุณภาพ ชุมชนลรือทองถิ่นจึงมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง ในการสงเสริมการมีสวนรวมในการเรียนรู
ตามสภาพจริงที่เป็นอยูในสังคมนั้น ๆ จะมีวิถีชีวิตตามสภาพขึองแตละทองถิ่น สามารถนําเอา
ทรัพยากรในทองถิ่นนั้น ๆ มาใชไดอยางมีคุณคา เกิดประโยชนแและรูจักวิธีการดูแลรักษาสิ่ งแวดลอม
ใลคงอยูกับชุมชน และซึ่งลากพิจารณาอยางรอบดานแลว พบวา ชุมชน ในยุคปใจจุบันมีความออนแอ 
เนื่องจากขึาดวัฒนธรรมในความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร ความชวยเลลือซึ่งกันและกัน ความรักความ
ลวงแลนในชุมชนนอยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทุก ๆ ดาน รวมทั้งสภาพปใญลาตาง ๆ ตามมา
มากมาย การแกไขึปใญลาเลลานั้นทําไดยากขึึ้น ศักยภาพและภูมิปใญญาทองถิ่นไดลายไป ชุมชนจึง
ขึาดรากฐานในการพัฒนาตนเอง แตในทางตรงขึามชุมชนที่มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองไดอาศัย
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และใชภูมิปใญญาทองถิ่นแกไขึปใญลาที่เกิดขึึ้นใน ชุมชน มีจิต
วิญญาณผูกพันกันมีความรักใครสามัคคีชวยเลลือแบงปในกัน สามารถควบคุมและจัดการปใญลา 
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ทองถิ่นดวยภูมิปใญญาขึองตนเองในดานตาง ๆ เป็นชุมชนที่เขึมแขึ็งพรอมรับผลกระทบจากภายนอก
ได (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามพิทยาพงศแ. 2540: 8 – 10) ดังนั้น ดวยปใญลาและความสําคัญใน
ขึางตน ผูวิจัยไดเล็งเล็นถึงความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น โดยผานกระบวนการศึกษาวิจัยใน
ลัวขึอเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง” ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตรแการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ ยุทธศาสตรแ
การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็น การ
ปรับปรุงและเสริมสรางความเขึมแขึ็งขึองภาคีการพัฒนาภายใน ประเทศ ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น 
และยังสอดคลองกับโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรแการวิจัยขึองชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-
2559) ยุทธศาสตรแการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม กลยุทธแ
ที่ 8 การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม และแผนงานที่ 8.1 การวิจัย
เกี่ยวกับการสรางเสริมความเขึมแขึ็งขึองทองถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมขึอง
ประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน เป็นตน      
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกเอาพ้ืนที่ชุมชน ทองถิ่น ในจังลวัดกาฬสินธุแ ซึ่ง จากการ
วิเคราะลแสภาพบริบททั่วไปขึองจังลวัดกาฬสินธุแ พบวา ชุมชนสวนใลญยังมีความออนแอและตองการ
การพัฒนาอีกมาก เชน ปใญลาชุมชนมีภาวะลนี้สินเพ่ิมสูงขึึ้น ประชาชนสวนใลญยังมีฐานะยากจน 
จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑแ จปฐ. ปใญลาการแพรระบาดยาเสพติด ปใญลาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เป็นตน และประกอบกับจากการศึกษาขึอมูลพ้ืนฐานขึองชุมชน
และการลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนเบื้องตน ผูวิจัย พบวา ชุมชนบานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ มีความเลมาะแกการพัฒนาและควรแกการนํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะ บานลนองแสงนั้น เป็นชุมชนขึนาดกลาง มีประชาชนอาศัยอยูรวมกัน จํานวน 209 ครัวเรือน 
ตั้งอยูลางจากตัวจังลวัดประมาณ 48 กิโลเมตร ประชาชนสวนใลญมีอาชีพทําเกษตรกรรม และกําลัง
ประสบกับปใญลาทางสังคมและคุณภาพชีวิตในลลาย ๆ ดาน เชน ปใญลาความยากจน ปใญลาลนี้สิน
เงินกูนอกระบบ ปใญลาการวางงานลรือไมมีงานทํา ปใญลาการเลนอบายมุขึ ปใญลาเด็กและเยาวชน
ไมไดรับการศึกษาที่ดี ปใญลาการยายถิ่นฐานเพ่ือไปลางานทําในเมืองลลวง ปใญลายาเสพติดและ
ปใญลาการขึาดองคแความรูขึองการใชทรัพยากรในทองถิ่นใลเกิดประโยชนแ เป็นตน ตลอดจน เมื่อดู
จากสถิติขึอมูลสํามะโนครัวเรือนในจังลวัดกาฬสินธุแแลว พบวา บานลนองแสงมีคุณภาพชีวิตต่ํา และ
ยากจนเป็นอันดับตน ๆ  ขึองจังลวัดกาฬสินธุแ เป็นตน (สํานักงานสถิติจังลวัดกาฬสินธุแ. 2558) 
 ฉะนั้น เพ่ือใลชุมชน ทองถิ่นเกิดการพัฒนาและเกิดความเขึมแขึ็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดตาม
ลลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน เพ่ือสงเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพขึองคนในชุมชนได
รวมกันพัฒนาชุมชน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมขึองประชาชนในชุมเอง ซึ่งจะสามารถรับรูปใญลา
และแนวทางในการแกไขึปใญลารวมกัน อันจะนําไปสูความเขึมแขึ็งขึองชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 
อีกท้ังยังเป็นการสรางภูมิคุมกันที่ดีใลแกชุมชนเพ่ือเตรียมพรอมเขึาสูความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ไทยแลนดแ 4.0 ตอไป 
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วัตถุประสงค๑ของการวิจัย        
 1. เพ่ือคนลารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง  
ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ  
 2. เพ่ือวิเคราะลแรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง ตําบลเขึาพระ
นอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ 
 3. เพ่ือสรางรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง  
ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย         
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง ตําบลเขึาพระ
นอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ ครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระลวาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัย
ไดกําลนดวิธีการดําเนินการวิจัย ไว 3 ระยะ ตามวัตถุประสงคแที่วางเอาไว    
 1. แลลงขึอมูล 
 1.1 แลลงขึอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวขึอง (Secondary Sources) ไดแก ลนังสือ 
ตํารา งานวิจัย สื่อสารสนเทศ เป็นตน 
 1.2 แลลงขึอมูลจากตัวบุคคล (Human) ไดแก การระดมสมอง การสัมภาษณแ และการ
แจกแบบสอบถาม 
 2. กลุมเปูาลมาย/กลุมตัวอยาง 
 2.1 กลุมเปูาลมาย ผูวิจัยสามารถแบงออกได ดังนี้ 
 2.1.1 กลุมเปูาลมายที่ใชในการสัมภาษณแแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญ ปราชญแชาวบาน ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน และผูที่เกี่ยวขึอง 
 2.1.2 การระดมสมองกับกลุมเปูาลมาย (Brain Storming) จํานวน 137 คน ไดแก 
ประชาชนผูที่มีความสมัครใจเขึารวมในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ 
 2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือนใน
ชุมชนบานลนองแสง ครัวเรือนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 209 คน 
 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล 
 3.1 แบบสัมภาษณแ 
 3.2 แบบสอบถาม 
 3.3 การสังเกตการณแแบบมีสวนรวม 
 3.4 การวิจัยปฏิบัติการระดมสมองแบบมีสวนรวม (Brain Storming) 
 4. การเก็บรวบรวมขึอมูล 
 4.1 การศึกษาจากเอกสารขึอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวขึอง (Document Study) 
 4.2 การศึกษาขึอมูลจากตัวบุคคล ไดแก โดยการสัมภาษณแ (Interview) ทั้งการสัมภาษณแ
กลุมเปูาลมายแบบเจาะจงตัวบุคคล จํานวน 30 คน และการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 
209 คน 
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 4.3 การระดมสมองกับกลุมเปูาลมาย จํานวน 137 คน 
 5. การวิเคราะลแขึอมูล 
 5.1 การวิเคราะลแแบบเชิงคุณภาพ 2 สวน ไดแก 
 5.1.1 การวิเคราะลแขึอมูลเอกสาร (Content Analysis) คือ การนําเอกสารตาง ๆ  ที่
เกี่ยวขึองมาวิเคราะลแมุงพรรณนาและอธิบายปรากฏการณแที่เกิดขึึ้น 
 5.1.2 การวิเคราะลแสรุปอุปนัย (Analytic Induction) คือ การนําขึอมูลทีไดจาก
เลตุการณแตาง ๆ ที่เกิดข้ึึน มาวิเคราะลแเพ่ือลาบทสรุปรวมกัน 
 5.2 การวิเคราะลแแบบเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะลแดวยโปรแกรมสถิติพ้ืนฐาน (SPSS) 
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (Standard Deviation) และความแปรปรวนลลายตัวแปรตาม (MANOVA: Repeated 
Measure) เป็นตน 
 
ผลการวิจัย           
 ผูวิจัยไดจําแนกผลการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงคแ ดังนี้   
 ระยะที่ 1 เพ่ือคนลารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง                
ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ  โดยในระยะแรกนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัย
แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา จากเอกสารและการสัมภาษณแกลุมเปูาลมาย 
ดังนี้  
 1. การศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวขึอง (Document Study) ไดแก ลนังสือ ตํารา
วรรณกรรม บทความวิชาการ งานวิจัย วารสารเอกสารวิชาการ ลนังสือพิมพแสิ่งพิมพแออนไลนแที่
เกี่ยวขึอง เป็นตน          
 2. การสัมภาษณแกลุมเปูาลมาย (Human Study) ในระยะแรกนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาจาก
ตัวบุคคลโดยการสัมภาษณแ (Interview) ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ปราชญแชาวบาน ผูนําชุมชน ประชาชนใน
ชุมชน และผูที่เกี่ยวขึอง และการปฏิบัติการระดมสมองแบบมีสวนรวม (Brain Storming) เป็นตน
 จากการศึกษาทั้งเอกสารที่เกี่ยวขึอง (Document Study) และการสัมภาษณแ
กลุมเปูาลมาย (Interview) จํานวน 30 คน และการวิจัยปฏิบัติการระดมสมองแบบมีสวนรวม (Brain 
Storming) จํานวน 137 คน เพ่ือคนลารูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง 
ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ พบวา ไดรูปแบบอยู 7 องคแประกอบลลัก และ 
46 องคแประกอบยอย ดังนี้ 1. ดานผูนํา (Leader) ไดแก 1.1 ผูนําที่มีไลวพริบปฏิภาณ 1.2 ผูนําที่มี
ความซื่อตรงสุจริตและมีความโปรงใส 1.3 ผูนําที่ยอมรับฟใงความคิดเล็นขึองคนอ่ืน 1.4 ผูนําที่มี
วิสัยทัศนแและมีความรอบรู 1.5 ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธแ 1.6 ผูนําที่กลาตัดสินใจในทุกสถานการณแ 1.7 
ผูนําที่มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 1.8 ผูนําที่ยึดลลักธรรมในการนําชุมชน ทองถิ่น สังคม 1.9 
ผูนําที่มีความคิดสรางสรรคแ 2. ดานการสรางเครือขึาย (Network) ไดแก 2.1 การสรางเครือขึายกับ
ชุมชน ทองถิ่น ภายนอก 2.2 การสรางเครือขึายกับองคแกร ลนวยงานภาครัฐ 2.3 การสรางเครือขึาย
กับองคแกร ลนวยงานภาคเอกชน2.4 การสรางเครือขึายกับประเทศเพ่ือนบาน 2.5 การสรางเครือขึาย
กับประเทศในกลุมอาเซียน 2.6 การสรางเครือขึายกับประเทศนอกภูมิภาค 2.7 การสรางเครือขึายกับ
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ภาคธุรกิจ 3. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 3.1 กระบวนการเรียนรู 3.2 กระบวนการจัดการ
ความรู 3.3 กระบวนการจัดการภูมิปใญญา 3.4 กระบวนการบริลารและพัฒนา 3.5 กระบวนการ
จัดการทรัพยากร 3.6 กระบวนการบริลารจัดการ 4. ดานการรวมกลุม (Term) ไดแก 4.1 การ
รวมกลุมแบบกลุมอาชีพ 4.2 การรวมกลุมแบบชมรม 4.3 การรวมกลุมแบบเฉพาะกิจ 4.4 การ
รวมกลุมแบบเครือขึาย 4.5 การรวมกลุมแบบมูลนิธิ 4.6 การรวมกลุมแบบสมัครใจ 5. ดานการมีสวน
รวม (Participations) ไดแก 5.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเล็น 5.2 การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 5.3 การมีสวนรวมในการบริลารจัดการ 5.4 การมีสวนรวมในการกําลนดนโยบาย 5.5 การมี
สวนรวมในการเลือกผูนําชุมชน 5.6 การมีสวนรวมการวางแผนปฏิบัติงาน   
 6. ดานการสนับสนุนงบประมาณ (Budget) ไดแก 6.1 การสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ6.2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 6.3 การสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกใน
ชุมชน 6.4 การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันทางการเงิน 6.5 การสนับสนุนงบประมาณจากผูใล
การสนับสนุน 7. ดานศักยภาพ (Potential) ไดแก 7.1 สมาชิก 7.2 ทุนทางสังคม 7.3 ทุนมนุษยแ 7.4 
ความสัมพันธแในชุมชน 7.5 ภูมิปใญญา 7.6 ความสามัคคี 7.7 ทรัพยากร   
 ระยะที่ 2 เพ่ือวิเคราะลแรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง            
ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ โดยระยะที่สองนี้ ผูวิจัยไดนําผลการการศึกษา
จากระยะท่ี 1 แลวนํามาจัดทําเป็นแบบสอบถามเพ่ือใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 209 คน ลลังจากนั้น
ผูวิจัยก็จะนํามาวิเคราะลแขึอมูลดวยโปรแกรมสถิติพ้ืนฐาน (SPSS) ซึ่งไดกําลนดเกณฑแการวิเคราะลแ
ตัวชี้วัดที่จะตองผานเกณฑแอยูในระดับมากขึึ้นไปลรือตองมีคาเฉลี่ย (  ) ตั้งแต 3.50 ขึึ้นไป และผล
การวิเคราะลแรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ พบวา ไดรูปแบบ 7 องคแประกอบลลัก และ 26 องคแประกอบยอย ดังนี้  
 1. ดานผูนํา (Leader) ไดแก 1.1 ผูนําที่มีไลวพริบปฏิภาณ 1.2 ผูนําที่มีความซื่อตรงสุจริต
และมีความโปรงใส 1.3 ผูนําที่ยอมรับฟใงความคิดเล็นขึองคนอ่ืน 1.4 ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธแ 1.5 ผูนํา
ที่มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ       
 2. ดานการสรางเครือขึาย (Network) ไดแก 2.1 การสรางเครือขึายกับชุมชน ทองถิ่น 
ภายนอก 2.2 การสรางเครือขึายกับองคแกร ลนวยงานภาครัฐ 2.3 การสรางเครือขึายกับภาคธุรกิจ
 3. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 3.1 กระบวนการเรียนรู 3.2 กระบวนการจัดการ
ความรู 3.3 กระบวนการจัดการภูมิปใญญา 3.4 กระบวนการบริลารและพัฒนา   
 4. ดานการรวมกลุม (Term) ไดแก 4.1 การรวมกลุมแบบกลุมอาชีพ 4.2 การรวมกลุมแบบ
ชมรม 4.3 การรวมกลุมแบบเครือขึาย       
 5. ดานการมีสวนรวม (Participations) ไดแก 5.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเล็น         
5.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 5.3 การมีสวนรวมในการเลือกผูนําชุมชน   
 6. ดานการสนับสนุนงบประมาณ (Budget) ไดแก 6.1 การสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ 6.2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 6.3 การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันทาง
การเงิน 
 7. ดานศักยภาพ (Potential) ไดแก 7.1 ทุนทางสังคม 7.2 ความสัมพันธแในชุมชน 7.3      
ภูมิปใญญา 7.4 ความสามัคคี และ 7.5 ทรัพยากร      
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 ระยะที่  3 เพ่ือสรางรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง                 
ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ  โดยระยะสุดทายนี้ ผูวิจัยจะนํารูปแบบที่ผาน
การวิเคราะลแขึอมูลจากโปรแกรมสถิติพ้ืนฐาน (SPSS) ในระยะที่ 2 ที่มีคาเฉลี่ยผานเกณฑแ 3.50 ขึึ้นไป 
ลรืออยูในระดับมากขึึ้นไป มาทําการออกแบบเพื่อสรางรูปแบบ ดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอ

ยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 รูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอ
ยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ พบวา มีรูปแบบ 7 องคแประกอบลลัก และ 26 องคแประกอบยอย ดังนี้ 
 1. ดานผูนํา (Leader) ไดแก 1.1 ผูนําที่มีไลวพริบปฏิภาณ 1.2 ผูนําที่มีความซื่อตรงสุจริต
และ มีความโปรงใส 1.3 ผูนําที่ยอมรับฟใงความคิดเล็นขึองคนอ่ืน 1.4 ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธแ 1.5 ผูนํา
ที่มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ       
 2. ดานการสรางเครือขึาย (Network) ไดแก 2.1 การสรางเครือขึายกับชุมชน ทองถิ่น 
ภายนอก  2.2 การสรางเครือขึายกับองคแกร ลนวยงานภาครัฐ 2.3 การสรางเครือขึายกับภาคธุรกิจ
 3. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก 3.1 กระบวนการเรียนรู 3.2 กระบวนการจัดการ
ความรู   3.3 กระบวนการจัดการภูมิปใญญา 3.4 กระบวนการบริลารและพัฒนา  
 4. ดานการรวมกลุม (Term) ไดแก 4.1 การรวมกลุมแบบกลุมอาชีพ 4.2 การรวมกลุมแบบ
ชมรม4.3 การรวมกลุมแบบเครือขึาย       
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 5. ดานการมีสวนรวม (Participations) ไดแก 5.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเล็น         
5.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 5.3 การมีสวนรวมในการเลือกผูนําชุมชน   
 6. ดานการสนับสนุนงบประมาณ (Budget) ไดแก 6.1 การสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ 6.2 การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน 6.3 การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันทาง
การเงิน 
 7. ดานศักยภาพ (Potential) ไดแก 7.1 ทุนทางสังคม 7.2 ความสัมพันธแในชุมชน 7.3 ภูมิ
ปใญญา7.4 ความสามัคคี 7.5 ทรัพยากร  
  
อภิปรายผล 
 ในชวง 2 -3 ทศวรรษที่ผานมาประเด็นเรื่องขึองความเขึมแขึ็งขึองชุมชน ไดนํามาศึกษาใน
ฐานะ “ทางเลือก” สําคัญขึองการพัฒนา ทั้งผูนําชุมชนผูที่ทํางานโครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและ
เอกชน นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง ซึ่งความคิดขึองคนกลุมนี้เกิดทัศนะที่คลายคลึงกันคือการ
ตั้งคําถามกับแนวทางการพัฒนากระแสลลักที่มุงไปสูการทําใลประเทศปรับเปลี่ยนไปเป็นประเทศ
อุตสาลกรรม โดยเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมขึองประเทศ โดยกระแสแนวคิดนี้
ละเลยการใลความสําคัญกับชุมชน ในฐานะเป็นองคแกรทางสังคมที่ครอบครัวเกษตรกรดํารงชีวิตอยู
และเป็นลนวยทางสังคมที่สําคัญการพัฒนาที่เกิดขึึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติฉบับ
ที่ 1-7 ทําใลสังคมเกิดความออนแอ คนชนบทจํานวนมากไมไดเป็นเจาขึองทรัพยากร แตตอง
กลายเป็นแรงงานรับจางในราคาถูกเกิดความยากจนสรางภาระลนี้สิน และปใญลาสังคมติดตามมา
ประเด็นคําถามที่สําคัญก็คืออะไร คือเงื่อนไขึที่ทําใลชุมชนเลลานั้นปรับตัวและสามารถลาทางออก
ใลกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึึ้นไดและกระบวนการที่ชุมชนนํามาใชเพ่ือนําไปสูการลาทางออกตอปใญลาที่
เกิดขึึ้นอยางไร คําตอบตอคําถามเลลานี้มีความสําคัญยิ่งตอการกําลนดยุทธศาสตรแขึองการพัฒนา
ชนบทในอนาคต จากสภาพปใญลาที่สังคมไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตในการพัฒนา การลาทางออก
และเสนอทางเลือกใลกับชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย ตองมีแผนดําเนินการ เพื่อตอบสนองความตองการ
ชุมชนไดอยางแทจริง การพยายามลาคําตอบในเรื่องความเขึมแขึ็งขึองชุมชน จึงตองเริ่มตนจากฐาน
คิดที่วา “คําตอบอยูที่ชุมชน” จากผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษา
บานลนองแสง ตําบลเขึาพระนอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ พบวา สอดคลองกับงานวิจัย
ขึองพัชราวดี  ตรีชัย (2552) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะลแความเป็นชุมชนเขึมแขึ็งขึองลมูบานลนอง
กลางดงตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังลวัดประจวบคีรีขึันธแ” ผลจากการศึกษา พบวา 1. 
ปใจจัยสําคัญขึองการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปใญลาวิกฤติในดานตาง ๆ สามารถทําใลชุมชนเกิดความ
เขึมแขึ็งและพ่ึงตนเองได เป็นลักษณะเฉพาะที่สําคัญคือ 1) ผูนํา มีภาวะผูนําโดดเดนในดานขึีด
ความสามารถขึองผูนํา (ผูใลญโชคชัย  ลิ้มประดิษฐแ) ในการสรางกระบวนการประชาธิปไตยในการ
บริลารงานเป็นผูนําที่มีประสิทธิภาพในการสรางแรงบันดาลใจใลเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา การมีจุดยืน
ทางความคิด วิธีคิด เล็นคุณคาและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระลนักสรางจิตสํานึกใลชุมชนรูจัก
พ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เป็นผูนําที่มีความมั่นใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศนแกวางไกล
มุงมั่น และมีความสามารถในการถายทอดอยางชัดเจน 2) การมีสวนรวมขึองประชาชนชุมชนบาน
ลนองกลางดง การสรางพลังการทํางานเป็นทีม สรางคนดี คนเกง คนมีความสามารถ สรางผูนําใน
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ชุมชน ประสานผนึกกําลังรวมคิดรวมทํา 3) การมีทุนทางสังคมในมิติตาง ๆ ความสัมพันธแเกื้อกูล
ภายในชุมชนความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธแกันในระบบอาวุโส ภูมิปใญญาชาวบาน เกงคิดเกง
ทําเล็นผลไดในทางปฏิบัติ 4) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได มีการรวมกลุมทางอาชีพนําภูมิ
ปใญญาเพ่ิมมูลคาผลผลิต (แปรรูป) ลดปใญลาการวางงาน สรางรายไดชุมชนปลอดลนี้ สังคมมีความสุขึ 
และงานวิจัย สมบูรณแ ธรรมลังกา (2556) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางความเขึมแขึ็งขึอง
ชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานในจังลวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบวา ในบริบททางดานสังคม
ขึองชุมชนที่เขึมแขึ็งในจังลวัดเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติมีโครงสรางทางสังคมเป็นทั้งแนวราบ
และแนวตั้ง ทางดานการเมือง มีการกระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชนเป็นลมวดลรือคุมชุมชน
ตาง ๆ ทางดานวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษและทางดานเศรษฐกิจมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแเป็นตนทุนในการผลิต มีการรวมกลุม
เพ่ือการผลิต การจําลนายผลผลิตเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจขึองชุมชน การใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานใน
การเสริมสรางความเขึมแขึ็งขึองชุมชน ในจังลวัดเชียงราย มีอาทิเชนภูมิปใญญาทองถิ่น ดานผูนํา
ชุมชน การเรียนรูและการถายทอดความรูการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง สวนปใจจัยที่มีผลตอความเขึมแขึ็งขึองชุมชน มีปใจจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรูขึอง
ชุมชน ระบบเครือขึาย ระบบความสัมพันธแในชุมชน และภูมิปใญญาทองถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางความเขึมแข็ึงขึองชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐานไดใชปใจจัยตางๆเลลานี้มากําลนด
รูปแบบการเสริมสรางความเขึมแขึ็งขึองชุมชนและตัวชี้วัดความเขึมแขึ็งขึองชุมชน สวนกลยุทธแการนํา
รูปแบบการเสริมสรางความเขึมแขึ็งขึองชุมชนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นฐาน ไดแก กลยุทธแการ
บริลารจัดการชุมชน กลยุทธแการมีสวนรวมขึองชุมชน กลยุทธแการสรางกระบวนการเรียนรู กลยุทธแ
การสรางเครือขึาย และกลยุทธแสรางจิตสํานึกรักบานเกิด อยางไรก็ดี ภายใตบริบทขึองชุมชนที่มีความ
แตกตางกันรูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็งอาจขึึ้นอยูกับความลลากลลายและศักยภาพขึองชุมชน 
ทองถิ่นนั้น ๆ ดวย 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ขึอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 เทศบาลตําบลเขึาพระนอน ควรนําไปสรางเป็นขึอบัญญัติลรือแผนปฏิบัติราชการ
ขึองลนวยเพื่อใลสามารถนํางบประมาณออกมาใชในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นได 
 1.2 เทศบาลตําบลเขึาพระนอน ควรสรางนโยบายการสงเสริมการวิจัยลรือการสรางองคแ 
ความรูดานการวิจัยในดานอ่ืน ๆ ใลแกชุมชนดวย 
 2. ขึอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 2.1 ควรมีการพัฒนาตอยอดไปสูชุมชนพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตอไป 
 2.2 สามารถพัฒนาตอยอดองคแความรู เพื่อนํารูปแบบไปสรางพัฒนารูปแบบฯ อื่น ๆ 
ทางงานวิจัยตอไปได 
 2.3 สามารถนําไปเป็นตนแบบในการเขีึยนลนังสือ ตํารา ลรือขึอตําแลนงทางวิชาการ
ตอไป 
 3. ขึอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
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 3.1 ในการติดตอประสานงานกับกลุมเปูาลมาย ควรมีการนัดลมายกันอยางเป็นทางการ   
ลรือเป็นลายลักษณแอักษร 
 3.2 ในการเก็บขึอมูลกับกลุมเปูาลมายแตละครั้ง ผูวิจัยจะตองอธิบายเพ่ือสรางความรู 
ความเขึาใจใลกระจางชัด และคอยกําชับควบคุมในการเก็บขึอมูลอยางเครงครัด เพราะบางครั้ง
กลุมเปูาลมายอาจไมคอยใลความรวมมือในการกรอกขึอมูลที่เป็นจริง ซึ่งอาจทําใลผูวิจัยไมไดรับ
ขึอมูลทางการวิจัยอยางแทจริง  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสรางชุมชนเขึมแขึ็ง กรณีศึกษาบานลนองแสง ตําบลเขึาพระ
นอน อําเภอยางตลาด จังลวัดกาฬสินธุแ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตองขึอขึอบคุณทานอาจารยแจากคณะ
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ ทานผูทรงคุณวุฒิ ทานผูเชี่ยวชาญ ที่ไดใลคําปรึกษา คําแนะนําที่ดีอัน
เป็นประโยชนแตอการทําวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน ขึอขึอบสถาบันวิจัยและพัฒนา มลาวิทยาลัยราชภัฏ
มลาสารคาม ที่ไดใลการสงเสริมและสนับสนุนทุนอุดลนุนในการทําวิจัยนี้ ทายสุดนี้ ผูวิจัยลวังเป็น
อยางยิ่งวางานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชนแตอการชุมชน ทองถิ่น สังคม องคแกร ลนวยงาน สถาบัน 
ตลอดจนผูที่สนใจในการศึกษาลาความรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป  
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การประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีกําจัดเชื้อราคาร๑เบนดาซิมในการควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคใบจุดก๎างปลาของยางพารา  

Evaluation of Carbendazim Efficiency on Fungal Pathogen Causing 
Corynespora Leaf Spot Disease of Para-rubber 

 
นิศากร สุวรรณ 

สาขึาวิชาเกษตรศาสตรแ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
E-mail Address: nisakorn.su@lpru.ac.th 

 
บทคัดยํอ 

 
จากการสํารวจและแยกเชื้อราสาเลตุโรคใบจุดกางปลายางพาราจากแปลงยางพาราขึอง

เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกยางพาราในเขึตอําเภอทาใลม พ้ืนที่ปลูกยางในเขึตอําเภอเขึาคิชฌกูฏ พ้ืนที่
ขึยายพันธุแยางขึองมลาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขึตจันทบุรี จังลวัดจันทบุรี และ
พ้ืนที่ปลูกยางในเขึตอําเภอแลลมงอบ จังลวัดตราด พบวาสามารถแยกไดเชื้อรา Corynespora 
cassiicola ที่สามารถกอใลเกิดโรคไดทั้งสิ้น 9 ไอโซเลท และเมื่อนํามาทดสอบประสิทธิภาพบน
อาลาร PDA ที่ผสมสารคารแเบนดาซิมความเขึมขึนแตกตางกัน 3 ระดับ พบวาเสนใยเชื้อรา C. 
cassiicola ถูกยับยั้งดวยสารคารแเบนดาซิมความเขึมขึน 1000, 500 และ 100 mg/L อยูในชวง
ระลวาง 75.45 - 93.11, 72.44 - 92.56 และ 70.67 - 92.44 เปอรแเซ็นตแ ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจาก
ชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งบงชี้ไดวาสารคารแเบนดาซิมสามารถนําไปใชเพ่ือควบคุมโรค
ใบจุดไดไดอยางมีประสิทธิภาพและยังไมพบความตานทานขึองเชื้อราสาเลตุโรคใบจุดกางปลาในกลุม
เชื้อราที่นํามาทดสอบ 

 
คําสําคัญ : Corynespora cassiicola, โรคใบจุดกางปลา, ยางพารา, Carbendazim 
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ABSTRACT 
 

The survey and isolation of Corynespora leaf spot disease from infected 
para-rubber leaves were collected from Tha mai district, Khao khit cha kut district, 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok Chathaburi campus, Chathaburi 
province and Laem ngop district, Trat province. The result demonstrated that nine of 
pathogenetic isolates of Corynespora cassiicola were gathered. The evaluation of in 
vitro mycelia sensitivity of C. cassiicola isolates to carbendazim fungicide was 
determined. The bioassays were conducted based on mycelia growth inhibition of 
fungi on PDA supplemented with three concentrations of carbendazim. The Percents 
Inhibition of Radial Growth (PIRG) to 1000, 500 and 100 mg/L carbendazim fungicide 
of C. cassiicola isolates were ranged from 75.45 to 93.11, 72.44 to 92.56 and 70.67 to 
92.44 percent, respectively. Another interesting point is that carbendazim fungicide 
proved effectively in controlling of C. cassiicola and sensitivity to this fungicide was 
also found in the isolates. 

 
KEYWORDS : Corynespora cassiicola, Corynespora Leaf Spot Disease, Para-rubber, 

Carbendazim 
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บทนํา 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis) เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดลนึ่งขึองประเทศไทย โดยยางพารา
ประเภทยางดิบ ผลิตภัณฑแยาง และไมยางพารา สามารถทํารายไดการสงออกเป็นอันดับสองขึอง
ประเทศ ยางพาราจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญสรางรายไดใลกับประเทศ สรางอาชีพใลประชาชน
จํานวนมากใลมีรายไดเลี้ยงตนเอง ยางพาราและผลิตภัณฑแที่มาจากยางพาราขึองประเทศไทยนั้นสราง
รายไดเขึาประเทศสูงถึงปีละ 5-6 แสนลานบาท ในปใจจุบันยังคงมีการขึยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึึ้น
โดยเฉพาะในชวง 7-10 ปีที่ผานมา (อุมาภรณแ และบัญชา, 2554) ยางพาราที่สงออกสูตลาดแบง
ออกเป็น 5 ประเภทใลญๆ ไดแก น้ํายางธรรมชาติ ยางแผนรมควัน ยางแทงยางธรรมชาติ และยาง
อ่ืนๆ เชน ยางไมขึาว สําลรับประเทศไทยมีการสงออกยางในทุกประเภทในปริมาณที่สูงโดยสงออก
ยางแทงมากที่สุด รองลงมาเป็นยางแผนรมควัน น้ํายางธรรมชาติ และยางธรรมชาติในรูปแบบอ่ืนๆ
ตามลําดับปใจจุบันการสงออกยางขึองไทยสวนใลญยังอยูในรูปขึองสินคาขึั้นตน เชน น้ํายางดิบ ยาง
แทงและยางแผนซึ่งประเทศไทยมีการสงออกยางธรรมชาติมาเป็นอันดับลนึ่งขึองโลกมาตั้งแตปี 2534 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตยางธรรมชาติ (แยกประเภท) ชวงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน ปี 
2557 รวมทั้งสิ้น 207,136 ลนวย/เมตริกตัน การสงออกยางพารา (แยกประเภท) ชวงเดือน มกราคม 
– มีนาคม ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 3,016 ลนวย/เมตริกตันมีมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 20,403.37 เดิมพ้ืนที่ที่
มีการปลูกยางสวนใลญจะมีอยูภาคใตและภาคตะวันออก แตในปใจจุบันมีการขึยายการปลูกเพ่ิมขึึ้นไป
ยังภาคเลนือ ภาคตะวันออกเฉียงเลนือ และภาคตะวันตก พื้นท่ีที่เลมาะแกการปลูกยางทั่วประเทศ ปี 
2546-2556 มีทั้งลมด เนื้อที่ยืนตน 18,461,231 (ตอไร) เนื้อที่กรีดได 15,130,363 (ไร) ผลผลิต 
3,862,996 (ตัน) ผลผลิตตอไร 2557 (ตอไร) (สมาคมยางพาราไทย, 2557) 

พันธุแยางที่นิยมปลูกในปใจจุบันซึ่งใลผลผลิตสูงมักมีความออนแอตอโรคพืชลลายชนิด  เชน 
โรคเสนดํามีสาเลตุมาจากเชื้อรา Phytophthora botryose โรคราแปูงมีสาเลตุมาจากเชื้อรา 
Oidium sp. โรคใบจุดนูนมีสาเลตุมาจากเชื้อรา Colletotrichum gloesporioides และโรคใบจุด
กางปลาขึองยางพารา ซึ่งโรคใบจุดกางปลาขึองยางพารา (Corynespora leaf spot disease) เป็น
โรคที่สําคัญชนิดลนึ่งที่ทําความเสียลายใลแกตนยางพาราในทั่วทุกภาคขึองประเทศไทย โดยมีสาเลตุ
มาจากเชื้อรา C. cassiicola เชื้อราชนิดนี้เมื่อเขึาทําลายจะแสดงอาการ ดังนี้ คือ พบจุดกลมขึอบ
แผลสีน้ําตาลดํา ถาเป็นใบออนใบจะรวงในใบแกแผลจะขึยายลุกลามเขึาไปตามเสนใบยอย เนื้อเยื้อใบ
จะแลงตายและมีสีซีด เล็นเป็นรูปลักษณะคลายกางปลา ตอมาใบจะรวง เชื้อรายังเขึาทําลายกานใบ 
กิ่งแขึนงและลําตน แผลจะขึยายลุกลามมากข้ึึน มีขึนาดยางและใลญเพ่ิมข้ึึน จนยอดกิ่งกานและลําตน
แลงตาย (สถาบันวิจัยยาง, 2555) การควบคุมโรคสวนมากแลวเกษตรกรนิยมใชสารเคมีชนิดดูดซึมใน
การปูองกันกําจัดโรคพืช โดยเฉพาะสารในกลุม morpholine (tridemorph) และ benzimidazole 
(benomyl/carbendazim) ซึ่งสารเคมีเลลานี้กลายเป็นสิ่งจําเป็นและขึาดไมได เนื่องจากสะดวกและ
มีประสิทธิภาพดี แตการใชสารเคมีชนิดดูดซึมประเภทเดียวกันเป็นระยะเวลายาวนานกลับกลายเป็น
การสะสมสารเคมีในสิ่งแวดลอมซึ่งกอใลเกิดมลพิษกับธรรมชาติ โดยเฉพาะสารเคมีประเภทดูดซึม 
(Systemic fungicide) (บุปผา และคณะ, 2556) ซึ่งลากมีการใชตอเนื่องและใชเพียงชนิดเดียว
ติดตอกันนานลลายปีจะสงผลทําใลเชื้อราไมตอบสนองตอสารเคมีชนิดดังกลาวลรือเรียกวาเชื้อราเกิด
การดื้อยาทําใลการควบคุมโรคลมเลลว นอกจากนี้แลวเชื้อรายังสามารถเกิดความตานทานตรงขึาม 
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(Cross–Resistance) ระลวางกลุมขึองสารเคมีไดอีกดวย (อนันตแ, 2556) การใชสารเคมีในระดับ
ความเขึมขึนที่ไมเลมาะสม คือสูงลรือต่ําเกินไปก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมขึองเชื้อสาเลตุได
เชนกัน เนื่องจากที่ผานมามีเพียงรายงานการพบความดื้อตอสารกําจัดเชื้อราในกลุมขึอง 
benzimidazole ใน C. cassiicola สาเลตุโรค target spot ในถั่วเลลืองที่ปลูกในบราซิลและ
ปารากวัย  แตยังไมมีรายงานการศึกษาการดื้อยาขึองเชื้อราชนิดนี้ในยางพารา จึงทําใลผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาการตอบสนองขึองเชื้อ C. cassiicola สาเลตุโรคใบจุดกางปลาขึองยางพาราตอสาร
คารแเบนดาซิม ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึ งมีวัตถุประสงคแเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและการ
ตอบสนองขึองเชื้อรา C. cassiicola สาเลตุโรคใบจุดกางปลาขึองยางพาราตอสารคารแเบนดาซิมที่
ระดับความเขึมขึนแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การแยกเชื้อราสาเหตุ 
1.1 นําใบยางพาราที่แสดงอาการขึองโรคใบจุดกางปลาจากพ้ืนที่ในเขึตจังลวัดจันทบุรี 

และตราด มาทําการแยกเชื้อ โดยการตัดชิ้นสวนขึองใบยางที่เป็นโรคมาแชใน 10% Clorox นาน 90 
วินาที ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว 3 นาที จํานวน 3 ครั้ง จากนั้นนําชิ้นพืชมาวางลงบนอาลาร 
Water agar บมไวในที่อุณลภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน สังเกตการเจริญขึองสนใย
เชื้อรา จากนั้นทําการยายเชื้อราที่เจริญออกมาจากแผลโดยใชเขึ็มที่ปลายแลลมตัดปลายเสนใยมาวาง
บนอาลาร Water agar อีกครั้งจนกวาจะไดเชื้อบริสุทธิ์ 

1.2. ใชเขึ็มปลายแลลมตัดปลายเสนใยขึองเชื้อรา จากอาลาร Water agar มาเลี้ยงบน
อาลาร Potato Dextrose Agar (PDA) บมไวในอุณลภูมิลองเพ่ือใชในการศึกษาตอไป 

2. การทดสอบความสามารถในการกํอโรคของเชื้อรา 
นําเชื้อราที่แยกไดจากการทดลองท่ี 1 มาทําการปลูกเชื้อบนใบยางพาราโดยใช cork borer 

ที่มีเสนผาศูนยแกลาง 0.5 เซนติเมตร ตัดปลายเสนใยเชื้อรามาวางบนใบยางพาราที่ฆาเชื้อบริเวณผิว
ดวย 70% เอทิลแอลกอฮอลแ บมใบยางที่ปลูกเชื้อแลวใน moist chamber เปรียบเทียบกับชุดความ
คุมที่ไมไดปลูกเชื้อ บันทึกผลจากลักษณะขึองแผลที่เกิดขึึ้น ทําการทดลอง 4 ซ้ํา เพ่ือคัดเลือกเชื้อราที่
สามารถกอโรคไดมาใชในการทดลองถัดไป 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีกําจัดเชื้อรา 
3.1 ใช Cork Borer ที่มีเสนผาศูนยแกลาง 0.5 เซนติเมตร ตัดปลายเสนใยเชื้อราที่ไดจาก

การทดลองที่ 2 มาวางบนอาลาร PDA ที่ผสมสารคารแเบนดาซิมความเขึมขึน 1000, 500, 100 และ 
0 mg/L โดยวางไวตรงกลางจานละ 1 ชิ้น และวางบนอาลารที่ไมไดผสมสารเคมีในชุดควบคุม บมไวที่
อุณลภูมิลอง 

3.2 เมื่อเชื้อราในชุดควบคุมเจริญเต็มจาน  นําชุดทดสอบและชุดควบคุมมาวัด
เสนผาศูนยแกลางขึองโคโลนีแลวนําไปลาคาเปอรแเซ็นตแการยับยั้งการเจริญเติบโต PIRG (Percent 
Inhibition of Radial Growth) ยับยั้งการเจริญเสนใย  

3.3 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณแ (Completely Randomized 
Experimental Design: CRD) ซึ่งประกอบดวย 4 ความเขึมขึน ความเขึมขึนละ 5 ซ้ํา 
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ความเขึมขึนที่ 1 ใช 0 mg/L  
ความเขึมขึนที่ 2 ใช 100 mg/L ผสมในอาลาร  PDA 
ความเขึมขึนที่ 3 ใช 500 mg/L ผสมในอาลาร  PDA 
ความเขึมขึนที่ 4 ใช 1000 mg/L ผสมในอาลาร  PDA  

 
 
ผลการวิจัย 

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางยางพาราที่แสดงอาการขึองโรคใบจุดกางปลา จากแลลง
ตางๆ ไดแก แปลงขึยายพันธุแยางพาราขึองมลาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขึตจันทบุรี 
พ้ืนที่ปลูกยางในเขึตอําเภอทาใลม จังลวัดจันทบุรี พ้ืนที่ปลูกยางในเขึตอําเภอเขึาคิชฌกูฏ จังลวัด
จันทบุรี พ้ืนที่ปลูกยางในเขึตอําเภอแลลมงอบ จังลวัดตราด พบวาใบยางที่แสดงอาการขึองโรคจะพบ
แผลเป็นจุดกลม ขึอบแผลสีน้ําตาลดํา กลางแผลสีซีดลรือเทา ขึอบแผลสีเลลืองและขึยายลุกลามเขึา
ไปตามเสนใบ มีลักษณะคลายกางปลา เนื้อเยื่อบริเวณรอยแผลมีสีเลลืองถึงน้ําตาล เมื่อนํามา
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนแ พบวา สปอรแมีรูปรางทรงกระบอกตรง  
(cylidrical) ผิวนอกเรียบ สีคอนขึางใส มีผนังกั้น (septa) จํานวนผนังกั้น 1-23 ตอน สวนโคนสปอรแ
ตัดตรง มี hilum ชัดเจน ขึนาดขึองสปอรแ 224 x 12 µm ซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาขึอง นริ
สา และคณะ (2537), Peres et al. (2004) และ Sariah (1989) จากนั้นนําชิ้นสวนพืชที่แสดงอาการ
มาแยกเชื้อดวยวิธี Tissue transplanting ไดเชื้อราจํานวน 12 ไอโซเลท เมื่อศึกษาลักษณะขึองเสน
ใยเชื้อราที่เจริญบนอาลารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณลภูมิลองเป็นเวลา 7-10 วัน พบวาเสนใยฟู มีสีเลลือง
ปนน้ําตาลไปจนถึงมีสีเทาเขึมเขึม (Wei, 1950) โดยลักษณะดังกลาวเป็นลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เป็นขึองเชื้อรา C. cassiicola (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 อาการขึองโรคใบจุดกางปลา ลักษณะสปอรแ และโคโลนีขึองเชื้อรา C. cassiicola 
 
 จากการทดสอบความสามารถในการกอโรคขึองเชื้อราที่แยกไดพบวาเชื้อรา C. cassiicola 
จํานวน 9 ไอโซเลท สามารถกอใลเกิดโรคไดลลังจากปลูกเชื้อกลับดวยเชื้อราบริสุทธแที่แยกไดจากแผล
ขึองใบยางพารา ซึ่งอาการเริ่มแรกบนใบยางพบแผลช้ําตรงเสนใบ กระจายอยูทั่วแผนใบ ตอมา
เนื้อเยื่อแผลแลงตายเป็นสีน้ําตาล และขึอบแผลเป็นสีเลลือง เมื่อทดสอบความสามารถในการกอโรค
ขึองเชื้อราสาเลตุที่แยกได พบวาเชื้อรา C. cassiicola ไอโซเลท BL3-1 60s, CC1-2, DCC1-60S, 
DCC3-1, HCC1/1, HCC1/2, HCC2/1-2, HCC4/1 และ HCC4/2 สามารถกอโรคบนยางพาราได 
โดยเชื้อราไอโซเลท DCC1-60S ทําใลใบยางพาราเป็นแผลขึนาดใลญที่สุด คือ 7.88 เซนติเมตร  
 เมื่อนําเชื้อราที่ไดทั้ง 9 ไอโซเลท มาทดสอบกับสารกําจัดเชื้อราคารแเบนดาซิมที่ความเขึมขึน
ตางกัน 4 ระดับ ไดแก 0, 100, 500 และ 1000 mg/L โดยวัดผลจากความสามารถในการยับยั้งเสน
ใยเชื้อราบนอาลาร PDA ที่ผสมสารกําจัดเชื้อราคารแเบนดาซิม ผลปรากฏวาอาลาร PDA ที่ผสมสาร
คารแเบนดาซิม ความเขึมขึน 100 mg/L, 500 mg/L, และ1000 mg/L, ยับยั้งเสนใยเชื้อรา C. 
cassiicola ไอโซเลท BL3-1 60s เทากับ 88.44, 88.78  และ 88.78% ไอโซเลท HCC2/1-2 เทากับ 
78.34, 80.22 และ 84.78% ตามลําดับ ไอโซเลท HCC4/2 เทากับ 86.34, 87.11 และ 87.67 % 
ตามลําดับ ไอโซเลท HCC4/1 เทากับ 87.44 และ 88.22% ตามลําดับ แตความเขึมขึน 1000 mg/L
คาเปอรแเซ็นตแยับยั้งเทากับ 88.78 %  ไอโซเลท HCC1/2 เทากับ 70.67 และ 72.44% ตามลําดับ แต
ความเขึมขึน 1000 mg/L คาเปอรแเซ็นตแยับยั้งเทากับ75.45 % ไอโซเลท DCC1-60s เทากับ 86.67, 
88.89 และ 88.89% ตามลําดับ ไอโซเลท DCC1-2 เทากับ 88.67, 89.00  และ 90.67% ตามลําดับ  
ไอโซเลท HCC1/1 เทากับ 92.44 และ 92.56% ตามลําดับ แตความเขึมขึน 1000  mg/L คา
เปอรแเซ็นตแยับยั้งเทากับ 93.11% และไอโซเลท DCC3-1 เทากับ 88.78 และ 89.00% แตความ
เขึมขึน 1000 mg/L คาเปอรแเซ็นตแยับยั้งเทากับ 89.33% (ตารารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพขึองคารแเบนดาซิมในการยับยั้งเสนใยขึองเชื้อรา C. cassiicola ที่ระดับ
ความเขึมขึนตางกัน 

Isolate 
Percent inhibition of radial growth (%)1/ 

BL3-1 
60s CC1-2 

DCC1-
60S DCC3-1 HCC1/1 HCC1/2 

HCC2/1-
2 

HCC4/1 HCC4/2 

0 mg/L 0.00c2/ 0.00b 0.00b 0.00c 0.00c 0.00c 0.00b 0.00c 0.00b 
100 

mg/L 
88.44b 88.67a 86.67a 88.78b 92.44b 70.67b 78.34a 87.44b 86.34a 

500 
mg/L 

88.78a 89.00a 88.89a 89.00ab 92.56b 72.44ab 80.22a 88.22ab 87.11a 

1000 
mg/L 

88.78a 90.67a 88.89a 89.33a 93.11a 75.45a 84.78a 88.78a 87.67a 

คําเฉลี่ย 66.500   67.083 66.000 66.778    69.528 54.639 60.833 66.111 65.278 
p-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
CV (%) 0.32 2.67 3.49 0.44 0.55 4.11 8.85 1.47 1.91 

1/ Means of five replications  
2/ Means followed by a common letter in each column are not significantly different 
by LSD at P < 0.05  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนแขึองเชื้อรา C. cassiicola สาย
พันธุแที่กอโรคได จํานวน 9 ไอโซเลท พบวาลักษณะรูปรางสปอรแและความยาวขึองกานสปอรแ มีความ
แปรปรวนขึึ้นกับความชื้นที่เชื้อราไดรับ การศึกษาครั้งนี้จึงไดเลือกอาลาร PDA มาใชเป็นอาลารที่ใช
ทดสอบประสิทธิภาพขึองสารเคมีกําจัดเชื้อราเพื่อไมใลเกิดความแปรปรวนอันเนื่องมาจากอาลาร โดย
สอดคลองกับรายงานขึอง วิรัช (2535) ที่พบวาการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่แยกไดบนอาลาร PDA นั้น 
ลักษณะขึองเสนใยและการเจริญเติบโตนั้นไมไดมีผลแตกตางจากการเพาะเลี้ยงบนอาลารชนิดอ่ืนๆ 
เชน PSA, CMA, PCA. และ CZA เป็นตน โดยยังพบวาเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาลาร PDA เชื้อรา C. 
cassiicola สามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด และการเพาะเลี้ยงบนอาลาร PDA นั้นทําใลงายแกการ
เตรียมอาลารและคาใชจายไมสูง  
 เนื่องจากเชื้อรา C. cassiicola สามารถแพรระบาดโดยลมและฝน สามารถระบาดรุนแรง
ในสภาพอากาศรอนและมีความชื้นสูงโดยเฉพาะในระลวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน เชื้อราสาเลตุมี
พืชอาศัยมากกวา 80 ชนิด เชน งา ถั่วเลลือง ถั่วเขึียว ฝูาย ปุานรามี ยาสูบ ระยอม มะละกอ แตงโม 
มะเขึือเทศ ผักกาดลอม และยางพาราที่ใลผลผลิตน้ํายางสูงสวนมากมักออนแอตอโรคใบจุดกางปลา 
(พงษแเทพและคณะ 2541) เกษตรกรสวนมากใชสารเคมีในกลุม morpholine (ไตรดีมอฟ: 
recommended dose= 1000 mg/L) และ benzimidazole (เบโนมิล/คารแเบนซิม: 
recommended dose= 1000 mg/L) เพ่ือกําจัดเชื้อราเลลานี้ แตดวยสารกําจัดเชื้อรา คารแเบนซิ
มเป็นสารประเภทดูดซึม ประสิทธิภาพในการปูองกันและกําจัดเชื้อราสูง เมื่อใชอัตรานอยเลมาะกับ
พืชทุกชนิด เชน ขึาว องุน แตงโม ถั่ว มะมวง พริก พริกไทย มะเขึือเทศ กาแฟ ยาสูบ ฝูาย กลวยไม 
ผักตางๆ ไมดอกไมประดับทุกชนิด คารแเบนซิมทํางานโดยการยับยั้งการสัง เคราะลแ DNA และ RNA 
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และการแบงเซลลแขึองเชื้อรา โดยจะคารแเบนดาซิมจะไปจับที่ตําแลนงขึองยีน β–tuberlin ภายในไม
โครทูบูลที่จะสรางเป็น spindle fiber เมื่อไมสามารถสรางไมโครทูบูลได การแยกตัวขึองโครโมโซมคู
เลมือนจะถูกยับยั้งลงไป ดังนั้นเชื้อราจึงไมสามารถแบงตัวไดตามปกติ ซึ่งแสดงใลเล็นไดวาสารเคมี
กําจัดเชื้อราที่เป็นสารเคมีประเภทดูดซึมมีประสิทธิภาพในการปูองกันกําจัดเชื้อราไดดีกวาสารเคมี
กําจัดเชื้อราประเภทสัมผัสตาย แตทั้งนี้ทั้งนั้นการใชสารเคมีกําจัดเชื้อราประเภทดูดซึมตองพึง
ระมัดระวังในการใชมากกวาเพราะมีโอกาสกอเกิดการกลายพันธุแขึองประชากรศัตรูพืชไดสูงกวา 
(Kongtragoul et al., 2011; Suwan et al., 2012) เนื่องจากเมื่อมีการใชสารคารแเบนดาซิม
บอยครั้งจนทําใลประชากรเชื้อราเกิดการแปรผันทางพันธุกรรมไปโดยยีน β–tuberlin ขึองเชื้อรานั้น
มีการเปลี่ยนแปลงขึองโครงสรางภายในทําใลสารคารแเบนดาซิมไมสามารถจับที่ตําแลนงดังกลาวได 
เชื้อราจึงยังสามารถเจริญตอไปไดตามปกติซึ่งถือวาเกิดความลมเลลวในการควบคุมเชื้อราชนิดนั้นๆ 
ไป นอกจากนี้มีรายงานวาเชื้อราก็มีโอกาสที่จะดื้อตอสารตัวอ่ืนในกลุมเดียวกันได เชน ดื้อตอสารเบโน
มิลแลวก็จะดื้อตอสารคารแเบนซิม ลรือดื้อตอสารไทอะเบนดาโซลก็จะดื้อตอสารเบโนมิลดวย เป็นตน 
นอกจากนี้เป็นที่นาสังเกตวาเชื้อราที่สามารถเจริญบนอาลาร PDA ที่ผสม สารคารแเบนดาซิมทุกความ
เขึมขึนตั้งแตระดับ 100 - 1000 mg/L มีการสราง pigment สีมวงเขึมรอบโคโลนีขึองเชื้อรา C. 
cassiicola เชนเดียวกับที่พบในเชื้อรา Cercospora lactucae-sativae สาเลตุโรคใบจุดขึอง
ผักกาดลอมที่แสดงอาการดื้อตอสารคารแเบนดาซิม (Suwan et al., 2012) ซึ่งอาจเป็นตัวบงชี้ไดวา
เชื้อรา C. cassiicola อาจจะเกิดการดื้อตอสารคารแเบนดาซิมนี้ในอนาคตไดเชนกัน และจากผลจาก
การทดสอบจะเล็นไดวาสารคารแเบนดาซิมทุกความเขึมขึนตั้งแตระดับ 100 - 1000 mg/L สามารถ
ควบคุมการเจริญเติบโตขึองเสนใยเชื้อราแตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ทั้งที่อัตราแนะนํา
บนฉลากขึองสารคารแเบนดาซิมนั้นอยูที่ 1000 mg/L ซึ่งนั่นลมายความวาสารคารแเบนดาซิมเพียง 
100 mg/L ใลผลเทียบเคียงกับที่ความเขึมขึน 1000 mg/L แสดงวาเกษตรกรสามารถใชที่ระดับความ
เขึมขึนต่ํากวาอัตราแนะนําบนฉลากได เพ่ือไมใลเกิดการดื้อตอสารดารแเบนดาซิมนี้ในอนาคต แตทั้งนี้
การศึกษาการประเมินระดับความตานทานขึองเชื้อรา C. cassiicola สาเลตุโรคใบจุดกางปลาตอ
สารเคมีกําจัดเชื้อราคารแเบนดาซิมในการยับยั้งเสนใยเชื้อ C. cassiicola เป็นการทดสอบเบื้องตนใน
อาลารเลี้ยงเชื้อในลองปฎิบัติการซึ่งเป็นสภาวะควบคุมปใจจัยทางดานสิ่งแวดลอมรวมถึงใชอาลาร
เลี้ยงเชื้อที่ผสมสารคารแเบนดาซิมที่ทราบความเขึมขึนแนนอนทําใลทราบประสิทธิภาพเบื้องตนขึอง
สารเคมีไดชัดเจน แตในสภาวะแปลงปลูกนั้นความเขึมขึนที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้อาจจะใชไมไดผล
เนื่องจากมีปใจจัยดานสภาวะแวดลอมเขึามาเกี่ยวขึองซึ่งไมสามารถควบคุมได ดังนั้นในขึั้นตน
เกษตรกรตองใชสารเคมีชนิดนี้ในระดับต่ํากอนเพ่ือลาความเขึมขึนที่เลมาะสมกับการใชจริงในแปลง
ปลูกตอไป ซึ่งผูวิจัยเองควรไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต  
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาคุณภาพดิน น้ํา อากาศ และเสียงบริเวณรอบโรงงาน

อุตสาลกรรมเซรามิกขึนาดเล็กในตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังลวัดลําปาง โดยทําการเก็บตัวอยาง 
2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน (เดือนพฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือนสิงลาคม) พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยพบวา มี
ปริมาณโลละลนักในดิน ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี ในฤดูรอนเทากับ 154.95 , 
0.87, 60.05 และ 42.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และในฤดูฝนเทากับ 88.33, 1.31, 172.67 
และ 50.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ สําลรับปริมาณโลละลนักในน้ํา ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม 
แมงกานีส และสังกะสี พบวาในฤดูรอนมีปริมาณเทากับ 0 , 0, 22.5 และ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลําดับ และในฤดูฝนเทากับ 0.2, 0, 0.66 และ 0.12  มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ สําลรับคาความ
เป็นกรด–ดางขึองน้ําพบวาในฤดูรอน มีคาเทากับ 7.66 และในฤดูฝนเทากับ 7.51 ซึ่งมีคาใกลเคียงกัน 
สําลรับอุณลภูมิขึองน้ําในทั้งสองฤดู มีคาอยูในชวง 28.1-29.4 องศาเซลเซียส สําลรับคาการนําไฟฟูา
พบวาในฤดูฝน (319 ไมโครซีเมนสแ/เซนติเมตร) มีคามากกวาในฤดูรอน (151 ไมโครซีเมนสแ/
เซนติเมตร) ประมาณ 2 เทา และคาขึองแขึ็งละลายน้ําทั้งลมดพบวาในฤดูรอนมีคาเทากับ 261 
มิลลิกรัม/ลิตร ในขึณะที่ฤดูฝนมีคาเทากับ 289 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีคาไมแตกตางกันมาก สวนปริมาณ
ฝุุน PM10 พบวา    ในฤดูรอนมีคาเทากับ 0.033 มิลลิกรัม/ลูกบาศกแเมตร และในฤดูฝนเทากับ 
0.008  มิลลิกรัม/ลูกบาศกแเมตร ซึ่งปริมาณฝุุน PM10 ในฤดูรอนมีมากกวาในฤดูฝนประมาณ 4 เทา 
สวนก฿าซคารแบอนมอนอกไซดแและก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแบริเวณ   รอบโรงงานตรวจไมพบ และคา
ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกพบวาในฤดูรอนมีคาเทากับ 65.8 เดซิเบลเอ และ
ในฤดูฝนเทากับ 68.5 เดซิเบลเอ ซึ่งทุกพารามิเตอรแที่ทําการวิเคราะลแมีคาไมเกินมาตรฐานที่กรม
ควบคุมมลพิษกําลนดไว  

               
คําสําคัญ : มลพิษทางสิ่งแวดลอม, โรงงานอุตสาลกรรมเซรามิกขึนาดเล็ก 
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ABSTRACT 
 The aim of this research was to study the quality of soil, water, air and noise 

around the small ceramic industry in Tambon Kluai Phae, Amphur Muang, Lampang 
Province. The samples had been collected during dry season (May) and rainy season 
(August) in 2016. The results of soil quality found that the concentrations of Pb, Cd, 
Mn and Zn in dry season were 154.95, 0.87, 60.05 and 42.83 mg/kg, respectively, 
while those in rainy season were 88.33, 1.31, 172.67 and 50.15 mg/kg, respectively. 
The results of water quality revealed that the concentrations of Pb, Cd, Mn and Zn in 
dry season were 0, 0, 22.5 and 0.03 mg/l, respectively, while those in rainy season 
were 0.2, 0, 0.66 and 0.12 mg/kg, respectively. The pH of water in dry season (7.66) 
and rainy season (7.51) were similar. Water temperature in both season ranged from 
28.1-29.4 oC. The conductivity of water in rainy season (319 µS/cm) was higher than 
that in dry season (151 µS/cm) approximately 2 times. TDS values in dry season (261 
mg/l) and rainy season (289 mg/l) were not much difference. The results of air quality 
found that PM10 concentration in dry season (0.033 mg/m3) was higher than that in 
rainy season (0.008 mg/m3) approximately 4 times. Concentrations of CO2 and SO2 
around factory were not detected. The maximum noise level from manufacturing 
process of ceramic industry in dry season was 65.8 dBA, while that in rainy season 
was 68.5 dBA. Those parameters did not exceed the standard value. 

              
KEYWORDS : Environmental Pollution, Small Ceramic Industry 
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บทนํา (ความสําคัญ กรอบแนวคิด จุดมุํงหมาย)          
อุตสาลกรรมเซรามิกเป็นอุตสาลกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย และมีความสําคัญตอ

จังลวัดลําปาง เพราะเป็นผลิตภัณฑแที่มีชื่อเสียงขึองจังลวัดลําปาง เนื่องจากจังลวัดลําปางมีดินขึาวอยู
มาก มีคุณสมบัติเลมาะสมในการนําไปใชเป็นสวนผสมขึองเนื้อดินปใ้น และเป็นอุตสาลกรรมที่มีการ
สงออกทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ สรางรายไดใลแกผูประกอบการและคนในชุมชน 
กระบวนการผลิตเซรามิกในภาพรวมขึองทุกกลุมผลิตภัณฑแมีทั้งลมด 6 ขึั้นตอนดังนี้ 1) กระบวนการ
เตรียมวัตถุดิบ 2) กระบวนการขึึ้นรูปและตกแตงชิ้นงาน 3) กระบวนการอบแลง 4) กระบวนการ
เคลือบ 5) กระบวนการเผา 6) การตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ การจัดเก็บและการรอจําลนาย จาก
กระบวนการผลิตอุตสาลกรรมเซรามิกทั้ง 6 ขึั้นตอน ลวนกอใลเกิดปใญลามลพิษในดานตางๆ ไดแก 
กากขึองเสียอุตสาลกรรม ฝุุน น้ําเสีย อากาศเสีย และขึองเสีย เป็นตน โดยมลภาวะเลลานี้สามารถ
แบงออกไดเป็น 7 ประเภท ดังรูปที่ 1 
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         ดิน ปูนปลาสเตอรแ                                                              ตะกอ                
ตะกอนวัตถุดิบ น้ําเสีย 
         สารเคมี น้ํา ไฟฟูา 

 
        กากดิน น้ําเสีย 
           น้ํา ไฟฟูา       เศษชิ้นงานเสีย 

 
   
                  น้ํา      เศษ     ชิ้นงานเสีย 
        ฝุุน น้ําเสีย 
 
               ไฟฟูา       เศษชิ้นงานเสีย 
        ความรอน ไอเสีย ฝุุน 
 
 
           เชื้อเพลิง       เศษชิ้นงานเสีย 
        ความรอน ไอเสีย ฝุุน

       
               
               ไฟฟูา       เศษชิ้นงานเสีย ฝุุน 
 
        เศษชิ้นงานเสีย ฝุุน 
           เชื้อเพลิง       ความรอน ไอเสีย ฝุุน 
 
 
               ไฟฟูา       ผลิตภัณฑแไมได  
                                                                                               มาตรฐาน 
 
 

รูปที่ 1 วัตถุดิบ เชื้อเพลิง และขึองเสียแตละกระบวนการผลิตเซรามิก 
ที่มา: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2555) 

 
ในปใจจุบันปใญลามลพิษทางดานตางๆ เลลานี้ ไดทวีความรุนแรงขึึ้นอยางรวดเร็วในลลาย

พ้ืนที่ จนมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและสุขึภาพอนามัยขึองประชาชน โดยสาเลตุสําคัญ
ประการลนึ่งเกิดขึึ้นจากการขึาดการเฝูาระวังปใญลา ลรือผูประกอบการขึาดความรูความเขึาใจที่

การเตรียมวตัถุดิบ 

การขึึ้นรูป 

การตกแตงช้ินงาน 

การอบแลง 

การเผาบิสกิต 

การเคลือบ 

การเผาเคลือบ 

QC และบรรจ ุ
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ถูกตองจากปใญลามลพิษสิ่งแวดลอม ดวยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมขึองพ้ืนที่อยาง
ทั่วถึง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาผลกระทบมลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และเสียงตอ
สิ่งแวดลอม จากโรงงานอุตสาลกรรมเซรามิก จังลวัดลําปาง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  
1.  พื้นที่ศึกษา 
 โรงงานอตุสาลกรรมเซรามิกขึนาดเล็ก ต.กลวยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง บริเวณรอบโรงงานมี
บานเรือนที่อยูอาศัยตั้งอยูโดยรอบเป็นจํานวนมาก เนื่องจากที่ตั้งโรงงานตั้งอยูบริเวณในพ้ืนที่บานขึอง
เจาขึอง ตรงขึามโรงงงานจะเป็นโรงสีขึาวประจําลมูบาน อากาศภายในโรงงานอากาศถายเทไมสะดวก
และอุณลภูมิภายในโรงงานคอนขึางรอน เนื่องจากมีลลังคาที่ต่ําและมีผลิตภัณฑแเรียงรายอยูเป็น
จํานวนมาก และผลิตภัณฑแสวนใลญเป็นโมบายลรือตุ฿กตาตั้งโชวแชิ้นเล็กท่ีเลมาะกับการประดับตกแตง 
 
2. วิธีการเก็บตัวอยําง 
 2.1 การเก็บตัวอยํางดิน 

   ทําการเก็บดินจะเก็บจากบอทิ้งดินที่ไดมาจากการเช็ด ขึัด แตง ผลิตภัณฑแ จํานวน 4 
บอ เก็บบอละเทาๆ กันนํามารวมกัน แบงดินมาประมาณ 50 กรัม เก็บดินไวในถุงซิบล็อคจากนั้น
นําไปตากแดดเพ่ือใลดินเกิดการแขึ็งตัวเพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะลแลาปริมาณโลละลนักดวยเครื่อง
อะตอมมิกแอบซอรแฟชันสเปกโตรโฟโตมิเตอรแ (Atomic absorption spectrophotometer: 
AAS) 

 2.2 การเก็บตัวอยํางน้ํา 
       ทําเก็บตัวอยางน้ํา จากบอน้ําทิ้งขึองโรงงานทั้งลมด 4 บอๆ ละ 1 ,000 มิลลิลิตร แลว

นํามารวมกันในถังเก็บน้ําจากในถังที่ใชเก็บตัวอยาง 1 ,000 มิลลิลิตร ใสในขึวดพอลิเอทิลีนขึนาด 
1,000 มิลลิลิตร จากนั้นนําน้ําตัวอยางที่ไดไปวิเคราะลแลาปริมาณโลละลนักดวยเครื่องอะตอมมิกแอบ
ซอรแฟชันสเปกโตรโฟโตมิเตอรแมิเตอรแ (Atomic absorption spectrophotometer: AAS)  
ปริมาณขึองแขึ็งละลายทั้งลมด (TDS) อุณลภูมิและคาพีเอชดวยเครื่องวัดพีเอช (pH meter) และ
วิเคราะลแคาการนําไฟฟูาดวยเครื่องวัดคาการนําไฟฟูา (Conductivity meter) 
 2.3 การเก็บตัวอยํางฝุุนและก๏าซ 

   ทําการเก็บปริมาณฝุุน PM10 ดวยเครื่องเก็บฝุุนโดยใชกระดาษกรองแบบควอตซแเป็น
ตัวเก็บปริมาณฝุุน และตั้งเครื่องเก็บฝุุนใลลางจากกันสาดบริเวณนอกอาคารอยางนอย 3 เมตร และ
กรณีมีตนไมกีดขึวางใลลางจากอาคาร   2 เทา และใลตั้งสูงจากพ้ืนอยางนอย 1.5 เมตร แตไมเกิน 6 
เมตร แลวนําตัวอยางฝุุนที่ไดไปวิเคราะลแโดยการชั่งน้ําลนักดวยเครื่องชั่งทศนิยม 6 ตําแลนง และ
คํานวณตอไป นอกจากนี้ทําการเก็บตัวอยางก฿าซคารแบอนมอนนอกไซดแ (CO) และก฿าซซัลเฟอรแได
ออกไซดแ (SO2) จะเก็บโดยใชเครื่องวัดก฿าซโดยจะทําการวัดก฿าซภายนอกโรงงานและใลอยูลางจาก
โรงงานไมนอยกวา 3.5 เมตร และสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.2-1.5 เมตร 
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 2.4 การวัดระดับเสียง 
   ตรวจวัดเสียงโดยการใชเครื่องวัดเสียง (Sound level meter) ทําการวัดเสียงภายนอก

โรงงานโดยใลอยูลางจากโรงงานไมนอยกวา 3.5 เมตร และสูงจากพ้ืนไมนอย 1.2-1.5 เมตรและวัด
เสียงภายในโรงงานโดยลางจากเตาเผาประมาณ 1-2 เมตรและสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.2-1.5 เมตร 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษามลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และเสียง จากโรงงาน
อุตสาลกรรมเซรามิก ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังลวัดลําปาง โดยทําการเก็บตัวอยางทั้งลมด 2 
ฤดู ไดแก ฤดูรอนในชวงเดือนพฤษภาคม และ ฤดูฝนในชวงเดือนสิงลาคมพ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอยาง
ทั้งดิน น้ํา อากาศ และเสียง ในดานดินทําการวิ เคราะลแโลละลนัก (ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี 
แมงกานีส) ในดานน้ําทําการวิเคราะลแโลละลนัก (ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี แมงกานีส)    คาความเป็น
กรด–ดาง อุณลภูมิ คาการนําไฟฟูา และคาขึองแขึ็งละลายน้ําทั้งลมด ในดานอากาศทําการวิเคราะลแ
ปริมาณฝุุนละอองขึนาดเล็ก ปริมาณก฿าซคารแบอนมอนนอกไซดแและก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแและเสียง
ทําการตรวจวัดระดับเสียง 
 
1. มลพิษทางดิน 
 ปริมาณโลหะหนักในดิน 

 
รูปที่ 2 ปริมาณโลละลนักในดิน 

 
จากรูปที่ 2 ผลการวิเคราะลแปริมาณตะกั่วในดินพบวา ฤดูรอนมีคา 154.95 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และฤดูฝนมีคา 88.33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะเล็นไดวาปริมาณตะกั่วในฤดูรอนมีมากกวา
ฤดูฝนประมาณ 2 เทา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึองขึองพรพรรณ (2554) ซึ่งศึกษาการแพรกระจาย
ขึองในดินตะกอน บริเวณนิคมอุตสาลกรรมมาบตาพุด จังลวัดระยอง และบริเวณใกลเคียงพบวา
ปริมาณตะกั่วในฤดูรอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.09มิลลิกรัม/กิโลกรัมมากกวาฤดูฝนที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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3.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัมประมาณ 2 เทาเชนกัน และคาท่ีตรวจพบนั้นไมเกินมาตรฐานขึองกรมควบคุม
มลพิษที่กําลนดไวคือ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

จากผลการวิเคราะลแปริมาณแคดเมียมในดินพบวา ฤดูรอนมีคา 0.87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
ฤดูฝนมีคา 1.31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะเล็นไดวาปริมาณแคดเมียมในฤดูฝนมีมากกวาฤดูรอนและ
คาที่ตรวจวัดไดนั้นไมเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษที่กําลนดไวคือ 37 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2547) เนื่องจากการพัฒนาขึองมนุษยแทําใลปริมาณโลละลนักขึองแคดเมียมมีปริมาณ
เพ่ิมขึึ้นในธรรมชาติเนื่องจากในธรรมชาติมีปริมาณแคดเมียมนอยดังนั้นแคดเมียมที่เจือปนใน
สิ่งแวดลอมจึงมักเป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรมขึองมนุษยแเป็นสวนใลญ เชน ปุยการเผาไลมขึองเสียที่
เป็นพลาสติกและยางและฝุุนละอองที่ เกิดจากยานพาลนะบนทองถนนลวนแตมีผลตอปริมาณ
แคดเมียมท่ีแพรกระจายลงสูธรรมชาติได 

จากผลการวิเคราะลแปริมาณสังกะสีในดินพบวา ฤดูรอนมีคา 60.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
ฤดูฝนมีคา 172.67 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะเล็นไดวาปริมาณตะกั่วในฤดูรอนนอยกวาฤดูฝน 
ประมาณ 3 เทา ซึ่งสอดคลองงานวิจัยขึองกับขึองพรพรรณ (2554) ซึ่งศึกษาการแพรกระจายขึอง
โลละลนักในดินตะกอนบริเวณนิคมอุตสาลกรรมมาบตาพุดจังลวัดระยองพบวาในปริมาณสังกะสีใน
ฤดูรอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นอยกวาฤดูฝนที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 30.25 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และคาที่พบนั้นไมเกินมาตรฐานขึองกรมควบคุมมลพิษที่กําลนดไวคือ 7 ,500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (USDA NRCS, 2000) 

จากผลการวิเคราะลแปริมาณแมงกานีสในดินพบวา ฤดูรอนมีคา 42.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
และฤดูฝนมีคา 50.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะเล็นไดวาปริมาณแมงกานีสในฤดูรอนนอยกวาฤดูฝน
เล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับขึองพรพรรณ (2554) ซึ่งศึกษาการแพรกระจายขึองโลละลนักในดินตะกอน
บริเวณนิคมอุตสาลกรรมมาบตาพุดจังลวัดระยองและบริเวณขึางเคียงพบวาพบวาในปริมาณ
แมงกานีสในฤดูรอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 73.625 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นอยกวาฤดูฝนที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 
126.61 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และคาที่พบนั้นไมเกินมาตรฐานที่กําลนดไวคือ 1 ,800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
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2. มลพิษทางน้ํา 
 2.1 อุณหภูมิของน้ําทิ้ง 

 

 
รูปที่ 3 อุณลภูมิขึองน้ําทิ้ง 

 
  จากรูปที่ 3 ผลการตรวจวัดอุณลภูมิในน้ําทิ้ง พบวาคาอุณลภูมิขึองน้ําในฤดูรอนและ

ฤดูฝนมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.4 oC และ 28.1 oC ตามลําดับ จะเล็นไดวาอุณลภูมิในฤดูรอนมีคาสูงกวา
ฤดูฝนอาจเป็นผลมาจากอุณลภูมิภายนอกที่สูงในชวงฤดูรอนซึ่งอุณลภูมิขึองน้ํามีผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา การเจริญเติบโตขึองสัตวแและพืชน้ํา มีผลตอปฏิกิริยาเคมีตางๆ ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีจะ
เกิดขึึ้นไดดีเมื่อมีอุณลภูมิสูงลรืออาจกลาวไดวาอุณลภูมิเป็นตัวเรงปฏิกิริยาตัวลนึ่งมีผลตอการ
เจริญเติบโตขึองจุลินทรียแในน้ํา โดยคาที่พบนั้นไมเกินมาตรฐานที่กําลนดไวคือ 40 oC (กรมควบคุม
มลพิษ, 2539) 

 
 2.2 คําความเป็นกรด-ดําง 

 ผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ดางพบวา ในฤดูรอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.7 สวนในฤดูฝนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 7.5 ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งจะเล็นไดวาคาที่วัดไดทั้งสองฤดูกาลนั้นไมแตกตางกันมาก 
และมีคาไมเกินเกณฑแท่ีมาตรฐานกําลนดคือ อยูในชวง 5.5–9.0 (กรมควบคุมมลพิษ, 2539) 
 

 
รูปที่ 4 คาความเป็นกรด-ดาง 
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 2.3 คําการนําไฟฟูา 
 ผลการตรวจวัดคาการนําไฟฟูา พบวาในฤดูรอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 151.33 ไมโคร
ซีเมนตแ/เซนติเมตรและในฤดูฝนมีคาเฉลี่ยเทากับ 319 ไมโครซีเมนตแ/เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่ง
จะเล็นไดวาในทั้งสองฤดูกาลนั้นมีคาการ นําไฟฟูาที่แตกตางกันมาก โดยในฤดูฝนมีคามากกวาฤดูรอน
ประมาณ 2 เทา ซึ่งเกิดจากการชะลางเอาสารอนินทรียแ เชน ดางและเกลือจากกิจกรรมตางๆ ขึอง
มนุษยแลรือกระบวนการผลิต เพราะกรดและดางเป็นตัวนําไฟฟูาไดดี แตมีคาไมเกินที่มาตรฐานกําลนด 
คือ 2,000 ไมโครซีเมนตแ/เซนติเมตร (กรมชลประทาน, 2554) 
 

 
รูปที่ 5 คาการนําไฟฟูา 

 
 2.4 ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 
 

 
รูปที่ 6 ขึองแขึ็งละลายน้ําทั้งลมด 

 
 จากรูปที่ 6 ผลการตรวจวัดคาขึองแข็ึงละลายน้ําทั้งลมดพบวา ในฤดูรอนและฤดูฝน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 261.33 มิลลิกรัม/ลิตรและ 289 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ซึ่งคาที่วัดไดทั้งสอง
ฤดูกาลนั้นมีคามาตรฐานกําลนดคือ 3,000 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2539) 
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 2.5 ปริมาณโลหะหนักในน้ํา 
 จากรูปที่ 7 ผลการวิเคราะลแปริมาณตะกั่วในน้ํา พบวาปริมาณตะกั่วในน้ํานั้นจะพบ
เฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร และคาที่ตรวจวัดไดไมเกิน
มาตรฐานขึองกรมควบคุมมลพิษกําลนดคือ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2539) 

 จากการวิเคราะลแปริมาณสังกะสีในน้ํา โดยฤดูรอนมีคามากกวาฤดูฝนและมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.55 มิลลิกรัม/ลิตร และ 0.66 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และคาที่ตรวจวัดไดไมเกิน
มาตรฐานขึองกรมควบคุมมลพิษกําลนดคือ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2539) จะเล็น
ไดวาปริมาณโลละลนักในฤดูรอนมีมากกวาในฤดูฝนเกือบ 3 เทา 

 จากการวิเคราะลแปริมาณแมงกานีสในน้ํา ในฤดูฝนมีมากกวาฤดูรอนและมีคาเฉลี่ยใน
ฤดูรอนเทากับ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร และในฤดูฝนเทากับ 0.13 มิลลิกรัม/ลิตร และคาที่ตรวจวัดไดไม
เกินมาตรฐานขึองกรมควบคุมมลพิษกําลนดคือ 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2539) จะ
เล็นไดวาปริมาณโลละลนักในฤดูรอนมีมากกวาในฤดูฝนเกือบ 4 เทา 

 

 
รูปที่ 7 ปริมาณโลละลนักในน้ํา 

 
3. มลพิษทางอากาศ 

 3.1 ความเข๎มข๎นของฝุุน PM10 

 
รูปที่ 8 ความเขึมขึนขึองฝุุน PM10 
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 ผลการวิเคราะลแความเขึมขึนขึองฝุุน PM10 พบวาในฤดูรอนมีคา 0.033 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกแเมตร ในฤดูฝนมีคา 0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศกแเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งจะเล็นไดวา
ปริมาณความเขึมขึองฝุุนในฤดูรอนมากกวาฤดูฝนประมาณ 4 เทา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึองสุดจิต 
(2555) ซึ่งศึกษาระบบเฝูาระวังฝุุนละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการระยะที่ 2 พบวาปริมาณ
ฝุุนในชวงฤดูรอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.014 มิลลิกรัม/ลูกบาศกแเมตร ในชวงฤดูฝนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
0.004 มิลลิกรัม/ลูกบาศกแเมตร และคาที่ตรวจวัดไดไมเกินมาตรฐานขึองกรมควบคุมมลพิษที่กําลนด 
คือ 24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกแเมตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) เนื่องจากชวงเวลา
ที่ประเทศไทยอยูในฤดูรอน เสถียรภาพบรรยากาศเป็นแบบ unstable ซึ่งเอ้ือตอการกระจายขึอง
อากาศในแนวดิ่ง ทําใลฝุุนขึนาดใลญฟูุงกระจายขึึ้นจากพ้ืนผิวตางๆ ไดมาก และเกิดจากความชื้นใน
อากาศและปริมาณฝนมีผลตอความเขึมขึนขึองฝุุนละอองในอากาศ (สุดจิต, 2555) 
  
 3.2 ปริมาณก๏าซคาร๑บอนมอนอกไซด๑และก๏าซซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑ 
   จากการตรวจวัดไมพบก฿าซคารแบอนมอนอกไซดแและก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแ บริเวณ
รอบโรงงาน โดยมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําลนดตองมีคาก฿าซคารแบอนมอนอกไซดแไมเกิน
มาตรฐาน คือ 1 ชั่วโมง ไมเกิน 30 ppm  (34.2 มิลลิกรัมตอลูกบาศกแเมตร) และคาก฿าซซัลเฟอรแได
ออกไซดแไมเกินมาตรฐาน คือ 1 ชั่วโมง ไมเกิน 0.3 ppm (780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร) (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2550) 
 
4. มลพิษทางเสียง 
 4.1 ระดับเสียงสูงสุด 

 
รูปที่ 9 ระดับเสียงสูงสุด 

 
  ผลการวิเคราะลแระดับเสียงสูงสุด คาระดับเสียงสูงสุดที่วัดไดในฤดูรอนมีคา 65.8 เดซิ

เบลเอ และฤดูฝนมีคาเทากับ 68.5 เดซิเบลเอ ดังแสดงในรูปที่ 9 คาที่ตรวจวัดไดไมเกินมาตรฐานขึอง
กรมควบคุมมลพิษกําลนดคือ ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ (กรมควบคุมมลพิษ , 2550) ปใจจัยที่สงผลตอ
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ระดับเสียงที่ทําใลระดับเสียงในฤดูฝนมากกวาฤดูรอน คือการใชเครื่องปใ่นดินและปใ๊มลมพรอมกันแต
ในฤดูรอนใชเครื่องปใ่นดินและปใ๊มลมสลับกัน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษามลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และเสียง บริเวณโรงงานอุตสาลกรรมเซรามิก
ขึนาดเล็ก ต.กลวยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง โดยทําการวิเคราะลแ 2 ฤดู ไดแก ฤดูรอน (เดือนพฤษภาคม) 
และฤดูฝน (เดือนสิงลาคม) พ.ศ. 2559 พบวาปริมาณโลละลนักในดินในฤดูรอน โลละลนักในดินที่มี
คามากที่สุดคือ ตะกั่วมีคาเฉลี่ยเทากับ 154.95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมาคือ แมงกานีส สังกะสี 
และแคดเมียม ซึ่งมีคาเทากับ 60.05 42.83 และ 0.87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และฤดูฝนมีคา
โลละลนักในดินที่มีคามากที่สุดคือ แมงกานีสมีคาเฉลี่ยเทากับ 172.67 มิลลิกรัม/กิโลกรัมรองลงมา
คือ ตะกั่ว สังกะสี และแคดเมียม ซึ่งมีคาเทากับ 88.33. 50.15 และ 1.31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับซึ่งพบวาปริมาณแมงกานีส ตะกั่ว ในฤดูรอนและฤดูฝนตางกันเกื อบ 3 และ 2 เทา 
ตามลําดับ สวนสังกะสีกับแคดเมียม ในฤดูรอนกับฤดูฝนตางกันไมถึง 1 เทา ซึ่งปใจจัยที่ทําใลโลละ
ลนักในดินฤดูฝนมากกวาฤดูรอน เนื่องจากเกิดการชะลาง โลละลนักทั้งลมดมีคาไมเกินมาตรฐานที่
กําลนด สําลรับปริมาณโลละลนักในน้ําพบวา ในฤดูรอนโลละลนักในน้ําที่มีคามากที่สุดคือ แมงกานีส
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.25 มิลลิกรัม/ลิตร รองลงมาคือ สังกะสีมีคาเทากับ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร สวนตะกั่ว
และแคดเมียมไมพบปริมาณโลละลนัก ฤดูฝนมีคาโลละลนักในน้ําที่มีคามากที่สุดคือ แมงกานีสมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.66 มิลลิกรัม/ลิตร รองลงมาคือ สังกะสีมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.13มิลลิกรัม/ลิตร และ
ตะกั่วมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร สวนแคดเมียมไมพบ ซึ่งพบวาปริมาณแมงกานีส สังกะสี 
ในฤดูฝนและฤดูตางกันเกือบ 3 และ 4 เทา ตามลําดับ ซึ่งปใจจัยที่ทําใลโลละลนักในดินฤดูฝนมากวา
ฤดูรอนเนื่องจากเกิดการชะลาง โลละลนักทั้งลมดมีคาไมเกินมาตรฐานที่กําลนด สําลรับความเป็น
กรด–ดางพบวาในฤดูรอนมีคาเทากับ 7.7 และในฤดูฝนมีคาเทากับ 7.5 สําลรับอุณลภูมิพบวาในฤดู
รอนมีคาเทากับ 29.43 °C และในฤดูฝนมีคาเทากับ 28.13 °C สําลรับคาการนําไฟฟูาพบวาในฤดูรอน
เทากับ 151.33 ไมโครซีเมนสแ/เซนติเมตร และในฤดูฝนมีคาเทากับ 319 ไมโครซีเมนสแ/เซนติเมตร 
สําลรับคาขึองแข็ึงละลายน้ําทั้งลมดพบวามีปริมาณในฤดูรอนมีคาเทากับ 261 มิลลิกรัม/ลิตร และใน
ฤดูฝนเทากับ 289 มิลลิกรัม/ลิตร สวนปริมาณฝุุน PM10พบวาในฤดูรอนมีคาเทากับ 0.033 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกแ เมตร  และในฤดูฝนมีค า เท ากับ 0 .008 มิลลิกรัม /ลูกบาศกแ เมตร  ส วนก฿าซ
คารแบอนมอนอกไซดแและก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแตรวจไมพบในบริเวณรอบๆ โรงงานทั้งขึางในและขึาง
นอกโรงงาน และคาระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกพบวาในฤดูรอนเทากับ 65.8 
เดซิเบลเอ และในฤดูฝนมีคาเทากับ 68.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคาที่ตรวจวัดทั้งลมดไมเกินมาตรฐานที่กรม
ควบคุมมลพิษกําลนด ทั้งนี้ยังมีปใจจัยอ่ืนที่สงผลตอคาขึองพารามิเตอรแ เชน ปริมาณฝน ความชื้นใน
อากาศ ที่มีผลตอปริมาณฝุุน และยังมีโรงสีในบริเวณใกลเคียงทําใลมีผลตอระดับเสียงอีกดวย 

 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรเก็บตัวอยางดิน และน้ําจากทุกกระบวนการผลิต โดยแยกเก็บและนํามาวิเคราะลแวา
กระบวนการผลิตใดที่ทําใลเกิดมลพิษ เพ่ือใลโรงงานอุตสาลกรรมแกไขึปใญลาอยางตรงจุด 
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2. ควรเก็บตัวอยางวัตถุดิบ เชน ดินขึาว สีเคลือบ ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตเซรามิกแต
ละครั้ง มาวิเคราะลแปริมาณโลละลนัก เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใชวัตถุดิบที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
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บทคัดยํอ 

 
ชะคราม (Suaeda maritime (L.) Dumort.) อยูในวงศแ Chenopodiaceae เป็นพืชลมลุก

ทนเค็ม แตกพุมต่ํา เติบโตและแพรกระจายตามพ้ืนที่บริเวณน้ํากรอยและปุาชายเลน พบวาสามารถ
นําใบออนมารับประทานสดและปรุงเป็นอาลารได นิยมนําชะครามมาตมกอนปรุงอาลารเพ่ือลดความ
เค็ม พบวาชุมชนทองถิ่นที่อาศัยริมฝใ่งทะเลมักนิยมนําชะครามมาประกอบอาลารพวกยํา แกงเผ็ ด 
และลอลมก นอกจากนี้ชะครามยังมีคุณสมบัติในดานสมุนไพร เชน ชวยในการรักษาอาการเบาลวาน 
เป็นตน รวมทั้งยังมีสวนสาคัญในการรักษาสมดุลใลกับระบบนิเวศปุาชายเลน ชะครามจึงนับเป็นพืชที่
มีความสําคัญสมควรตอการอนุรักษแและสงเสริมการปลูกในแงเศรษฐกิจและบทบาทในดานระบบ
นิเวศ นวัตกรรมทางโมเลกุลนับวาเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิจัยดานชีวภาพที่สําคัญ โดยเฉพาะ
การศึกษาลักษณะพันธุกรรมขึองสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ พบวาพืชลลายชนิดยังไมมีขึอมูลลักษณะทาง
พันธุกรรม การศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตแใชนวัตกรรมทางโมเลกุลเครื่องลมายไอพีบีเอสอาศัยลลักการ
สรางลายพิมพแดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอารแจากการใชรูปแบบขึองเขึาไปสุมจับกับดีเอ็นเอเปูาลมายที่
ลําดับเบสขึองดีเอ็นเอมักเกิดการผันแปรทางพันธุกรรมไดงาย เพ่ือตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรม
ขึองชะคราม โดยนําดีเอ็นเอที่สกัดไดจากใบมาใชในการศึกษา ทดสอบดวยไพรเมอรแไอพีบีเอสจํานวน
ไพรเมอรแ 20 ชนิด พบวาที่เทคนิคไอพีบีเอสจะใลแถบดีเอ็นเอชัดเจนทั้งลมด 154 แถบ โดยเฉลี่ยแถบ
ดีเอ็นเอเทากับ 9.05 แถบดีเอ็นเอตอไพรเมอรแ สรุปไดวาเทคนิคไอพีบีเอสนวัตกรรมการศึกษาลาย
พิมพแดีเอ็นเอที่มีราคาไมสูงมาก และเป็นเทคนิคที่ทําการศึกษางายไดอยางรวดเร็ว เลมาะกับ
การศึกษาลักษณะพันธุกรรมขึองชะครามได 
 
คําสําคัญ : นวัตกรรมทางโมเลกุล เครื่องลมายไอพีบีเอส ชะคราม 
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Abstracts 
 

Seablite (Suaeda maritime (L.) Dumort.) a salt marsh plant in the family 
Chenopodiaceae. It grows and distributes in marshy and mangrove regions. Its young 
leaves can be used as fresh vegetable or cooked. The cooked seablite is quite salty, 
so it should be cooked with other types of vegetable to reduce salty taste. Resident 
people in coastal area use seablite for different types of cooking such as traditional 
seablite salad, seablite curry, or scalded seablite with chili paste. The plant is also 
used as folk medicine such as used to manage diabetes and playing a significant role 
in mangrove ecology with it property in salinity tolerant. The species consequently is 
needs to be conserved and continuously cultivated because of economic and 
ecological significances. Molecular innovation is a significant tool in biological 
research, particularly the study that needs genetics information in the organisms. 
Many plant species are missing genomic evidence. Molecular markers that do not 
require prior knowledge of DNA sequences are therefore appealing for herbal 
research. A retrotransposon based DNA marker system, iPBS (inter primer binding 
sites) developed from conserved primer binding sites within retrotransposons, was 
used to study the genetic characterization in Seablite. Genomic DNA was extracted 
from fresh leaf samples. Twenty primers of iPBS makers were primarily screened for 
analysis and 17 primers were chosen for further analysis. For iPBS technique, DNA 
band was 154 DNA fragments by 9.05 per DNA primers. Therefore, iPBS PCR-based 
genome fingerprinting innovation is low cost-simply, rapid and suitable methods for 
analysis of genetic study in Seablite species. 
 
Keywords: Molecular innovation, iPBS marker, Seablite.  
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บทนํา 
 พืชสกุล ชะคราม (Suaeda) อยูในวงศแ Chenopodiaceae เป็นพืชลมลุกอวบน้ําขึนาดเล็กพบทั่วไป
ตามบริเวณทะเลทรายและชายฝใ่งทะเล ทั่วโลกคาดวามีประมาณ 90 ชนิด นักวิทยาศาสตรแขึนามวาวาเป็น
กลุมพืชที่มีการจัดจําแนกทางสัณฐานวิทยาไดยากกลุมลนึ่ง เนื่องจากมีลักษณะภายนอกที่คลายคลึงกันมาก 
เชน ลักษณะที่ใบแคบยาว พองกลม ดอกมีขึนาดเล็กออกตามซอกใบ ดังนั้นการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธาน
โดยใชสัณฐานภายนอกเพียงอยางเดียวเพ่ือจัดจําแนกพืชในกลุมนี้กระทําไดยากมาก โดยทั่วไปเมื่อพบกลุมพืช
ชนิดนี้มักจะระบุเป็นชนิด Suaeda maritima L., Dumort. สําลรับประเทศไทยพืชสกุลนี้ยังไมเคยมีการ
สํารวจพืชในกลุมนี้อยางจริงจังมากอน มีเพียงไมกี่ชนิดนี้เป็นที่รูจักนั้นคือ ชะคราม ซึ่งมีชื่ออ่ืนๆ ที่เรียก
แตกตางกันตามทองถิ่น เชนชักคราม ชั้วคราม สาคราม ลาคราม ลรือ ลาคราม เป็นพืชลมลุกลลายปี ลําตน
ทอดนอนแผไปตามพ้ืนลรือตั้งตรง ดังรูปที่ 1 แตกกิ่งตั้งแตโคนเป็นพุมต่ํา มักมีรากงอกบริเวณขึอในระดับต่ํา 
กิ่งกานเล็กมีสีเขึียวเขึมถึงน้ําตาลแดง ผิวมีรอยแผลใบทั่วไป ใบเดี่ยว รูปขึอบขึนาน ลรือกึ่งรูปทรงกระบอก 
อวบน้ํา ใบเมื่อออนสีเขึียวสด เมื่อแกมักมีสี เขึียวอมมวง ในฤดูแลงมักเปลี่ยนเป็นสีแดงอมมวง               
ปลายใบมนถึงแลลม ขึอบเรียบ กานใบสั้นมากลรือไรกาน ดอกชอแบบชอกระจุกซอน คลายชอเชิงลดเชิง
ประกอบ ออกที่ปลายยอด ใบประดับรูปคลายใบ ที่โคนชอขึนาดใลญกวาที่ปลายชอ แตละชอกระจุกยอยมี 
1- 4 ดอก สีขึาวอมเขึียว กลีบรวมอาจมีขึนาดตางกันเล็กนอย กลีบทางดานลางโคง บางครั้งเมื่อแกรูปคลาย
ถุง ไมมีรยางคแ ปลายกลีบมน ติดทน เกสรเพศผูมี 5 เกสร สีเลลืองออน รังไขึมักอยูเลนือวงกลีบ ยอดเกสร
เพศเมียมี 2–3 อัน ผลแบบผลกระเปาะ รูปทรงเกือบกลม ผิวเรียบ สีเลลืองอมสม มีกลีบรวมลุม แตละผลมี
เมล็ดจํานวนมาก สีน้ําตาลแกมแดงลรือดา ชะครามเป็นพืชทนทานตอความเค็ม เติบโตไดดีบริเวณน้ํากรอย
และตามปุาชายเลน รวมทั้งในประเทศไทย พบแพรกระจายในจังลวัดชายทะเล เชน สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เป็นตน (อารียแ ทองภักดี และคณะ, 2559) ลลายพ้ืนที่นิยมนํามาใชเป็นผัก
พ้ืนบานในการประกอบอาลารพ้ืนเมืองลลายชนิด นิยมนํายอดและใบชะครามมารับประทาน โดยกอนนํามา
รับประทานตองทําใลสุกกอน โดยรูดเฉพาะใบนําไปตมแลวบีบน้ําออกจนลมดรสเค็ม นิยมนําไปประกอบ
อาลาร เชน แกงกะทิ แกงสม ลรือ ยํากินกับน้ําพริก ใสในไขึเจียว โดยเฉพาะชาวมอญมักใชใบชะคราม
ทําอาลารไดลลายอยาง เชน ยําชะครามปูทะเล แกงเลียง แกงคั่วกับปูทะเลลรือกุง ลอลมกชะครามโดยใช
ชะครามแทนใบยอ ลวกกะทิกินกับน้ําพริกลรือปลาราลลน ใชทําขึนมแบบเดียวกับขึนมกลวยโดยใชใบ
ชะครามแทนกลวย เป็นตน  
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รูปที่ 1 ลักษณะแลลงที่อยูขึองชะครามชายฝใ่งทะเล 
 

 นอกจากจะนํามาใชประกอบอาลารชะครามนับวาเป็นพืชสมุนไพรที่มีสาระสําคัญในการออกฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจอยางมาก จากกงานวิจัยจํานวนมาก พบวาพืชในกลุมชะครามสามารถเป็นสาร
อนุมูลอิสระไดดี ยับยั้งการเพ่ิมจํานวนขึองเซลลแมะเร็ง และสามารถเพ่ิมภูมิคุมกันได นอกจากนี้จากภูมิ
ปใญญาทองถิ่นขึองไทย ชะคราม ยังไดชื่อวาเป็นสมุนไพรพ้ืนบานที่นํามาใชประกอบอาลาร เนื่องจากสามารถ
นําใบมาใชเพ่ือลดอาการทองผูก และสามารถชวยขึับปใสสาวะ รักษารากผม และใชเป็นยาแกพิษ รากใชเป็น
ยาบํารุงกระดูก แกพิษฝี เป็นตน ในเชิงวิวัฒนาการพืชสกุลชะครามนับเป็นกลุมที่มีวิวัฒนาการรวมกัน
ระลวางกลุมพืช C3 และ C4 ที่มีการปรับตัวใลเขึากับสิ่งแวดลอมไดดีกลุมลนึ่ง พบวาสีขึองตนชะคราม
สามารถนํามาใชดัชนีในการตรวจดูเบื้องตนขึองความเป็นกรดดางขึองดินในบริเวณที่ตนชะครามขึึ้นได โดย
ชะครามที่ข้ึึนในดินเค็ม ใบออกสีมวงแดง สวนตนที่ข้ึึนในดินที่มีแรธาตุสารอาลารไมเพียงพอกับความตองการ
ขึองพืชใบจะออกสีน้ําเงิน (Bassett & Cromton, 1978) 
 นวัตกรรมทางโมเลกุล (molecular innovation) นับวาเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิจัยความ
ลลากลลายและวิวัฒนาการขึองสิ่งมีชีวิตที่สําคัญในปใจจุบัน โดยเฉพาะการศึกษาลักษณะพันธุกรรมขึอง
สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ลรือที่เรียกวา เครื่องลมายทางพันธุกรรม (genetic marker) ซึ่งเป็นการศึกษา
เครื่องลมายพันธุศาสตรแที่สําคัญ อีกทั้งเป็นตัวบงชี้สวนการทํางานขึองยีน (gene)  ซึ่งเป็นบริเวณขึองดีเอ็นเอ
ที่สงผลการแสดงออกในสิ่งมีชีวิตรุนตาง ๆ ผนวกกับความรูทางคณิตศาสตรแเขึามาชวย ในการวิเคราะลแ และ
ศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะตาง ๆ ปใจจุบันพบการประยุกตแใชตั้งแตสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสรางเรียบงายจําพวก
สิ่งมีชีวิตเซลลแเดียว เชน แบคทีเรีย จนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซอนทางกายภาพ เชน พืช และมนุษยแ เป็นตน 
ดังนั้นนวัตกรรมทางเครื่องลมายทางพันธุกรรมจึงมีความสําคัญมากในปใจจุบัน (Wagner, 2011) 
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 ปใจจุบันมีการพิสูจนแแลววานวัตกรรมทางโมเลกุลโดยเฉพาะเทคนิคเครื่องลมายระดับโมเลกุลลลาย
ชนิดสามารถใชเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกวาในอดีตที่อาศัยการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากลักษณะ
สัณฐาน (morphology) ที่แตกตางกันเป็นเครื่องลมายลรือลักษณะสําคัญเพียงอยางเดียว สงผลใลมี
ขึอจํากัดลลายประการ เครื่องลมายระดับโมเลกุลจึงเป็นเพ่ิมขึอไดเปรียบ ในการศึกษาวิวัฒนาการ และความ
ลลากลลายทางพันธุกรรม เนื่องจากสามารถทําไดรวดเร็ว มีความแมนยํา และนาเชื่อถือมากกวาการอาศัย
ลักษณะภายนอกเพียงอยางเดียว เทคนิคไอพีบีเอส (iPBS: Inter primer binding sites) เป็นเทคนิคทางชีว
โมเลกุลรูปแบบใลมที่นําเอาเทคนิคพีซีอารแ (PCR: polymerase chain reaction) มาใช พัฒนาขึึ้นโดย 
Kalendar et al.. (2010) อาศัยลลักการสรางลายพิมพแดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอารแจากการใชรูปแบบขึอง ไพร
เมอรแที่มีขึนาด 12-18 นิวคลีโอไทดแ บริเวณ tRNA เขึาไปสุมจับกับ ดีเอ็นเอเปูาลมายขึอง long terminal 
repeat (LTR) บริเวณ retrotransposons ซึ่งเป็นบริเวณที่ลําดับเบสขึองดีเอ็นเอมักเกิดการผันแปรทาง
พันธุกรรมไดงาย พบในสิ่งมีชีวิตในกลุมยูคาริโอตทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชแทบทุกชนิด ดังนั้นขึอดีขึอง
เทคนิคนี้คือจึงไมจําเป็นตองทราบขึอมูลเกี่ยวกับลําดับเบสขึองดีเอ็นเอเปูาลมายมากอน ทําไดงายไมซับซอน 
ใลขึอมูลมาก คาใชจายไมสูง ใชปริมาณดีเอ็นเอนอย 25-100 นาโนกรัมตอปฏิกิริยา และใลรูปแบบดีเอ็นเอที่
ความคงตัวสูง และใลรูปแบบดีเอ็นเอที่มีความคงตัวสูง จากรายงานพบวาสามารถประยุกตแใชกับพืชลลาย
ชนิด เชน Mehmood et al. (2013) ศึกษาความลลากลลายทางพันธุกรรมฝรั่ง (Psidium guajava L.) 
วิเคราะลแโดยไอพีบีเอสและเอสเอสอารแจากตัวอยาง 70 ตัวอยาง โดยใชไพรเมอรแไอพีบีเอส จํานวน 6             
ไพรเมอรแ พบจํานวนแถบดีเอ็นเอท่ีใลความแตกตางทั้งลมด 97 แถบคิดเป็นรอยละ 96.63 เมื่อทําการ
วิเคราะลแขึอมูลทั้งเครื่องลมาย ไอพีบีเอส พบวาสามารถลาความสัมพันธแระลวางตัวอยางทั้งลมด 70 ตัวอยาง 
และสามารถแยกสายพันธุแในระดับแลลงดั่งเดิมขึองภูมิภาคได สอดคลองกับการรายงานขึอง Guo et al. 
(2014) ในการประยุกตแใชเทคนิคไอพีบีเอสเพ่ือศึกษาความลลากลลายขึอง สายพันธุแองุน (Vitis vinifera) 
พบวาจํานวนแถบดีเอ็นเอท่ีใลความแตกตางทั้งลมดคิดเป็นรอยละ 86.3 ซึ่งยืนยันใลเล็นวาเทคนิค             
ไอพีบีเอสเป็นนวัตกรรมทางโมเลกุลที่สามารถนํามาชวยในการศึกษาความลลากลลายทางพันธุกรรมขึอง
สิ่งมีชีวิตไดเป็นอยางดี 
  
 จุดประสงคแขึองคณะวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการสกัดดีเอ็นเอขึองพืช
ชะคราม และเพ่ือศึกษาความลลากลลายทางพันธุกรรมขึองพืชชะครามโดยใชเทคนิคไอพีบีเพ่ือประยุกตแใช
ศึกษาพืชกลุมนี้ตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การสกัดดีเอ็นเอ  
 นําสวนใบออนขึองชะคราม จํานวน 100-150 กรัม มาทําความสะอาดดวยน้ํากลั่น นํามาบดโดย
ไนโตรเจนเลลว (liquid nitrogen) ทําการสกัดดีเอ็นเอจากใบโดยใชสารละลาย CTAB ดัดแปลงตามวิธีขึอง
โองการ (2555) ตรวจสอบคุณภาพขึองดีเอ็นเอโดยที่สกัดไดโดยใชเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซีสบนแผนอะกาโรส
เจล (agarose gel electrophoresis) เขึมขึน 0.8 % 
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การทดสอบเทคนิคไอพีบีเอส 
ทําการวิเคราะลแเชนเดียวกับเทคนิคเอสอารแเอพีเพ่ือคัดเลือกไพรเมอรแเบื้องตนในตารางที่ 1 แตปรับ

อุณลภูมิและรอบในการทําพีซีอารแดังนี้ เริ่มดวยอุณลภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที จํานวน 1 รอบ ตาม
ดวยอุณลภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที อุณลภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที และอุณลภูมิ 
72 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที จํานวน 40 รอบ และอุณลภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จํานวน 1 
รอบ  

การตรวจสอบรูปแบบดีเอ็นเอ  
ทําการตรวจโดยใชเทคนิคโดยวิธี อิเล็กโตรโฟรีซีสบนแผนอะกาโรสเจล เขึมขึน1.8 % จากนั้นยอม

ดวยเอธิเดียมโบรไมดแ เทียบกับดีเอ็นเอขึนาด 100 bp โดยตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแสงอัลตราไวโอเลตดวย
เครื่อง Gene Genius Bio Imaging System (Syngene, Cambridge, UK) โดยใชโปรแกรม Gene Snap นํา
ผลลายพิมพแดีเอ็นเอที่ไดมาวิเคราะลแดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป Gene Tools (Syngene, 
Cambridge, UK) 
 
ตารางที่ 1 ชนิดขึองไพรเมอรแและลําดับนิวคลีโอไทดแขึองเทคนิคไอพีบีเอส 
ไพรเมอร๑ ลําดับนิวคลีโอไทด๑ (5´-3´) ไพรเมอร๑ ลําดับนิวคลีโอไทด๑ (5´-3´) 

2217 ACT TGG ATG TCG ATA CCA 2240 AAC CTG GCT CAG ATG CCA 
2219 GAA CTT ATG CCG ATA CCA 2251 GAA CAG GCG ATG ATA CCA 
2220 ACC TGG CTC ATG ATG CCA 2252 TCA TGG CTC ATG ATA CCA 
2222 ACT TGG ATG CCG ATA CCA 2253 TCG AGG CTC TAG ATA CCA 
2253 TCG AGG CTC TAG ATA CCA 2256 GAC CTA GCT CTG ATA CCA 
2231 ACT TGG ATG CTG ATA CCA 2398 GAA CCC TTG CCG ATA CCA 
2230 TCT AGG CGT CTG ATA CCA 2400 CCC CTC CTT CTA GCG CCA 
2229 CGA CCT GTT CTG ATA CCA 2401 AGT TAA GCT TTG ATA CCA 
2224 ATC CTG GCA ATG GAA CCA 2402 CTC AAG CTC TTG ATA CCA 
2232 AGA GAG GCT CGG ATA CCA 2415 CAT CGT AGG TGG GCG CCA 

 
ผลการวิจัย 

การสกัดดีเอ็นเอของชะคราม 
จากการสกัดดีเอ็นเอเบื้องตนดวยสารละลาย CTAB โดย Doyle and Doyle (1987) ที่มีการ

ปรับปรุงโดยโองการ (2555) จากผลการศึกษาพบวาไดปริมาณดีเอ็นเอมากพอกับความตองการในการ
นํามาใชศึกษา โดยจากการสกัดดีเอ็นเอในครั้งนี้ พบวาดีเอ็นเอที่สกัดไดมีความบริสุทธิ์และความ
เขึมขึนแตกตางกันโดยเมื่อนําดีเอ็นเอมาตรวจสอบความบริสุทธิ์โดยเทียบอัตราสวนขึองคาดูดกลืนแสง
ดวยสเปคโตรโฟโตมิเตอรแที่ความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร                      

จากการนําดีเอ็นเอที่สกัดไดมาวัดคาความบริสุทธิ์และคาความเขึมขึนนั้น พบวาคาความ
บริสุทธิ์ขึองดีเอ็นเอสามารถลาไดจากอัตราสวนขึองคาการดูดกลืนแสงดวยสเปคโตรโฟโตมิเตอรแที่
ความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร แลวเปรียบเทียบผล คือ ถาคาที่ไดอยูระลวาง 1.62 ถึง 
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1.93 แสดงวาสารละลายดีเอ็นเอที่ไดมีความบริสุทธิ์เลมาะแกการนําไปศึกษาในขึั้นตอนตอไป แตลาก
คาที่ไดเทากับ 1.5 ลรือต่ํากวา แสดงวามีการปนเปื้อนขึองโปรตีนอยูมาก รวมถึงลากไดเทากับ 2.0 
ลรือมากกวา แสดงวามีอารแเอ็นเอปนเปื้อนอยูมาก อาจตองนํากลับไปกําจัดดวยเอนไซมแไรโบนิวคลี
เอส (RNase) จากการศึกษาพบวาใบชะครามที่ยังออนอยูเมื่อนํามาสกัดดีเอ็นเอจะใลปริมาณดีเอ็นเอ
มากกวาใบที่มีความแกกวาซึ่งมักจะใลดีเอ็นเอที่มีสีเขึียวเขึมไมเลมาะนํามาทําพีซีอารแตอ เนื่องจากมี
สารโพลีแซคคาไรดแ (polysaccharide) และฟีโนลิคคอมพาวดแ (phenolic compound) ปนมากับดี
เอ็นเอ ซึ่งไปรบกวนกระบวนการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยการทําพีซีอารแ จากนั้นนํามาตรวจสอบ
คุณภาพดีเอ็นเอที่ไดโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซีสบนแผนอะกาโรสเจล พบวาดีเอ็นเอที่สกัดไดขึองตัวอยาง
ทั้งลมดอยูในสภาพที่สมบูรณแมีลักษณะเป็นแถบชัดเจนเพียงแถบเดียว ดังรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 แสดงจีโนมิกดีเอ็นเอที่ไดจากการสกัดขึองชะคราม (M = Molecular marker; 

 1 = ปริมาณตัวอยาง 50 กรัม; 2 = ปริมาณตัวอยาง 100 กรัม; 3 =ปริมาณตัวอยาง 150 กรัม 
 
การตรวจสอบหาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยเทคนิคไอพีบีเอส 

จากการทดสอบไพรเมอรแที่ใชในการสังเคราะลแดีเอ็นเอ เพ่ือศึกษาความลลากลลายทาง
พันธุกรรมขึองพืชชะคราม โดยใชเทคนิคไอพีบีเอส ใชไพรเมอรแทั้งลมด 20 ไพรเมอรแ ที่มีปริมาณ G+C 
ตั้งแต 60 เปอรแเซ็นตแขึึ้นไป จากบริษัท Operon เพ่ือใชในการคัดเลือกไพรเมอรแที่จะทําใลเกิดการ
สังเคราะลแดีเอ็นเอขึองพืชชะคราม พบวาการสังเคราะลแดีเอ็นเอดวยเทคนิคไอพีบีเอโดยใชไพรเมอรแช
นิดตางๆ มาแยกขึนาดขึองดีเอ็นเอและเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐานดวย วิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟไร
ซิส นําไปยอมดวยเอธิเดียมโบรไมดแ แลวสองดวยแสงอัลตราไวโอเลต ไพรเมอรแแตละชนิดใลลักษณะ
แถบแบนขึองดีเอ็นเอที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึึ้นอยูกับลําดับเบสขึองไพรเมอรแและชนิดขึองไพรเมอรแที่ใช
ประกอบดวย 17 ไพรเมอรแ ไดแก 2217, 2219, 2220, 2222, 2230, 2229, 2224, 2232, 2240, 
2251, 2252, 2253, 2398, 2400, 2401, 2402 และ 2415 พบวาสังเคราะลแแถบดีเอ็นเอขึอง
ชะครามไดทั้งลมด 154 แถบ เฉลี่ย 9.05 แถบแบบตอไพรเมอรแ แถบดีเอ็นเอจะอยูในชวง 200-1,500 
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คูเบส โดยไพรเมอรแชนิด 2415 จะใลแถบดีเอ็นเอมากที่สุด จํานวน 12 แถบ ขึณะที่ไพรเมอรแชนิด 
2222 จะใลแถบดีเอ็นเอนอยที่สุดจํานวน 6 แถบ ดังรูปที่ 3  

 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ไดจากไพรเมอรแไอพีบีเอส 17 ชนิด 
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อภิปรายผล 
เทคนิคไอพีบีเอสเป็นเทคนิคที่ใชดีเอ็นเอในปริมาณนอย แตตองเป็นดีเอ็นเอที่มีความบริสุทธิ์ 

และอยูในสภาพที่สมบูรณแ (integrity) การเตรียมดีเอ็นเอจากใบชะครามมีปใญลาคอนขึางมาก 
เนื่องจากใบชะครามมีสารประกอบฟีนอลอยูในปริมาณมากเชนเดียวกับพืชเขึตรอนชนิดตาง ๆ ดังนั้น
สําลรับการเตรียมดีเอ็นเอจากชะครามในครั้งนี้ใชวิธีการขึอง Doyle and Doyle (1987) ที่มีการ
ปรับปรุงโดยโองการ (2555) เนื่องจากไดดีเอ็นเอที่มีคุณภาพคอนขึางดี ใชเวลาในการสกัดนอย
สามารถทําไดลลายตัวอยางตอวัน และควรสกัดดีเอ็นเอจากสวนที่ออน จะไดปริมาณและคุณภาพขึอง
ดีเอ็นเอที่ดีนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณสารในขึั้นตาง ๆ ใลเลมาะสมกับพืชชนิดอ่ืนได
งาย และราคาไมสูงมากเมื่อเทียบกับน้ํายาสําเร็จในการสกัดดีเอ็นเอ สอดคลองกับผลการศึกษาขึอง
โองการ (2555) ที่เตรียมดีเอ็นเอจากใบกระชายกระบี่ไดดีเอ็นเอที่มีความบริสุทธิ์ และสามารถนําไป
วิเคราะลแลายพิมพแดีเอ็นเอไดอยางมีคุณภาพ  

 
ข๎อเสนอแนะงานวิจัย 

1. สามารถประยุกตแใชเทคนิคเอสอารแเอพีในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมขึองชะคราม 
ในประเทศไทยได  

2 . ในอนาคตควรนําตัวอยางจากแลลงอ่ืน และใชเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน เครื่องลมายเอ
เอฟเอลพี (AFLP: Amplified fragment length polymorphism) เอสเอสอารแ (SSR: Simple 
Sequence Repeats) เป็นตน จะสามารถทําใลทราบถึงขึอมูลความลลากลลายทางพันธุกรรมขึอง
ชะครามในประเทศไทยมากยิ่งขึึ้น อันนาจะเป็นประโยชนแในดานการยืนยันผลการจําแนก การพัฒนา 
และการอนุรักษแสายพันธุแที่ยั่งยืนตอไป 
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บทคัดยํอ 
 
 

 งานวิจัยนี้ศึกษาผลขึองการปรับสภาพทางความรอนตอโครงสรางจุลภาคและสมบัติเชิงกล
ขึองเลล็กแลนบ โดยการตีขึึ้นรูปมีด แลวนํามาชุบแข็ึงที่อุณลภูมิ 850 – 1000 องศาเซลเซียส และอบ
คืนตัวที่อุณลภูมิ 200 – 500 องศาเซลเซียส โครงสรางจุลภาคศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแแสง กลอง
จุลทรรศนแอิเล็กตรอนแบบสองกราดและเทคนิคการเลี้ยวเบนขึองรังสีเอ็กซแ ทดสอบความแขึ็งและ
ทดสอบแรงดึง พบวาโครงสรางเลล็กแลนบในสภาพรีดและสภาพตีขึึ้นรูปมีดประกอบดวยเฟสเฟอรแ
ไรทแและเพิรแลไลทแ และลลังการชุบแขึ็งโครงสรางประกอบดวยมารแเทนไซตแและเพิรแลไลทแ โดยลลังการ
ชุบแขึ็งตามดวยการอบคืนตัวเกิดโครงสรางเทมเปอรแมารแเทนไซตแ คาความแขึ็งในสภาพรีดมีคาเทากับ 
40 HRC ลลังตีขึึ้นรูปมีดมีคาความแขึ็งเทากับ 34 HRC เมื่อชุบแขึ็งมีคาความแขึ็งเพ่ิมขึึ้น โดยชิ้นงาน
ลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที มีคาสูงสุดเทากับ 62 HRC และ
ลลังการอบคืนตัวความแข็ึงมีคาลดลง ในขึณะที่คาความแข็ึงแรงสูงสุดและความเลนียวเพ่ิมขึึ้น 
 
คําสําคัญ : เลล็กแลนบ, การชุบแขึ็ง, การอบคืนตัว, โครงสรางจุลภาค, สมบัติเชิงกล 
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ABSTRACT 
 

In this research, the as-sheet leaf spring steel was studied. The specimens 
were prepared by hit a knife and hardening at 850 – 1000 oC follow by tempering at 
200 – 500 oC. Microstructures were studied by optical microscopy, scanning electron 
microscopy and Energy Dispersion X-ray Spectroscopy. Hardness and tensile 
properties were measured. It was found that the microstructure in the as-sheet and 
as-hit condition consisted of ferrite and pearlite phase. After hardening, martensite 
and pearlite occurred. The microstructure after hardening follow by tempering was 
shown the tempered-martensite structure. The hardness in as-sheet condition was 40 
HRC. After hit a knife, the hardness was 34 HRC. The hardness was increased after 
hardening which the peak hardness was 62 HRC, after hardening at 1000 oC for 1 min. 
The hardness was decreased after temped. The hardness was decreased after 
increased tempering temperature, but the maximum ultimate tensile strength and 
percent elongation was increased. 
 
KEYWORDS : Leaf Spring, Hardening, Tempering, Microstructure, Mechanical 

properties 
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บทนํา  
ในปใจจุบันมีความกาวลนาทางดานเทคโนโลยีและอุตสาลกรรมข้ึึนอยางรวดเร็ว สงผลกระทบ

ตอศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น แตยังมีงานวิจัยที่อนุรักษแและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไว 
เชน การตีมีดแบบดั้งเดิม เชน ในลิฟวิ่งมอรแในสลรัฐอเมริกา (Wadsworth and Lesuer, 2000: 315 
– 326) คอเคซัสตะวันตกเฉียงเลนือ (Golovan et al., 2017: 49 – 65) และประเทศสวิตเซอแลนดแ 
(Gibaja et al., 2017: 211 – 224) ลมูบานขึามแดง อําเภอลางฉัตร จังลวัดลําปาง เป็นลมูบานที่มี
ชื่อเสียงในการทํามีดโบราณและยังคงสืบทอดเอกลักษณแการทํามีดแบบโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ แมวามีเครื่องจักรเขึามาใชในการตีมีดในปใจจุบัน แตชาวบานยังคงยึดถืออาชีพตีมีดแบบดั้งเดิม 
จึงไดรับการคัดเลือกใลเป็นลมูบานลัตถกรรมลานนาตนแบบ เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุม
จังลวัดลําปาง  เพื่อยกระดับลมูบานเป็นลมูบานทองเที่ยว ฟ้ืนฟูวัฒนธลรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นวิถีชีวิตขึองลมูบาน ตลอดจนไดรับคัดเลือกใลเป็นสินคาลนึ่งตําบล ลนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) 

เลล็กท่ีนิยมนํามาใชในการตีมีดคือเลล็กกลาคารแบอนปานกลาง เชน เลล็กแลนบรถยนตแลรือ
เลล็กสปริงที่มีความเลนียวและความแข็ึงแรง และมีการใชงานอยางแพรลลายจึงสามารถลาซื้อไดงาย
และราคาถูก ขึั้นตอนที่สําคัญในการตีขึึ้นรูปมีดคือกระบวนการชุบคมมีดใลมีความคมคงทน โดยชางตี
มีดใชเทคนิคการมองสีขึองมีดในการเผา โดยเลล็กตองเปลี่ยนเป็นสีเลลืองแลวนํามาชุบลงในน้ําทันที  
ลากชุบเร็วไปเลล็กเป็นสีขึาวจะทําใลมีดเปราะ บิ่น ลักงาย แตถาชุบนานเกินไป เลล็กจะกลายเป็นสี
เขึียวซึ่งจะทําใลมีดออนไมแขึ็ง คม และบิดเบี้ยวไดงาย เพ่ือใลไดคมมีดตามที่ตองการจึงตองอาศัย
ความชํานาญขึองชางตีมีด ในทางโลละวิทยานั้นการใลความรอนแกมีดควรใลมี อุณลภูมิมากกวา
วิกฤติลรือมากกวา 723 องศาเซลเซียส เพื่อใลโครงสรางเปลี่ยนเป็นออสเทนไนทแ (Austenite) (จักริน 
คงผล และ อภิรักษแ รัตนะโกสิน, 2554) แลวการทําใลเย็นตัวลงอยางรวดเร็วโดยการชุบลงในน้ํา ทํา
ใลอะตอมคารแบอนไมสามารถเคลื่อนที่ออกจากผลึกขึองเลล็กไดทัน จึงถูกกักไวในโครงสรางขึองเลล็ก
เกิดเป็นโครงสรางมารแเทนไซตแ (Martensite) (อรรถพล ไชยรา, 2555) ซึ่งจะทําใลมีดมีความแขึ็งสูง 
ทนตอการเสียดสีในขึณะใชงาน แตมีดมีความเคนเลลือคาง (Residual Stresses) ภายในสงผลใล
ชิ้นงานบิดงอลรือเกิดการแตกราวในขึณะใชงานที่ไดรับแรงกระแทกได (Wadsworth and Lesuer, 
2000: 315 – 326) ดังนั้นเลล็กท่ีผานการชุบแขึ็งแลวทําใลเย็นตัวลงอยางรวดเร็วควรทําการอบคืนตัว 
(Tempering) เพ่ือปรับปรุงความแกรง (Toughness) และความเลนียว (Ductility) กอนใชงาน ซึ่ง
ความแขึ็งจะลดลงเล็กนอย แตความเลนียวและความทนทานเพ่ิมขึึ้น (Krauss, 2014: 363 – 378) 
ทั้งนี้ขึึ้นอยูกับอุณลภูมิและเวลาที่ใชในการอบคืนตัว งานวิจัยเกี่ยวกับเลล็กกลาคารแบอนปานกลางที่
ผานมาทําการอบคืนตัวที่อุณลภูมิ ประมาณ 200 – 650 องศาเซลเซียส (Li et al., 2015: 667 – 
671) เกิดโครงสรางมารแเทนไซตแและออสเทนไนทแตกคางลลังการชุบแขึ็งและอบคืนตัว (Ismail et al., 
2016: 1 – 9) ทําใลเลล็กมีความทนทานตอการใชงาน ความตานทานแรงดึงสูงสุด และอัตราการยืด
ตัวสูงขึึ้น (Bhadeshia & Honeycombe, 2017: 237 – 270) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธแระลวางอุณลภูมิและเวลาในการชุบแขึ็งและการอบคืนตัวตอโครงสรางจุลภาคและ
ความแข็ึงขึองเลล็กแลนบ 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
1. เลล็กแลนบมีสวนผสมทางเคมีแสดงดังตารางท่ี 1 นํามาตีขึึ้นรูปมีดปลายตัดขึนาดเทากับ 

5 x 31 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) จากนั้นนํามาตัดชิ้นงานสวนกลางมีดเฉพาะสวนคมใลมี
ขึนาดเทากับ 1.5 x 2 เซนติเมตร ดังรูปที ่1(ขึ) ดวยเครื่องตัด  

2. นําชิ้นงานไปอบที่อุณลภูมิ 850 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 5, 10, 20 และ 
30 นาที ในเตาไฟฟูา แลวทําใลเย็นตัวลงอยางรวดเร็วโดยการชุบลงในน้ําที่อุณลภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ในระบบปใ่นกวนที่มีความเร็ว 120 รอบตอนาที ตามดวยการอบคืนตัวที่อุณลภูมิ 200, 300, 
400 และ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  

3. เตรียมชิ้นงานเพ่ือศึกษาโครงสรางจุลภาคดวยการขึัดลยาบดวยกระดาษทรายและขึัด
ละเอียดดวยผงอะลูมินาขึนาด 1 ไมครอน กัดผิวลนาชิ้นงานดวยกรดไนทอลที่มีความเขึมขึน 3% 
ศึกษาโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนแแสง (OM) และกลองจุลทรรศนแอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
(SEM)  

4. นําชิ้นงานมาทดสอบความแขึ็งแบบร็อคเวลลแชี (Rockwell-C Hardness, HRC) และ
ทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 
 
ตารางท่ี 1 องคแประกอบทางเคมีขึองเลล็กแลนบ 

Element C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu V Fe 

Wt% 0.58 0.23 0.77 0.02 0.01 0.73 0.003 0.04 0.03 0.01 Bal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1  ตัวอยางชิ้นงาน (ก) ลลังการตีขึึ้นรูปมีดปลายตัด และ 

(ขึ) ชิ้นงานศึกษาโครงสรางจุลภาคและทดสอบความแข็ึง 
 
 

31 cm 
14 cm 

(ข) 

(ก) 

2.5 cm 

2 cm 
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ผลและอภิปราย  
โครงสรางจุลภาคขึองชิ้นงานในสภาพรีดประกอบดวยเฟสเพิรแลไลทแและเฟอรแไรทแ แสดงดัง

รูปที่ 2(ก) ลลังการตีขึึ้นรูปมีดโครงสรางประกอบดวยโครงสรางพ้ืนเฟอรแไรทแและเพิรแลไลทแที่มีซีเมน
ไตทแลักษณะบิดงอ ดังรูปที่ 2(ขึ) เนื่องจากกระบวนการดูดซับพลังงานจากขึั้นตอนการตีขึึ้นรูปมีดแบบ
ดั้งเดิม ลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที โครงสรางจุลภาค
ประกอบดวยมารแเทนไซตแและเพิรแลไลทแ ดังแสดงในรูปที่ 3(ก) ซึ่งอาจมีออสเทนไนทแตกคาง เนื่องจาก
กระบวนการมาเทนไซตแยังไมสมบูรณแ (Liu et al., 2016: 225 – 232) อยางไรก็ตามเวลาในการชุบ
แขึ็งนอยเกินไปจึงทําใลยังมีโครงสรางขึองเพิรแลไลทแอยู ซึ่งไมเลมาะสมตามกระบวนการอบชุบทาง
ความรอนทางโลละวิทยา แตใชในทางปฏิบัติขึองชางตีมีด จึงไดนํามาศึกษา รูปที่ 3(ขึ) แสดง
โครงสรางจุลภาคชิ้นงานลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ตามดวย
การอบคืนตัวที่อุณลภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ประกอบดวยเพิรแลไลทแและเทมเปอรแ
มาเทนไซตแ  เมื่ออุณลภูมิการอบคืนตัวสูงขึึ้นทําใลเทมเปอรแมาเทนไซตแมีขึนาดใลญและปริมาณมากขึึ้น 
ดังรูปที่ 3(ค) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ภาพถายดวยกลองจุลทรรศนแแสงขึองชิ้นงาน (ก) ในสภาพรีด และ (ขึ) ในสภาพตีขึึ้นรูปมีด 
 

เมื่อศึกษาโครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศนแอิเล็กตรอนแบบสองกราดที่กําลังขึยาย
สูงขึึ้น พบวาโครงสรางมารแเทนไซตแลลังการชุบแขึ็งมีลักษณะเป็นริ้ว ดังแสดงในรูปที่ 4(ก) ชิ้นงานลลัง
การชุบแขึ็งและตามดวยการอบคืนตัวทําใลโครงสรางมารแเทนไซตแมีลักษณะละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 
4 ลรือเรียกวา เทมเปอรแมาเทนไซตแ (Tempered martensite) (Krauss, 2012: 126 – 150) ทําใล
ความแขึ็งขึองโครงสรางมารแเทนไซตแลดลง ในขึณะเดียวกันมีความเลนียวเพ่ิมขึึ้น (Li et al., 2016: 
344 – 354) จากการวิเคราะลแการกระจายตัวขึองธาตุตางๆในเมทริกซแดวยเทคนิค EDS แบบ Point 
Analysis ขึองชิ้นงานลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที ตามดวยการ
อบคืนตัวที่อุณลภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ดังรูปที่ 5 โครงสรางเทมเปอรแมาเทนไซตแ
มีการกระจายตัวขึองธาตุเลล็ก และคารแบอนในปริมาณมาก สวนธาตุซิลิคอน โครเมียม และ 
แมงกานีส มีปริมาณนอย โดยการกระจายตัวขึองธาตุคารแบอนในเทมเปอรแมารแเทนไซตแมีปริมาณ



258 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

เพ่ิมข้ึึนเมื่ออุณลภูมิในการอบคืนตัวสูงขึึ้น ลรือเรียกวาเป็นการอบเพ่ิมคารแบอน (อภิรัฐ ศุภวัฒนแยืนยง 
และพงษแศักดิ์ ถึงสุขึ, 2554: 1012 – 1018) ดังตารางที่ 2 เนื่องจากการแพรขึองคารแบอนลงสู
โครงสรางพ้ืน ซึ่งสงผลทําใลความแขึ็งแกรงขึองชิ้นงานเพ่ิมขึึ้น ซึ่งสอดคลองกับปริมาณเทมเปอรแ
มาเทนไซตแท่ีเพ่ิมข้ึึนลลังการอบคืนตัวที่อุณลภูมิสูงขึึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ภาพถายดวยกลองจุลทรรศนแแสงขึองชิ้นงาน (ก) ลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ  1000 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที และลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที 
ตามดวย (ขึ) การอบคืนตัวที่อุณลภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  (ค) การอบคืนตัว 400 
เป็นเวลา 30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ข 
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รูปที่ 4 ภาพถายดวยกลองจุลทรรศนแอิเล็กตรอนแบบสองกราดขึองชิ้นงาน (ก) ลลังการชุบแขึ็งที่
อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที และ (ขึ) ลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ตามดวยการอบคืนตัว 400 เป็นเวลา 30 นาท ี

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5 (ก) ภาพถายดวยกลองจุลทรรศนแอิเล็กตรอนแบบสองกราด และ (ขึ) ผลการวิเคราะลแปริมาณ
ธาตุดวย EDS แบบ Point Analysis ขึองชิ้นงานลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 1 นาที ตามดวยการอบคืนตัวที่อุณลภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ี

 

ตารางท่ี 2 การกระจายตัวขึองธาตุในเมทริกซแ 
ชิ้นงาน  

ตําแหนํง 
ปริมาณธาตุ (Weight %)  

C  Si  Cr  Mn  Fe  O  
ลลังการชุบแขึ็งที่ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที  Spectrum 1 4.82 0.41 0.75 0.74 93.28 – 

Spectrum 2 5.99 0.40 0.75 0.88 91.99 – 
ลลังการชุบแขึ็งที่ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที 
ตามดวยอบคืนตัวที่ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

Spectrum 1 6.03 0.53 0.85 0.72 91.87 – 
Spectrum 2 5.47 0.49 0.78 0.75 92.52 – 

ลลังการชุบแขึ็งที่ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที 
ตามดวยอบคืนตัวที่ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

Spectrum 1 8.37 – 0.080 0.93   86.92 2.98 
Spectrum 2 7.33 0.49 0.55 0.83 90.80 – 

ก + Spectrum 2 

+ Spectrum 1 
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ชิ้นงานลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 850 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 – 30 นาที มี
คาความแขึ็งเพ่ิมขึึ้น ดังแสดงในรูปที่ 6 เนื่องมาจากการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วโดยการชุบลงในน้ําที่
อุณลภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทําใลอะตอมคารแบอนไมสามารถเคลื่อนที่ออกจากผลึกขึองเลล็กไดทัน 
เกิดเป็นโครงสรางมารแเทนไซตแ (Liu et al, 2016: 225 – 232) โดยลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที มีคาความแขึ็งสูงสุดเทากับ 62 HRC รูปที่ 7 แสดงคาความแขึ็งขึอง
เลล็กแลนบในสภาพรีดมีคาเทากับ 40 HRC เมื่อผานการตีขึึ้นรูปมีดมีคาความแขึ็งลดลงเทากับ 34 
HRC เนื่องมาจากการสะสมความเครียดภายในโครงสรางจากแรงที่ไดรับในกระบวนการตีขึึ้นรูป ลลัง
การชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ตามดวยการอบคืนตัวที่อุณลภูมิ 200 – 
500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ความแขึ็งมีคาลดลง เนื่องจากโครงสรางมารแเทนไซตแมีลักษณะ
เปราะลดลง ลรือเรียกวา Tempered martensite (Ismail et al., 2016: 1 – 9) และคาความแขึ็งมี
แนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมอุณลภูมิในการอบคืนตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเทมเปอรแมารแเทน
ไซตแและออสเทนไนทแตกคางที่เกิดขึึ้นลลังการชุบแขึ็งและอบคืนตัว ทําใลมีความทนทานตอการใชงาน 
(Kang et al., 2017: 150 – 159) นอกจากนี้คาความแข็ึงแรงดึงสูงสุด (UTS) คาเปอรแเซ็นตแการยืดตัว 
(%Elongation) มีคาสูงขึึ้นเมื่อเพ่ิมอุณลภูมิในการอบคืนตัว เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขึอง
โครงสรางเทมเปอรแมารแเทนไซตแ 

 

 
 

รูปที่ 6 ผลขึองเวลาในการชุบแขึ็งตอความแข็ึงขึองชิ้นงานลลังการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 850 และ 1000 
องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 7   คาความแขึ็งขึองชิ้นงานกอนและลลังผานการชุบแขึ็งที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 1 นาที  
และลลังการชุบแขึ็งตามดวยการอบคืนตัวที่อุณลภูมิตางๆ เป็นเวลา 30 นาท ี

 

 
 

รูปที่ 8 ผลขึองอุณลภูมิการอบคืนตัวตอคาความแขึ็งแรงดึงสูงสุดและคาเปอรแเซ็นตแการยืดตัว 
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สรุปผลการวิจัย  
1. โครงสรางในสภาพรีดและสภาพตีขึึ้นรูปมีดประกอบดวยเฟสเฟอรแไรทแและเพิรแลไรทแ ลลัง

การชุบแขึ็งโครงสรางประกอบดวยมารแเทนไซตแและเพิรแลไรทแ และลลังการชุบแขึ็งตามดวยการอบคืน
ตัวเกิดโครงสรางเทมเปอรแมารแเทนไซตแ 

 2. คาความแขึ็งในสภาพรีดมีคาเทากับ 40 HRC ในสภาพตีขึึ้นรูปมีดมีคาเทากับ 34 HRC 
ลลังการชุบแขึ็งมีคาความแขึ็งเพ่ิมขึึ้น โดยลลังการชุบแขึ็งมีดที่อุณลภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 1 นาที มีคาสูงสุดเทากับ 62 HRC และลลังการชุบแขึ็งตามดวยการอบคืนตัวความแขึ็งมีคา
ลดลง และมีคาความแข็ึงลดลงเมื่อเพ่ิมอุณลภูมิการอบคืนตัว ในขึณะที่มีคาความแขึ็งแรงดึงสูงสุดและ
คาเปอรแเซ็นตแการยืดตัวเพ่ิมขึึ้น ดังนั้นในขึั้นตอนการตีมีดลลังชุบแขึ็งควรตามดวยการอบคืนตัวจึง
เลมาะสําลรับการนํามีดไปใชงาน 
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บทคัดยํอ 
ศึกษาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักที่นิยมรับประทานเปน็เครื่องเคียงขึองลาบพื้นเมืองภาคเลนือ

จํานวน 22 ชนิด โดยเตรียมตวัอยางผักจากสวนที่ใชรับประทาน เชน ใบ ยอดออน และผล ดวยวิธี free 
hand section เพื่อศึกษารูปราง ขึนาด และความลนาแนนขึองผลึกภายใตกลองจลุทรรศนแแบบใชแสง จาก
การศึกษาพบพชืที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลตจํานวน 12 ชนิด ประกอบดวยผลึก 4 รูปแบบ ไดแก รูปดาว 
(druse) รูปปริซึม (prismatic) รูปเขึ็ม (raphide) และรูปเม็ดทราย (crystal sand) โดยผลึกรูปดาวพบมาก
ที่สุด โดยพบในพืชจาํนวน 10 ชนิด ไดแก โกสน (Codiaeum variegatum (L.) BL.) คาวตอง 
(Houttuynia cordata Thunb.) ดีปลากั้ง (Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson) ผักไผ 
(Polygonum odoratum Lour.) มะกอก (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) มะตูมซาอุ (Schinus 
terebinthifolius Raddi) มะเฟือง (Averrhoa carambola L.) เล็บครุฑฝอย (Polyscias fruticosa (L) 
Harms.) สะเดา (Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton) ลูเสือ (Coleus amboinicus 
Lour) ขึณะทีพ่บผลึกรูปปริซึม รูปเขึ็ม และเม็ดทรายเพียงเลก็นอย โดยผลึกรูปปริซึม พบใน มะตูมซาอุ 
มะเฟือง ลอมแดง (Allium ascalonicum L.) พบผลึกรูปเข็ึมและเม็ดทรายในดปีลากั้ง และดีปลี (Piper 
chaba Hunt.) ตามลาํดับ ในขึณะที่ไมพบผลึกชนิดใดเลยในกะลล่ําปลี (Brassica oleracea L. var. 
capitata) เทียนขึาวเปลือก (Anethum graveolens L.) บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ผักกาด
กวางตุง (Brassica chinensis Jusl) ผักคราด (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen) ผักชีฝรัง่ 
(Eryngium foetidum L.) มะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels.) สนัพราลอม (Eupatorium 
japonicum Thunb. Ex Murray) สันโสก (Clausena excavate Burm. f.) และสะระแลน (Mentha 
villosa Huds.) โดยยังพบวาขึนาดขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบในใบและยอดพชืมีความแตกตางกัน
ในแตละชนิดและแตละสวนขึองพืชที่นาํมาศึกษา และเมื่อวัดความลนาแนนขึองผลึกในสวนตาง ๆ ขึองพืชที่
สํารวจพบผลึก พบวาใบมะตูมซาอุและใบสะเดามีความลนาแนนขึองผลึกมากที่สุดและไมแตกตางกันทาง
สถิติ (p‹0.05) คือ 75.48 และ 73.20 ผลึกตอตารางมลิลิเมตรตามลําดบั และพืชที่พบความลนาแนนขึอง
ผลึกนอยที่สุดคือยอดลูเสือซึ่งพบ 0.40 ผลึกตอตารางมิลลิเมตร 

 
คําสําคัญ : ผัก เครื่องเคียง ลาบ ผลึกแคลเซียมออกซาเลต 
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ABSTRACT 
 Study on calcium oxalate crystals in twenty-two species of vegetables which are 
side dishes of northern local food (Larb) was done. Plant parts such as leaves, young 
stems, and fruits were prepared by free hand section technique for observation under light 
microscope. Shape, size and density of calcium oxalate crystals were investigated. The 
result showed that calcium oxalate crystals were found in twelve plant species. Of these, 
four types of calcium oxalate crystals were observed; druses, prism, raphides and crystal 
sand. Druses, the most common found in plants, were identified in ten species of the 
studied plants: Codiaeum variegatum (L.) BL., Houttuynia cordata Thunb., Phlogacanthus 
pulcherrimus T. Anderson, Polygonum odoratum Lour., Spondias pinnata (L.f.) Kurz., 
Schinus terebinthifolius Raddi, Averrhoa carambola L., Polyscias fruticosa (L) Harms., 
Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton and Coleus amboinicus Lour. In contrast 
to druses, crystal sands raphide and prismatic crystals were rare. Prismatic crystals were 
observed in Schinus terebinthifolius Raddi, Averrhoa carambola L. and Allium ascalonicum 
L. Raphide and crystal sands were observed in Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson 
and Piper chaba Hunt., respectively. On the other hand, leaves and young stems of 
Brassica oleracea L. var. capitata, Anethum graveolens L., Centella asiatica (L.) Urb., 
Brassica chinensis Jusl, Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen, Eryngium foetidum L., 
Phyllanthus acidus (L.) Skeels., Eupatorium japonicum Thunb. Ex Murray, Clausena 
excavate Burm. f. and Mentha villosa Huds. devoid of crystals. The results also found that 
crystal size in leaves and stems were varied depended on species and plant parts.  The 
observation of crystal density in various parts of the plants found that leaves of Schinus 
terebinthifolius Raddi and Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton have the 
highest crystal density and both did not statistically difference (p‹0.05) (75.48 and 73.20 
crystals per square millimeter, respectively). The lowest density was found in stem of 
Coleus amboinicus Lour. (at average 0.40 crystals per square millimeter).  
  
KEYWORDS: Vegetables, Side dishes, Larb, Calcium oxalate crystals 
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บทนํา 
ลาบเป็นอาลารยอดนิยมที่รูจักกันมานานขึองคนภาคเลนือ เป็นอาลารที่จะทําในงานเลี้ยงลรือ

โอกาสพิเศษตาง ๆ รวมทั้งงานประเพณีสําคัญ เชน งานขึึ้นบานใลม งานแตงงาน วันรวมญาติ งานศพ
ตลอดจนงานสงกรานตแ สวนประกอบที่สําคัญขึองลาบนั้นคือเนื้อ ไมวาจะเป็นเนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อลมู เนื้อ
ไก เนื้อปลา นําเนื้อไปลาบใลละเอียดและเลนียว จากนั้นนําไปคลุกเคลากับน้ําพริกลาบที่ เตรียมไว ยําใล
น้ําพริกลาบเขึาเนื้อเพื่อรสชาติที่อรอย การรับประทานลาบใลอรอยนั้นจะตองกินกับผักเครื่องเคียงที่ลาได
งายในทองถิ่น เชน กะลล่ําปลี โกสน คาวตอง บัวบก เป็นตน (สุวรรณี, 2550) ซึ่งผักเลลานี้บางชนิดจัดเป็น
ผักที่ชวยชูรส ชูกลิ่นและชวยดับคาวขึองเนื้อสัตวแ แมวาผักเลลานี้จะมีประโยชนแทั้งใลวิตามิน แรธาตุ และใย
อาลารใลกับรางกาย แตอยางไรก็ตามการรับประทานผักบางชนิดก็ตองรับประทานในปริมาณทีเ่ลมาะสม ซึ่ง
สวนใลญที่ควรระวังคือผักพื้นบาน สาเลตุเพราะ ใบ ยอด และตนออนขึองผักประเภทนี้มักมีการสะสมขึอง
ผลึกแคลเซียมออกซาเลต ซึ่งเมื่อรับประทานผักที่มีสารเลลานี้เขึาสูรางกายจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรค
นิ่วในทางเดินปใสสาวะ (พัชรินทรแ, 2554) ลรือถารับประทานผักที่มีผลึกแบบเข็ึม (raphide) ทําใลเกิดอาการ
คันมือ คันในปากลรือลําคอ ถาแพมาก ๆ อาจบวมทําใลเกิดการสําลัก บางรายถึงกับพูดไมไดและยังทําใล
เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุทางเดินอาลาร จนเกิดอาการบวมและอักเสบได ไดมีรายงานการศึกษาผลึก
แคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นเมืองภาคกลางและภาคตะวันตก (กัญจนา ภัทรียา , 2546) และในจังลวัด
ลนองคาย (นฤมล, 2547) แตยังขึาดขึอมูลการศึกษาในผักพื้นเมืองทางภาคเลนือ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาลักษณะขึองผลึกและปริมาณผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักบางชนิดที่เป็นเครื่องเคียงขึองลาบซึ่งเป็น
อาลารพื้นบานทางภาคเลนือ โดยศึกษาเฉพาะในเขึตจังลวัดลําปาง เพื่อเป็นการใลขึอมูลเบื้องตนสําลรับการ
เลือกบริโภคพืชแตละชนิดตอไป  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาตัวอยางผักที่เป็นเครื่องเคียงขึองลาบพืน้เมืองภาคเลนือที่คนนิยมบรโิภคจํานวน 22 ชนดิซึ่ง
มาจากลลายแลลง ไดแก ชุมชนบานจัวเลนือ อําเภอสบปราบ จังลวัดลาํปาง และที่วางขึายทีต่ลาดกาดเมฆ 
ตลาดสนามบิน ตลาดอัศวิน และตลาดออมสนิ อําเภอเมือง จังลวัดลําปาง นาํมาลางทําความสะอาด แลวทํา
สไลดแสดแบบชั่วคราว โดยนําตวัอยางผักมาเฉือนเป็นชิ้นบางๆ โดยเฉือนตามยาว (long section) เฉือนตาม
ขึวาง (cross section) และการลอกผิวใบ นําไปตรวจผลึกแคลเซียมออกซาเลตภายใตกลองจุลทรรศนแแบบ
ใชแสง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลต วัดขึนาดและความลนาแนนขึองผลึก
โดยทําการสุมนบัจํานวน 3 ตําแลนงตอ 1 สไลดแ ซึง่พืชแตละชนดิทําทั้งลมด 10 สไลดแ วัดขึนาดขึองผลึกโดย
ใชโปรแกรมวิเคราะลแภาพ USB 2.0 Camera วิเคราะลแความแตกตางทางสถิติที่ระดบันยัสําคญั P ‹ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ผักที่ใชในการตรวจผลึกแคลเซียมออกซาเลตมีจํานวนทั้งลมด 22 ชนิด แสดงดังตาราง 1 ซึ่งพบ
ผลึกแคลเซียมออกซาเลต จํานวน 12 ชนิด ไดแก โกสน คาวตอง ดีปลากั้ง ดีปลี ผักไผ มะกอก มะตูมซาอุ 
มะเฟือง เล็บครุฑฝอย สะเดา ลูเสือ และลอมแดง ไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลต จํานวน 10 ชนิด ไดแก 
กะลล่ําปลี เทียนขึาวเปลือก บัวบก ผักกาดกวางตุง ผักคราด ผักชีฝรั่ง มะยม สันพราลอม สันโสก และ
สะระแลน รูปรางขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบ คือ รูปดาว (druse) จํานวน 10 ชนิด รูปปริซึม 
(prismatic) จํานวน 3 ชนิด รูปเขึ็ม (raphide) จํานวน 2 ชนิด และรูปเม็ดทราย (crystal sand) จํานวน 1 ชนิด 
ลักษณะขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตแสดงดังภาพที่ 1 
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โกสน ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบออน พบผลึกรูปดาวบริเวณเสนกลาง
ใบ โดยพบมากในใบที่เร่ิมมีสีมวงลรือสีแดงชมพู ไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในลําตน แตในการทดลองนี้
เป็นที่นาสังเกตวาขึนาดขึองผลึกในเสนกลางใบจะเล็กกวาที่พบในบริเวณผิวใบตําแลนงอื่นๆ  

คาวตอง ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบ พบผลึกรูปดาวในใบ โดยพบใน
ชั้นมีโซฟิลลแขึองใบเป็นสวนใลญ และยังพบผลึกรูปดาวในลําตนในชั้นคอรแเทกซแ ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวามีขึนาด
คอนขึางใลญกวาผลึกที่พบในใบ 
 ดีปลากั้ง ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบ พบผลึกรูปดาวในบริเวณเสน
กลางใบและชั้นมีโซฟิลลแขึองแผนใบ และยังพบผลึกรูปเขึ็มอีกจํานวนมาก โดยอยูกันเป็นกระจุกและมีการ
กระจายอยางสม่ําเสมอ ขึณะที่ในสวนขึองลําตนพบผลึกรูปดาวขึนาดใลญและพบมากในชั้นอิพิเดอรแมิส และ
ยังพบผลึกรูปเข็ึมอยูกันเป็นกระจุกเกือบทุกเซลลแโดยมีมากในชั้นพิธ 

ดีปลี ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ผล พบผลึกรูปเม็ดทรายจํานวนมากเกือบทุกเซลลแใน
ชั้นพิธโดยอยูรวมกันเป็นกระจุก 
 ผักไผ ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบ พบผลึกรูปดาวในใบ โดยพบมากที่
เสนกลางใบและชั้นมีโซฟิลลแ และยังพบผลึกรูปดาวในลําตน ในชั้นอิพิเดอรแมิสและคอรแเทกซแ 
 มะกอก ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบออน พบผลึกรูปดาวในใบซึ่งพบ
มากตามทอลําเลียงขึองใบ ผลึกมีขึนาดใลญขึึ้นตามใบที่เริ่มแก แตไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในสวน
ขึองลําตน 

มะตูมซาอุ ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบออน พบผลึกรูปดาวอยูกันเป็น
กระจุกในใบ พบไดในชั้นอิพิเดอรแมิสและมีโซฟิลลแและยังพบผลึกรูปปริซึมบางเล็กนอย  
 มะเฟือง ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบออน พบผลึกรูปปริซึมในลําตน 
และยังพบผลึกรูปดาวเล็กนอยในชั้นอิพิเดอรแมิสและคอรแเทกซแ แตไมพบผลึกในสวนขึองใบแก  
 เล็บครุฑฝอย ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบ พบผลึกรูปดาวในชั้นมีโซ
ฟิลลแ เสนใบ และเสนกลางใบ มีทั้งที่อยูเป็นผลึกเดี่ยว เป็นคู และเป็นกลุม และยังพบผลึกรูปดาวในสวนขึอง
ลําตน ซึ่งมีจํานวนไมมากแตผลึกมีขึนาดใลญกวาที่พบในใบ แสดงใลเล็นวาตําแลนงบนตนพืชมีผลตอขึนาด
และการกระจายขึองผลึก 
 สะเดา ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบออน พบผลึกรูปดาวอยูกันเป็นกลุม
ในใบ และยังพบผลึกรูปดาวในลําตนโดยอยูในทอลําเลียงและคอรแเทกซแประปราย โดยพบวาผลึกในลําตนมี
ขึนาดใลญกวาที่พบในใบ  
 ลูเสือ ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ยอดออนและใบ พบผลึกรูปเข็ึมในยอดลาํตนจาํนวน
มาก ผลึกอยูรวมกันเป็นกระจุกแบบไมมีถุงลอลุม และพบผลึกรูปดาวจาํนวนเล็กนอย ซึ่งมีแฉกที่แลลมกวา
ผลึกรูปดาวที่พบในพืชชนิดอื่น ไมพบผลึกในใบ 
 ลอมแดง ตรวจผลึกจากสวนที่ใชรับประทาน คือ ลัวลอมซึ่งเป็นสวนขึองใบสะสมอาลาร พบผลึก
รูปปริซึมขึนาดใลญ มองเล็นไดชัดเจน มักจะพบในเนื้อเยื่อที่มีสีแดงลรือสีชมพู ผลึกรูปปริซึมที่พบมีลลาย
แบบ เชน ปริซึมแบบสี่เลลี่ยมผนืผา ปริซึมแบบสี่เลลี่ยมจัตุรัส เป็นตน 
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ตารางที่ 1 ตําแลนง รปูราง และขึนาดขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบในพืชที่เป็นเครื่องเคียงขึองลาบ 
 

ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร๑ ตําแหนํงที่ตรวจ 
รูปรํางของ

ผลึก 
ขนาดของ
ผลึก (µm) 

กะลล่ําปล ี
Brassica oleracea L. var. 
capitata  

ใบ ND ND 

โกสน Codiaeum variegatum (L.) BL. ใบ ดาว 
28.60 x 
24.48  

คาวตอง Houttuynia cordata Thunb. 
ใบ 
ยอดออน 

ดาว  
ดาว  

11.84 x 
11.02  
23.16 x 7.40  

ดีปลากั้ง 
Phlogacanthus pulcherrimus T. 
Anderson 

ใบ 
 
ยอดออน 

ดาว  
เข็ึม 
ดาว  
เข็ึม  

49.19 x 
41.87  
15.44 x 1.87  
53.76 x 
50.10  
20.13 x 1.60  

ดีปล ี Piper chaba Hunt. ผล เม็ดทราย  3.66 x 1.82  
เทียน
ขึาวเปลือก 

Anethum graveolens L. ยอดออน ND ND 

บัวบก Centella asiatica (L.) Urb. ทั้งตน ND ND 

ผักกาด
กวางตุง 

Brassica chinensis Jusl ทั้งตน ND ND 

ผักคราด 
Acmella oleracea (L.) R.K. 
Jansen 

ดอกและยอด
ออน 

ND ND 

ผักชีฝรั่ง Eryngium foetidum L. ใบ ND ND 

ผักไผ Polygonum odoratum Lour. 
ใบ 
ยอดออน 

ดาว  
ดาว  

44.11 x 
42.49  
26.77 x 
23.79  

มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz. ใบ ดาว  
26.58 x 
22.67  
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ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร๑ ตําแหนํงที่ตรวจ 
รูปรํางของ

ผลึก 
ขนาดของ
ผลึก (µm) 

มะตูมซาอ ุ Schinus terebinthifolius Raddi 
ใบ 
 
ยอดออน 

ดาว  
ปริซึม 
ดาว  
ปริซึม  

19.67 x 
18.99  
11.21 x 
10.98  
20.13 x 
21.73  
12.58 x 9.38  

มะเฟือง Averrhoa carambola L. ยอดออนและใบ 
ปริซึม  
ดาว  

22.51 x 
12.98  
12.81 x 
13.27  

มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels. ยอดออน ND ND 

เล็บครุฑฝอย Polyscias fruticosa (L) Harms. 
ใบ 
ยอดออน 

ดาว   
ดาว  

35.00 x 
28.06  
50.33 x 
39.58  

สะเดา 
Azadirachta indica A. Juss. var. 
siamensis Valeton 

ใบ ใบออน ยอด
ออน ดอก 

ดาว  
12.98 x 
15.45  

สันพราลอม 
Eupatorium japonicum Thunb. 
Ex Murray 

ใบ ND ND 

สันโสก Clausena excavate Burm. f. ยอดออน ND ND 
สะระแลน Mentha villosa Huds. ยอดออนและใบ ND ND 

ลูเสือ Coleus amboinicus Lour. ยอดออนและใบ 
เข็ึม 
ดาว  

29.06 x 1.84  
21.73 x 
20.82 

ลอมแดง Allium ascalonicum L. 
ลัว (ใบสะสม
อาลาร) 

ปริซึม  
24.83 x 
10.82  

 
หมายเหตุ ND ลมายถึงไมพบผลึก 
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          ภาพที่ 1  ผลึกแคลเซียมออกซาเลต (ลูกศรชี้) ที่พบในพืชชนิดตาง ๆ ไดแก ผลึกรูปดาวในโกสน 
(A) ผลึกรูป 
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          ดาวในคาวตอง (B) ผลึกรูปดาวและเขึ็มในดีปลากั้ง (C-D) ผลึกรูปเม็ดทรายในดีปลี 
(E) ผลึกรูปดาว 

      ในผักไผ (F) ผลึกรูปดาวในมะกอก (G) ผลึกรูปดาวและปริซึมในมะตูมซาอุ (H-I) ผลึก
รูปปริซึมใน 

      มะเฟือง (J) ผลึกรูปดาวในเล็บครุฑฝอย (K) ผลึกรูปดาวในสะเดา (L) ผลึกรูปเขึ็มและ
ดาวในลูเสือ  (M-N) และ ผลึกรูปปริซึมในลอมแดง (O) 

จากตารางแสดงความลนาแนนขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตในพืชแตละชนิด (ตารางที่ 2) โดยนับ
เฉพาะผลึกรูปดาวและปริซึม เนื่องจากผลึกรูปเขึ็มและเม็ดทรายมีขึนาดเล็กมากไมสามารถนับได พบวาใบ
มะตูมซาอุและใบสะเดามีความลนาแนนมากที่สุดและไมแตกตางกันทางสถิติคือ 75.48 และ 73.20 ผลึกตอ
ตารางมิลลิเมตรตามลําดับ รองลงมาคือยอดออนผักไผมีคา 61.60 ผลึกตอตารางมิลลิเมตร รองลงมาคือ ใบ
คาวตอง ใบโกสน ยอดออนมะตูมซาอุ ใบดีปลากั้ง ใบผักไผ ลอมแดง ยอดออนมะเฟือง ยอดออนคาวตอง 
ใบเล็บครุฑ ยอดออนดีปลากั้ง ยอดออนสะเดา ใบมะกอก ยอดออนเล็บครุฑ และยอดออนลูเสือ ตามลําดับ 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวอยางผักที่เป็นเครื่องเคียงขึองลาบพื้นเมืองภาคเลนือที่คนนิยมบริโภค
จํานวน 22 ชนิด ในจังลวัดลําปางที่นํามาจากแลลงตาง ๆ กัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบในพืชบางชนิดในงานวิจัยครั้งนี้กับพืชชนิดเดียวกันที่สํารวจในพื้นที่อื่น 
เชน ในยอดออนและใบขึองคาวทองในงานวิจัยครั้งนี้กับที่รายงานไวโดย นฤมล (2557) ซึ่งสํารวจในจังลวัด
ลนองคายพบวามีผลึกรูปดาวเชนเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบผลึกที่พบในใบโกสนกับงานวิจัยขึอง กัญจนา
และภัทรียา (2546) ที่สํารวจในจังลวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันตกพบวามีความสอดคลองกัน
เชนเดียวกัน คือพบผลึกที่เป็นรูปดาวในพืชชนิดนี้ แตเมื่อเปรียบเทียบดานขึนาดขึองผลึก พบวาผลึกรูปดาว
ในใบโกสนในงานวิจัยนี้มีขึนาดประมาณ 28.60 x 24.48 ไมโครเมตร ซึ่งมีขึนาดคอนขึางใลญกวาที่รายงาน
โดย กัญจนาและภัทรียา (2546) ที่พบวามีขึนาดประมาณ 13.00 x 13.00 ถึง 18.20 x 20.80 ไมโครเมตร 
ดังนั้นเล็นไดวาผักชนิดเดียวกันมักพบการสะสมผลึกรูปรางแบบเดียวกัน แตอาจมีความแตกตางกันในดาน
ขึนาดขึองผลึกที่พบ  

จากงานวิจัยยังพบวาตําแลนงบนตนพืชมีผลตอความลนาแนนขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลต เชน 
ในใบมะตูมซาอุมีการสะสมขึองผลึกมากกวาในยอดออนถึงกวา 1.6 เทา และใบสะเดามีการสะสมขึองผลึก
มากกวาในยอดออนถึงกวา 9.6 เทา เป็นตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึอง Konyar et al. (2014) ที่พบผลึก
รูปดาวและรูปปริซึมในใบขึอง Cynanchum acutum L. แตไมพบในลําตน ขึณะที่การศึกษาขึอง Wu and 
Kuo-Huang (1997) ซึ่งศึกษาผลึกแคลเซียมออกซาเลตในตน Humulus scandens ไดรายงานวาพบผลึก
แคลเซียมออกซาเลตในใบเทานั้น ซึ่งการสรางผลึกสวนใลญจะอยูภายใตการควบคุมทางพันธุกรรม โดย
ตําแลนง ขึนาดและคุณสมบัติอื่น ๆ ขึองผลึกอาจไดรับผลกระทบทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และแสง 
จากสิ่งแวดลอมที่พืชนั้นขึึ้นอยู ซึ่งสอดคลองกับรายงานขึอง Konyar et al. (2014) ที่ระบุวาสภาพแวดลอม
และสถานที่ปลูกรวมถึงปใจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ มีผลตอการสะสมผลึกขึองแคลเซียมออกซาเลตที่ไม
เทากัน ซึ่งจากงานวิจัยนี้พบเชนกันวาตนพืชที่มาจากแลลงตางกันถึงแมจะพบผลึกรูปรางแบบเดียวกัน แตมี
ความแตกตางกันเล็กนอยในดานขึนาดและความลนาแนนที่พบ (ไมไดนําเสนอในที่นี้) อยางไรก็ตาม ใน
งานวิจัยคร้ังนี้ทําการวัดความลนาแนนขึองผลึกไดเฉพาะผลึกรูปดาวและปริซึมเทานั้น ในขึณะที่ไมสามารถ
นับจํานวนขึองผลึกรูปเขึ็มและเม็ดทรายได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมขึองสารออกซาเลตโดยวิธีการ
ทางเคมีวิเคราะลแเพื่อใลมีขึอมูลเชิงปริมาณที่ชัดเจนยิ่งขึึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
การตรวจผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักจํานวน 22 ชนิดที่ เป็นเครื่องเคียงขึองลาบพื้นเมือง

ภาคเลนือพบพืชที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลตจํานวน 12 ชนิด และไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตจํานวน 
10 ชนิด รูปรางขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบ คือรูปดาว รูปปริซึม รูปเขึ็ม และรูปเม็ดทราย โดยพบ
ผลึกรูปดาวพบมากที่สุด รองลงมาคือ ผลึกรูปปริซึม ผลึกรูปเขึ็ม และเม็ดทราย ตามลําดับ เมื่อวิเคราะลแ
ความลนาแนนขึองผลึกพบวาใบมะตูมซาอุและใบสะเดามีความลนาแนนขึองผลึกมากที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงความลนาแนนขึองผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปดาวและรูปปริซึมทีน่ับไดในพืชแตละชนิด

ในแตละสวนขึองพืชทีต่รวจพบ 

 
หมายเหตุ  
(1) เป็นคาเฉลี่ยจาก 30 ซ้ํา ขึองผลึกที่สามารถนับได ไดแก ผลึกรูปดาวและผลึกรูปปริซึม สวนผลึกรูปเม็ด

ทรายและผลึกรูปเข็ึมมีจํานวนมากและมีขึนาดเล็กไมสามารถนับไดจึงไมแสดงผลในที่นี้ 
 (2) คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรในแนวตั้งที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P‹0.05) 
 
 

ชื่อ แหลํงที่พบ รูปรํางของผลึก 
ความหนาแนํนของผลึกแคลเซียม 
ออกซาเลต (จํานวนผลึก/ตาราง

มิลลิเมตร) 
มะตูมซาอ ุ ใบ ดาว/ปริซึม 75.48a 
สะเดา ใบ ดาว 73.20a 
ผักไผ ยอดออน ดาว 61.60ab 
คาวตอง ใบ ดาว 54.80bc 
โกสน ใบ ดาว 48.40bc 
มะตูมซาอ ุ ยอดออน ดาว/ปริซึม 47.48bc 
ดีปลากั้ง ใบ ดาว 39.72c 
ผักไผ ใบ ดาว 20.92d 
ลอมแดง ลัว (ใบสะสมอาลาร) ปริซึม 20.00d 
มะเฟือง ยอดออน ปริซึม/ดาว 17.32de 
คาวตอง ยอดออน ดาว 14.92de 
เล็บครุฑฝอย ใบ ดาว 9.48de 
ดีปลากั้ง ยอดออน ดาว 8.80de 
สะเดา ยอดออน ดาว 7.60de 
มะกอก ใบ ดาว 7.08de 
เล็บครุฑ ยอดออน ดาว 6.00de 
ลูเสือ ยอดออน ดาว 0.40e 
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การพัฒนาการ๑ตูนแอนิเมชัน เร่ือง การออกกําลังกายเกมตารางเก๎าชํอง สําหรับผู๎สูงวัย 
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บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาการแตูนแอนิเมชัน เรื่อง การออกกําลังกายเกมตาราง
เกาชอง สําลรับผูสูงวัยและศึกษาความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชัน เรื่อง การ
ออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย กลุมตัวอยางเป็นผูสูงอายุชุมชนเทศบาลเมืองเ มือง
แกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในดานเนื้อลาและการนําเสนอระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.30 (S.D.=0.63) รองลงมา
ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานภาพ เสียงและใชภาษามีคาเฉลี่ย 4.01 (S.D.=0.60) และ
ดานการออกแบบการแตูนแอนนิเมชันมีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D.=0.70) ซึ่งโดยรวมแลวผูสูงอายุเล็นวามี
ความเลมาะสมมาก คาเฉลี่ยรวม 4.07 (S.D.=0.65) งานวิจัยนี้สงเสริมใลผูสูงอายุมีวิธีการในการออก
กําลังกายที่ลลากลลาย มีความเลมาะสมกับผูสูงอายุ และชวยทําใลผูสูงอายุไดฝึกความจําลดปใญลา
โรคความจําเสื่อมไดอีกดวย 
 
คําสําคัญ: ตารางเกาชอง, การแตูนแอนิเมชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



276 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

Abstract 
 The objectives of this research are to develop an animated cartoon about 
the elderly workouts using nine-square matrix game and to study the satisfaction of 
the sample group on the developed animated cartoon. The sample group consisted 
of 20 elderly people in Muangkaen Phattana Municipality of Mae Taeng District, 
Chiang Mai Province. After conducting the study, we found that the elderly 
respondents were most satisfied with the content and presentation with the mean of 
4.30 (S.D. = 0.63). The mean of the satisfaction of sound and language was 4.01 (S.D. 
= 0.60). In addition, they were satisfied with the design of animated cartoons with the 
mean of 3.90 (S.D. = 0.70). Overall, the elderly perceived that the animation was very 
appropriate with the mean of 4.07 (S.D. = 0.65). This research encourages the elderly 
to have a variety of exercise methods, and the workouts using the nine-square matrix 
are suitable for the aged people. Moreover, the nine-square matrix games can be 
used as the memory practices to reduce the problem of memory loss in elderly. 
Keywords: Nine-Square Matrix Game, Animations 
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บทนํา 
 สุขึภาพที่ดี คือ ความปลอดภัย ความไมมีโรค  องคแกรอนามัยโลกไดใลคํานิยามคําวา 
สุขึภาพในความลมายกวางขึึ้นวา สุขึภาพ ลมายถึง สุขึภาวะที่สมบูรณแทั้งทางกาย ทางจิต และทาง
สังคมความพรอมสมบูรณแทั้งทางรางกาย คือ รางกายที่พรอมสมบูรณแแขึ็งแรง คลองแคลว มีกําลัง ไม
เป็นโรค ไมพิการ ไมมีอุบัติเลตุอันตราย  
 ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งลมายถึงผูที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณแขึึ้นไป จากการ
สํารวจจํานวนอัตราขึองผูสูงอายุในปี 2557 มีจํานวนรอยละ 14.9 ขึองประชากรทั้งลมด และสามารถ
แบงชวงอายุขึองผูสูงอายุได 3 ชวงคือ วัยตน(อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง(อายุ 70-79 ปี) และวัยปลาย 
(อายุ 80 ปีขึึ้นไป) จากผลการสํารวจพบวาผูสูงอายุวัยตนมีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 56.5 ขึอง
ผูสูงอายุทั้งลมด(สํานักงานสถิติแลงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2557) 
โครงสรางทางประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึึ้น แสดงนัยวาอายุคาดลมายเฉลี่ยจะมีแนวโนมสูงขึึ้นดวย ซึ่ง
ประชากรผูสูงอายุที่มีอายุยืนยาวมิไดลมายความวาจะมีสุขึภาพอนามัยที่ดีตามไปดวย (นริสรา พ่ึงโพธิ์
สภ และ ฐาศุกรแ จันประเสริฐ, 2555) ปใญลาที่นาลวงขึองผูสูงอายุคือ โรคความดันสูง โรคเบาลวาน 
โรคลัวใจ อัมพฤกษแ อัมพาต โรคลลอดเลือกสมองตีบ ถุงลมปอดโปุงพอง และตอกระจก เป็นตน  
นอกจากนั้น ถาผูสูงอายุที่ขึาดการออกกําลังกายและมีสุขึภาพย่ําแยลงเพราะสิ่งแวดลอมที่ใกลตัว อยู
ที่ชุมชนแออัด มลพิษ ทางอากาศ จึงทําใลสภาพรางกายผูสูงอายุออนแอลง การออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอเป็นปใจจัยลนึ่ง ในการดูแลสุขึภาพรางกายขึองผูสูงอายุ การออกกําลังกายที่เลมาะสมจะ
ชวยใลผูสูงอายุมีสุขึภาพที่ดี แตการออกกําลังใลไดผลควรปฏิบัติและมีความสม่ําเสมอ การออกกําลัง
กายสามารถแบงออกเป็น 3 ชนิด คือ ความยืดลยุน ความแขึ็งแรงและความทนทาน โดยขึั้นตอนใน
การออกกําลังกายประกอบดวย การอบอุนรางกาย การยืดกลามเนื้อ การออกกําลัง การผอนกาย การ
ยืดกลามเนื้อ ซึ่งจะตองมีกระบวนการที่ถูกตองตามลําดับ และผูสูงอายุโดยสวนใลญ  ยังไมทราบและ
เขึาใจกระบวนการรวมถึงขึั้นตอนการออกกําลังกายท่ีถูกตอง  
 แอนิเมชัน ลมายถึง การสรางภาพเคลื่อนไลวดวยการนําภาพนิ่งมาเรียงลําดับกันและ
แสดงผลอยางตอเนื่อง และงานแอนิเมชันสวนใลญที่ปรากฏออกมาทางสื่อไมวาจะเป็น เกมสแ 
ภาพยนตรแลรือโฆษณาจะอยูในรูปแบบขึองการแตูนทั้งสิ้น ถือเป็นสื่อประเภทลนึ่งที่ไดรับความนิยมจาก
ผูรับสารทุกเพศทุกวัย เพราะเป็นสื่อที่รับรูเขึาใจไดงาย สามารถดึงดูดความสนใจไดดี (อมีนา ฉาย
สุวรรณ และชุมพล จันทรแฉลอง, 2559; ศิริลักษณแ คลองขึอย, 2555)  
 จากการลงพ้ืนที่ชมรมผูสูงอายุบานชอแล เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง 
จังลวัดเชียงใลม พบวา ผูสูงอายุมีการรวมตัวกันออกกําลังกายเป็นประจํา แตวิธีการที่ออกกําลังกาย
ยังไมเลมาะสมกับวัย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการออกกําลังกายดวยตารางเกาชองที่ 
รศ.เจริญ กระบวนรัตนแ อาจารยแประจําคณะวิทยาศาสตรแการกีฬา มลาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ได
คิดคน ตารางเกาชองขึึ้น ซึ่งเลมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาการแตูน
แอนิเมชัน เรื่องออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย เพ่ือสงเสริมใลผูสูงอายุในชุมชน
เปูาลมายไดเรียนรูวิธีการออกกําลังกายที่เลมาะสม โดยกําลนดการเคลื่อนที่ในแตทาทางขึองการออก
กําลังอยางชาๆ นอกจากนั้นการออกกําลังกายดวยวิธีการดังกลาวสามารถเรียนรูไดจากแอนิเมชันได
ทุกคนตั้งแตเด็กจนถึงผูสูงอายุ อีกทั้งเป็นการออกกําลังกายที่ใชพ้ืนที่นอยและอุปกรณแไมซับซอน มี
ประโยชนแในดานกระตุนการทํางานขึองสมองเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ ซึ่ง
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กระบวนการดังกลาวก็จะชวยใลไดฝึกทักษะในการคิด ฝึกสมองในการจดจํา ทําใลสุขึภาพขึอง
ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึึนได 
 
วัตถุประสงค๑งานวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาการแตูนแอนิเมชัน เรื่อง การออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชัน เรื่อง การออกกําลัง
กายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย 

 
วิธีการดําเนินงานวิจัย  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุในเขึตเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม จํานวน 20 คน กลุมตัวอยางนี้ใชวิธีใลเรียนรูจากแอนนิเมชัน 
ทดลองปฏิบัติและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชเป็นการแตูนแอนิเมชัน เรื่อง การออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูง
วัย แบบประเมินความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชันที่พัฒนาขึึ้น 
 3. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 
  3.1 การพัฒนาการแตูนแอนิเมชัน เรื่องการออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูง
วัย มีทั้งสิ้น 3 ขึั้นตอน ไดแก 
   3.1.1 ขึั้นตอนการเตรียมงาน จะเป็นขึั้นตอนการเตรียมงานเพ่ือสรางแอนิเมชัน โดย
เริ่มเขึียนเนื้อเรื่องยอ จะกลาวถึงนองลวังดี ซึ่งในบทการแตูนเรื่องนี้จะคอยแนะนําดานขึอมูลในการเลน
เกมตารางเกาชองและประโยชนแที่ไดจากการเลนใลกับผูสูงอายุ  นองลวังดีในฉากแรกจะแนะนําตัวชื่อ
นองลวังดี และอธิบายเกี่ยวกับเกมสแตารางเกาชองวาการเลนเกมสแนี้พ้ืนฐานนั้นไมยากเลย เพียงแคมี
พ้ืนที่สี่เลลี่ยม 2*2 เมตร และกระดาษแผนใลญ 1.5*1.5 เมตร ก็สามารถเลนได จากนั้นนํากระดาษ
มาตีตารางสี่เลลี่ยมใลมีชองท้ังลมด 9 ชอง และเขึียนตัวเลขึกํากับลงในชองดวย โดยขึั้นตอนตอไปจะ
เป็นแอนิเมชันในการขึยับรางกายโดยใชแคเทาเลยียบตามตัวเลขึที่กําลนดใล โดยจะมีกระบวนทา
ทั้งลมด 9 ทา ไดแก กาวขึึ้นลง กาวออกดานขึาง กาวแบบกากบาท กาวแบบสี่เลลี่ยมขึาวลลามตัด 
กาวทแยงมุมแบบไขึวเทา กาวทแยงมุมแบบรัศมีดาว กาวเฉียงเป็นตัววี กาวแบบสามเลลี่ยม และกาว
ชิดสามเลลี่ยมซอน 
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ภาพที่ 1 ตัวการแตูนนองลวังดี 

   3.1.2 ขึั้นตอนการผลิต เป็นขึั้นตอนการลงมือพัฒนาแอนิเมชันเริ่มจาก บทดําเนิน
เรื่องท่ีไดเตรียมไว และการสรางภาพเคลื่อนไลว การกําลนดการเคลื่อนไลวขึองตัวละครและภาพตาง 
ๆ โดยใชโปรแกรม โปรแกรม  Adobe  Flash  Cs6   
   3.1.3 ขึั้นตอนลลังการผลิต เมื่อไดทําการพัฒนาแอนิเมชันเรียบรอยแลวนํามาตัดตอ
และปรับแตงเสียงดวยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 
  3.2 ประเมินความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชัน เรื่องการออกกําลัง
กายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย 
   3.2.1 ศึกษาทฤษฎีและสรางแบบสอบถามความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางจากตํารา
และเอกสารที่เกี่ยวขึองเพ่ือใชเป็นแนวทางในการประเมินความพึงพอใจ 
   3.2.2 นําแบบประเมินความพึงพอใจใลผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
   3.2.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับแก
ใลถูกตอง 
 4. การจัดเก็บขึอมูลและวิเคราะลแขึอมูล 
  4.1 ผูวิจัยชี้แจงขึั้นตอนใลผูเชี่ยวชาญเขึาใจวัตถุประสงคแขึองการทําวิจัย 
  4.2 นําการแตูนแอนิเมชัน เรื่องการออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวับ ใล
กลุมตัวอยางรับชม โดยใชเวลาประมาณ 20 นาที 
  4.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจใลกลุมตัวอยางประเมิน และเก็บขึอมูลเพ่ือนําไป
วิเคราะลแทางสถิติ 
  4.4 การวิเคราะลแผลความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชัน เรื่องการ
ออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย โดยแบงคะแนนระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 
ระดับ ใชสถิติคือคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการทดลอง 
 การแตูนแอนิเมชัน แอนิเมชัน เรื่องการออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัย มี
ความยาวประมาณ 20 นาที โดยสรางเป็นการแตูน 2 มิติ มีการสรางตัวละครเป็นภาพเคลื่อนไลวขึอง
แอนิเมชัน ใลคลายกับการเคลื่อนไลวขึองคนปกติ และสรางฉากตาง ๆ โดยมีขึั้นตอนในการดําเนิน
เรื่องตามขึั้นตอนขึองการออกกําลังกายโดยเริ่มจาก การอบอุนรางกาย การยืดกลามเนื้อ การออก
กําลัง การผอนกาย การยืดกลามเนื้อ ตามลําดับ ดังตัวอยางการแตูนตอไปนี้ 
 

 
ก) นองลวังดี 

 
ขึ) นองลวังดีอธิบายตารางเกาชอง 

 
ค) การวางเทา 

 
ง) การอบอุนรางกาย 

ภาพที่ 2 แสดงเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการแตูนแอนิเมชัน 
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ภาพที่ 3 แสดงนําไปใชงานในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน อ.แมแตง จ.เชียงใลม 
  
 เมื่อกลุมตัวอยาง ไดรับชมแอนนิเมชัน และไดทดลองออกกําลังกายตามขึั้นตอน ใน
แอนิเมชันเรื่องการออกกําลังกายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงวัยแลว จึงไดแจกแบบสอบถามใล
กลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจจากการรับชม โดยแบบสอบถามดังกลาวมีการประเมิน 3 ดานคือ 
ดานเนื้อลาและการนําเสนอ ดานภาพ เสียง และการใชภาษา และดานการออกแบบ ซึ่งไดผลลัพ ธแ
จากการประเมินดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชัน 

รายการประเมิน x̄  SD แปลผล 

1. ดานเนื้อลาและการนําเสนอ 4.30 0.63 เลมาะสมมาก 

2. ดานภาพ เสียง และการใชภาษา 4.01 0.60 เลมาะสมมาก 

3. ดานการออกแบบ 3.90 0.70 เลมาะสมมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.07 0.65 เลมาะสมมาก 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจขึองกลุมตัวอยางที่มีตอการแตูนแอนิเมชัน เรื่องการออกกําลัง
กายเกมตารางเกาชอง สําลรับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานเนื้อลาและ
การนําเสนอมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.30 (S.D.=0.63) รองลงมาผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน
ดานภาพ เสียงและการใชภาษาโดยมีคาเฉลี่ย 4.01 (S.D.=0.60) และมีความพึงพอใจดานการ
ออกแบบการแตูนแอนนิเมชันโดยมีคาเฉลี่ย 3.90 (S.D.=0.70)  ซึ่งดูโดยรวมแลวผูสูงอายุเล็นวามีความ
เลมาะสมมาก คาเฉลี่ยรวม 4.07 (S.D.=0.65) 
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สรุปผลและวิจารณ๑ผลการทดลอง 
จากการพัฒนาการแตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เกมตาราง 9 ชอง และนําไปใชกับผูสูงอายุไดบรรลุ

วัตถุประสงคแตามที่ตั้งไว คือ เพ่ือพัฒนาการแตูนแอนิเมชันเกมตาราง 9 ชองสําลรับผูสูงวัยซึ่งไดสื่อ
การแตูนแอนิเมชันที่สมบูรณแ และจากการศึกษาความพึงพอใจขึองผูสูงอายุที่มีตอการแตูนพบวา 
ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทั้งดานเนื้อลาและการนําเสนอ ดานภาพ เสียง และการใชภาษา 
และดานการออกแบบอยูในระดับเลมาะสมมาก คาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเทากับ 4.07 (S.D.=0.65) 
ลมายถึงผูสูงอายุเขึาใจถึงเรื่องราวและเนื้อลา การออกกําลังกายเกมตาราง 9 ชองสําลรับผูสูงวัยได
เป็นอยางดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตารางเกาชองเป็นรูปแบบการออกกําลังกายที่แตกตางจากที่เคยทําจึง
ทําใลสนใจอยางมาก สอดคลองกับงานวิจัยขึอง ดาวรถา วีระพันธแ และชญาภา บาลไธสง (2558) ที่
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแอนิเมชันเรื่อง ความรู เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแสําลรับเยาวชน ภาพรวมขึองแอนิเมชันที่พัฒนาขึึ้นมีคุณภาพอยูในระดับเลมาะสมมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยขึองศิริลักษณแ คลองขึอย (2555) ที่พัฒนานิทานการแตูนแอนิเมชั่นเรื่อง อยู
อยางพอเพียง ซึ่งผลคุณภาพการแตูนแอนิเมชันอยูในระดับมีความเลมาะสมมาก  ดังนั้นการแตูน
แอนิเมชันเกมตาราง  9 ชอง สําลรับผูสูงวัยที่พัฒนาขึึ้นสามารถทําใลผูสูงอายุนําไปใชประโยชนแได
และสามารถเผยแพรแกบุคคลทั่วไปไดทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจในการออกกําลังกายดวยเกมตาราง 
9 ชอง  
 
เอกสารอ๎างอิง 
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บทคัดยํอ 
 งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีจุดมุงลมายเพ่ือการศึกษาความฉลาดทางอารมณแและปใจจัย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวขึองกับความฉลาดทางอารมณแ และเพ่ือลาความสัมพันธแระลวางความฉลาดทางอารมณแ
ขึองอาจารยแผูสอนและความฉลาดทางอารมณแขึองนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน 
มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 225 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ขึอมูลทั่วไปและแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแจากกรมสุขึภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขึ ขึอมูล
ที่ไดนํามาวิเคราะลแโดยลาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
คาแปรปรวนทางเดียว และคาสลสัมพันธแเพียรแสัน  
 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนและนักศึกษาอยูในระดับเกณฑแ
ปกติ มีคาเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณแโดยรวมเทากับ 158.40 (27.79) และ 161.26 (17.789) 
ตามลําดับ คะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและรายดานทุกดานเฉลี่ยขึองอาจารยแผูสอนกับ
ปใจจัยทั่วไปไมมีความแตกตางกันและความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนไมมีความสัมพันธแกับ
ความฉลาดขึองนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน ปใจจัยชั้นปีการศึกษา คณะ 
สาขึาวิชา ผลการเรียนที่คาดลวัง รูปแบบการเลี้ยงดู ที่พักอาศัยขึณะศึกษาขึองนักศึกษาที่แตกตางกัน 
มีคะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณแ นักศึกษา อาจารยแผูสอน  
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ABSTRACT 
 This survey research aimed to study the emotional quotient, factors 
related to emotional quotient and to test the correlation between of lectures 
and university students in Science in Daily Life Class, Lampang Rajabhat 
University. 225 Sample were enrolled in this research. The research instrument 
was questionnaire which contained in 2 part; general information and emotional 
quotient evaluation from the Division of Mental Health, Ministry of Public Health.  
Descriptive analysis was used for general information. Independent t-test, One-
way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient 
were used to analyze the association of independent and dependent variables.  
 Result stated that the emotional quotient of lecturer and university 
students were in normal standard. The lecturer’s EQ haven’t shown any relation 
or any association with any factor. The mean of university student total EQ were 
significantly different in factors; academic year, faculty, major, expected grade, 
parenting style, residency during study between the p-level 0.01 to 0.05. 
 
              
KEYWORDS: Emotional Quotient, University Student, Lecturer 
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บทนํา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแลงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขึเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มีขึึ้นเพ่ือ

เป็นพระราชบัญญัติที่มุงเนนดานการศึกษา เพ่ือใลการศึกษาเขึากับยุคสมัยขึองการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมตางๆ ซึ่งมาตราที่ 4 เป็นลมวดจัดการศึกษา ไดกําลนดไววา “การศึกษา” 
คือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามขึองบุคคลและสังคม โดยผานการถายทอดความรู การ
ฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคแจรรโลงความกาวลนาทางวิชาการ การสรางองคแ
ความรู อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมและการเรียนรู  และปใจจัยเกื้อลนุนตางๆ ที่ทําใลเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต  (Kanokporn et al., 2015) กระบวนการเรียนรูที่การผานการถายทอดความรู
ลรือการสอนเป็นลนาที่ขึองครู การสอนที่ประสบความสําเร็จนั้น ไมเพียงแคองคแความรูและวิธีการ
สอนที่เลมาะสมเทานั้น แตยังเกี่ยวกับทักษะทางอารมณแดวย เป็นการผสมผสานระลวางความคิดใน
ศีรษะและความรูสึกในลัวใจ (a combination of thinking and feeling or of head and heart) 
(Eamonn, 2008) และครูในลองเรียน คือ ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอความสําเร็จขึองนักเรียน 
ภายนอกสภาพแวดลอมนอกบานขึองเด็ก มีการศึกษาวิจัยพบวาครูที่ทํางานเพ่ือพัฒนาความสัมพันธแ
ในขึณะที่ครูใลคําแนะนําที่เกี่ยวขึองและเขึมงวดกับนักเรียนที่มากขึึ้น จะทําใลนักเรียนประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งข้ึึน (Linda, 1997) ความฉลาดทางอารมณแจึงมีความสําคัญอยางมากตอการเรียนรู
ขึองนักเรียน ความฉลาดทางอารมณแชวยใลบุคคลสามารถสื่อสารและสามารถเจรจาตอรองกับผูอ่ืนได 
บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณแสามารถเขึาใจอารมณแขึองตนเองและอารมณแตางๆ ขึองผูอ่ืนได ความ
ฉลาดทางอารมณแชวยใลบุคคลสามารถไดรับการศึกษามากขึึ้น เนื่องจากบุคคลสามารถมากมายทั้ง
ดานสังคมและดานวิชาการ บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณแเปรียบเสมือนผูไดรับผลประโยชนแ
มากมายจากการปฏิสัมพันธแในเชิงบวกกับอาจารยแและนักเรียนคนอ่ืน ๆ (Gift, 2015) นักศึกษาที่จะ
ประสบความสําเร็จในชีวิตไดนั้น มิใชมีเพียงความฉลาดทางสติปใญญาสูงอยางเดียว นักศึกษานั้นยัง
ตองมีความสามารถในการเขึาใจตนเอง เขึาใจผูอ่ืนลรือเขึาใจบริบทขึองสังคมได ตองมีความสมดุลกัน
ระลวางความฉลาดทางสติปใญญา ( Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณแ 
(Emotional Quotient) จึงจะสงผลสําคัญกับความสําเร็จและความสุขึในชีวิต (Kulnida, 2012) คํา
วา ความฉลาดทางอารมณแ ไดถูกริเริ่มขึึ้นในปีคริสตแศักราชที่ 1997 นักจิตวิทยาจาก Isarael’s Tel-
Aviv University ชื่อ บารแออน (Bar-On) ซึ่งผูริเริ่มใชคําวา EQ (Emotional Quotient) (Bar-On, 
1997) โดยแบงความฉลาดทางอารมณแออกเป็น 6 ดาน ไดแก ดานการตระลนักรูในตนเอง (Self 
Awareness) การสรางแรงจูงใจในตนเอง (Self Motivation) การอดทนตอความเครียด (Stress 
Tolerance) ความยืดลยุน (Flexibility) การควบคุมอารมณแ (Impulse Control) และการมองโลก
ในแงดี (Optimism) (Goleman, 1995) โดยอาศัยทักษะการปรับตัว (Adaptation) ที่ประกอบดวย 
4 ขึั้น ไดแก 1) ขึั้นการรับรูในการประเมินภาวะอารมณแตนเองและผู อ่ืนไดถูกตอง  
2) ขึั้นเขึาใจอารมณแขึองตนเองและผูอ่ืน 3) ขึั้นมีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนอารมณแขึองตนเอง และ 
4) ขึั้นใชอารมณแอยางมีเลตุผล  สําลรับโครงสรางแบบสํารวจความฉลาดทางอารมณแ EQI (The 
Emotional Quotient Inventory) ในประเทศไทยไดมีการศึกษาคนควาและพัฒนาแนวคิดความ
ฉลาดอารมณแโดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแ ที่ประกอบดวยสามดานใลญ คือ ความฉลาด
ทางอารมณแดานดี ความฉลาดทางอารมณแดานเกง และความฉลาดทางอารมณแดานสุขึ สรางโดยกร
สุขึภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขึ ประกอบดวยขึอคําถาม 52 ขึอ (กระทรวงสาธารณสุขึ, 2543) 
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ทางผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนและนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เนื่องจากในอดีตยังไมเคยมีการศึกษาที่กลาวถึงความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนและ
นักศึกษาและศึกษาความสัมพันธแระลวางระดับความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแและนักศึกษาใน
มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทาง
อารมณแขึองอาจารยแและนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประ จําวัน 
มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีสมมุมติฐานการวิจัยวา ความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนมี
ความสัมพันธแกับความฉลาดทางอารมณแขึองนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแและนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแใน

ชีวิตประจําวัน 
2. เพ่ือทดสอบความสัมพันธแระลวางความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนกับความฉลาดทาง

อารมณแขึองนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรเป็นอาจารยแผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน จํานวน 5 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ที่ศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน (4000112) 
ประจําปีการศึกษา 2559 มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 420 คน กลุมตัวอยางวิจัย คือ อาจารยแ
ผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน จํานวน 5 คน จากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง และกลุม
ตัวอยางที่เป็นนักศึกษา การคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรและตารางขึองเครซี่และมอรแแกน ในการ
คํานวณลาขึนาดตัวอยางที่เลมาะสม ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกลุมตัวอยางที่เป็นนักศึกษาที่จะ

ปัจจัยท่ัวไป 
ปใจจัยทั่วไปขึองอาจารยแ 
 - เพศ 
 - ชวงอายุ 
 - ประสบการณแสอน 
ปใจจัยทั่วไปขึองนักศึกษา 
 - เพศ 
 - ชั้นป ี
 - คณะ 
 - สาขึาวิชา 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - ผลการเรียนที่คาดลวัง 
 - รูปแบบการเลี้ยงดู 
 - ทีพั่กอาศัยขึณะศึกษา 
 - ลักษณะการเรียน 
 - รายรับตอเดือน 

ความฉลาดทางอารมณ๑ของอาจารย๑
ผู๎สอน 

 - ความฉลาดทางอารมณแดานดี 
 - ความฉลาดทางอารมณแดานเกง 
 - ความฉลาดทางอารมณแดานสขุึ 
 - ความฉลาดทางอารมณแโดยรวม 

ความฉลาดทางอารมณ๑ของนักศึกษา 
- ความฉลาดทางอารมณแดานดี 

 - ความฉลาดทางอารมณแดานเกง 
 - ความฉลาดทางอารมณแดานสขุึ 
 - ความฉลาดทางอารมณแโดยรวม 
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ทําการวิจัยเทากับ 201 คน และเพ่ือปูองกันการไดรับขึอมูลในการวิจัยไมสมบูรณแ ผูวิจัยจึงเพ่ิมจํานวน
กลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 ขึองจํานวนกลุมตัวอยางจากที่แสดงในตารางสําเร็จรูปขึองขึองเครจซี่และ
มอรแแกน ดังนั้นกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 220 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ
ลลายขึั้นตอน โดยขึั้นตอนที่ 1 สุมแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และขึั้นที่ 2 วิธีสุม
อยางมีระบบ (Systemic Random Sampling) โดยสุมตามสัดสวนรอยละ 50 ขึองจํานวนศึกษา
ทั้งลมดขึองแตละกลุมเรียนขึองอาจารยแผูสอนแตละทาน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวน คือ ขึอมูลทั่วไปขึองผูตอบ
แบบสอบถาม และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณแ สรางโดยกรสุขึภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขึ 
จํานวน 52 ขึอ ที่ผานการตรวจมาตรฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในระดับมาตรฐานมีคาดัชนี
อํานาจจําแนกเทากับ (r) = 0.36 - 0.69 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.7819 ประกอบดวย ความ
ฉลาดทางอารมณแ 3 ดานใลญ และแตละดานใลญสามารถแบงยอยออกเป็น 3 ดานยอย ดังนี้  

1. ดานดี  
 1.1 ดานควบคุมตนเอง   จํานวน 6 ขึอ 
 1.2 ดานเล็นใจผูอื่น   จํานวน 6 ขึอ 
 1.3 ดานรับผิดชอบ  จํานวน 6 ขึอ 
2. ดานเกง 
 2.1 ดานมีแรงจูงใจ   จํานวน 6 ขึอ 
 2.2 ดานตัดสินใจแกปใญลา   จํานวน 6 ขึอ  
 2.3 ดานสัมพันธภาพ  จํานวน 6 ขึอ 
3. ดานสุขึ  
 3.1 ดานภูมิใจในตนเอง   จํานวน 4 ขึอ  
 3.2 ดานพอใจชีวิต   จํานวน 6 ขึอ  
 3.3 ดานสุขึสงบทางใจ   จํานวน 6 ขึอ 

โดยมีเกณฑแการใลคะแนน ดังนี้ ตอบไมจริง  เทากับ  1  คะแนน  
    ตอบจริงบางครั้ง เทากับ  2  คะแนน  
    ตอบคอนขึางจริง เทากับ  2  คะแนน  
    ตอบจริงมาก เทากับ  4  คะแนน 
 ในขึอคําถามกลุมที่ 1 ไดแก ขึอคําถามขึอที่ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 
25, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50  
 
 
 
  และเกณฑแการใลคะแนน ดังนี้ ตอบไมจริง เทากับ  4  คะแนน 
     ตอบจริงบางครั้ง  เทากับ  3  คะแนน  
     ตอบคอนขึางจริง เทากับ  2  คะแนน  
     ตอบจริงมาก  เทากับ  1 คะแนน 
 ในขึอคําถามกลุมที่ 2 ไดแก ขึอ คําถามขึอที่ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 
26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 47, 51, 52  
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คาคะแนนและการแบงชวงคะแนนตามการจัดคะแนนความฉลาดทางอารมณแขึองกรมสุขึภาพจิต 
กําลนดไวดังนี้  
ความฉลาดทางอารมณแดานดี 
 ชวงคะแนน 0 – 47 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแต่ํากวาปกติ  
 ชวงคะแนน 48 – 58 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแปกติ  
 ชวงคะแนน 59 ขึึ้นไป = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแสูงกวาปกติ  
ความฉลาดทางอารมณแดานเกง 
 ชวงคะแนน 0 – 44 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแต่ํากวาปกติ  
 ชวงคะแนน 45 – 59 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแปกติ  
 ชวงคะแนน 60 ขึึ้นไป = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแสูงกวาปกติ  
ความฉลาดทางอารมณแดานสุขึ 
 ชวงคะแนน 0 – 41 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแต่ํากวาปกติ  
 ชวงคะแนน 42 – 56 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแปกติ  
 ชวงคะแนน 57 ขึึ้นไป = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแสูงกวาปกติ  
ความฉลาดทางอารมณแโดยรวม 
 ชวงคะแนน 0 – 137 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแต่ํากวาปกติ  
 ชวงคะแนน 138 – 170 = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแปกติ  
 ชวงคะแนน 171 ขึึ้นไป = ความฉลาดทางอารมณแอยูในเกณฑแสูงกวาปกติ  

(กรมสุขึภาพจิต, 2543) 
 วิเคราะลแขึอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติทางคอมพิวเตอรแ ขึอมูลทั่วไปและขึอมูล
ความฉลาดทางอารมณแขึองกลุมตัวอยาง ถูกแสดงในรูปแบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และการ
ทดสอบสมมติฐานขึองงานวิจัย ใชสถิติการทดสอบคาที (Independent t-test) การทดสอบการ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และการทดสอบความสัมพันธแเพียรแสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) 
ผลการวิจัย 
 ขึอมูลทั่วไปขึองกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเป็นอาจารยแที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแ
ในชีวิตประจําวัน มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 5 คน และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 220 คน รวมกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ทั้งสิ้นเทากับ 225 
คน 
 
 
 
 
 
 



289 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขึองขึอมูลทั่วไป และคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึอง
ความฉลาดทางอารมณแโดยรวมขึองกลุมตัวอยาง 

ข๎อมูลทั่วไป  จํานวน ร๎อยละ 
ความฉลาดทางอารมณ๑โดยรวม 

± (S.D.) 
อาจารย๑ผ๎ูสอน     
เพศ ชาย 

ลญิง 
1 
4 

20.00 
80.00 

133.00  
164.75 (27.58) 

อาย ุ 25 – 35 
35 – 45 
50 ปีขึึ้นไป 

2 
1 
2 

40.00 
20.00 
40.00 

171.50 (13.43) 
133.00  

158.00 (43.84) 
ประสบการณแทํางาน 1 – 10 ปี 

10 ปีขึึ้นไป 
3 
2 

60.00 
40.00 

158.67 (24.17) 
158.00 (43.84) 

นักศึกษา     
เพศ ชาย 

ลญิง 
60 
160 

27.30 
72.70 

161.59 (19.532) 
161.14 (17.170) 

ช้ันปีการศึกษา ช้ันปีท่ี 1 
ช้ันปีท่ี 2 

64 
156 

29.10 
70.90 

168.44 (19.145) 
158.31 (16.375) 

คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาลกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตรแ 
คณะครุศาสตรแ 

8 
31 
78 
103 

3.60 
14.10 
35.50 
46.80 

159.75 (18.383) 
150.84 (19.745) 
169.26 (17.631) 
158.46 (14.727) 

สาขึาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอรแ 
มาตรวิทยา 
คอมพิวเตอรแธุรกิจ 
คอมพิวเตอรแ 
เศรษฐศาสตรแธุรกิจ 
ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรแทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตรแ 
การศึกษาปฐมวัย 

3 
5 
14 
16 
17 
19 
24 
31 
35 
56 

1.40 
2.30 
6.40 
7.30 
7.70 
8.60 
10.90 
14.10 
15.90 
25.50 

156.00 (4.583) 
162.00 (23.749) 
141.79 (14.327) 
165.31 (16.276) 
158.29 (20.820) 
172.11 (12.252) 
170.92 (12.891) 
158.94 (13.596) 
166.57 (22.322) 
156.23 (14.501) 

X
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขึองขึอมูลทั่วไป และคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึอง
ความฉลาดทางอารมณแโดยรวมขึองกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ข๎อมูลทั่วไป  จํานวน ร๎อยละ 
ความฉลาดทางอารมณ๑
โดยรวม ± (S.D.) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน < 2.00 
2.00 – 2.99 
3.00 – 4.00 

4 
115 
101 

1.80 
52.30 
45.90 

146.75 (20.271) 
160.46 (17.959) 
162.74 (17.368) 

ผลการเรียนที่คาดลวัง A 
B+ 
B 
C+ 
C 

104 
56 
50 
7 
3 

47.30 
25.50 
22.70 
3.20 
1.40 

163.86 (18.027) 
160.68 (15.985) 
158.96 (18.106) 
153.86 (18.443) 
137.67 (17.786) 

รูปแบบการเลี้ยงดู แบบประชาธิปไตย 
แบบเขึมงวด 
แบบปลอยปละละเลย 

206 
11 
3 

93.60 
5.00 
1.40 

162.22 (17.044) 
148.73 (25.024) 
141.33 (12.097) 

ที่พักอาศัยขึณะศึกษา บานพอแม 
บานญาติ 
ลอพัก/อพารแทเมนตแ/บานเชา 

49 
3 
168 

22.30 
1.40 
76.30 

156.37 (18.257) 
179.67 (24.090) 
162.36 (17.260) 

ลักษณะการเรียน เรียนอยางเดียว 
เรียนพรอมทํางานไปดวย 

194 
26 

88.20 
11.80 

161.91 (18.075) 
156.42 (14.911) 

รายรับตอเดือน < 5,000 
5,000 – 7,500 
> 7,500 

96 
105 
19 

43.60 
47.80 
8.60 

161.58 (17.403) 
160.84 (18.304) 
161.95 (17.718) 

 
  
 ความฉลาดทางอารมณแโดยรวมเฉลี่ยขึองอาจารยแผูสอนเทากับ 158.40 (27.79) และความ
ฉลาดทางอารมณแโดยรวมเฉลี่ยขึองนักศึกษากลุมตัวอยางเทากับ 161.26 (17.789) ซึ่งอยูในเกณฑแ
ความฉลาดทางอารมณแปกติเมื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณแเฉลี่ยจําแนกเป็นรายดาน พบวา ความ
ฉลาดทางอารมณแเฉลี่ยขึองอาจารยแผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวันทุกดานอยูในเกณฑแ
ปกติ แตนักศึกษามีความฉลาดทางอารมณแดานดีเฉลี่ยสูงกวาเกณฑแปกติและความฉลาดทางอารมณแ
ดานเกงและดานสุขึอยูในเกณฑแปกติ 
  

X
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแและ
นักศึกษา 

ความฉลาดทางอารมณ๑ 
 อาจารย๑ผ๎ูสอน นักศึกษา  

 ± (S.D.) ระดับ EQ ± (S.D.) ระดับ EQ 
ดานดี 57.40 (8.562) ปกติ 58.24 (6.416) สูงกวาปกติ 
ดานการควบคุมตนเอง 18.80 (2.387) สูงกวาปกติ 18.45 (2.448) สูงกวาปกติ 
ดานเล็นใจผูอื่น 18.40 (3.362) ปกติ 19.15 (2.370) ปกติ 
ดานความรับผิดชอบ  20.20 (4.087) ปกติ 20.64 (2.702) ปกติ 
ดานเกง 50.40 (13.597) ปกติ 52.81 (6.672) ปกติ 
ดานมีแรงจูงใจ 17.20 (5.167) สูงกวาปกติ 18.40 (2.823) สูงกวาปกติ 
ดานตัดสินใจแกปใญลา 17.40 (3.847) ปกติ 17.08 (2.867) ปกติ 
ดานสัมพันธภาพ  15.80 (5.070) ปกติ 17.33 (2.695) ปกติ 
ดานสุขึ 50.60 (9.607) ปกติ 50.21 (6.833) ปกติ 
ดานภูมิใจในตนเอง 12.00 (2.345) ปกติ 11.87 (1.921) ปกติ 
ดานพอใจชีวิต 18.80 (3.701) ปกติ 19.73 (3.146) ปกติ 
ดานสุขึสงบทางใจ 19.80 (3.962) ปกติ 18.60 (3.018) ปกติ 
ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ๑
โดยรวม 

158.40 
(27.779) 

ปกต ิ 161.26 
(17.789) 

ปกต ิ

 
 เมื่อทดสอบคาแปรปรวนทางเดียวระลวางคะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและราย
ดานทุกดานเฉลี่ยขึองอาจารยแผูสอน ไมพบวาปใจจัยดานเพศ อายุ และประสบการณแทํางานที่แตกตาง
กันจะมีความฉลาดทางอารมณแท่ีไมแตกตางกัน 
 และเมื่อทดสอบคาแปรปรวนทางเดียวระลวางคะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมเฉลี่ย
ขึองนักศึกษา พบวา ปใจจัยชั้นปีการศึกษา คณะ สาขึาวิชา ผลการเรียนที่คาดลวัง รูปแบบการเลี้ยงดู 
ที่พักอาศัยขึณะศึกษาท่ีแตกตางกันมีคะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(คา P-value เทากับ 0.001, 0.001, 0.046, และ 0.022 ตามลําดับ)  
 คาแปรปรวนทางเดียวระลวางคะแนนความฉลาดทางอารมณแดานดีเฉลี่ยขึองนักศึกษา พบวา 
ปใจจัยชั้นปีการศึกษา คณะ สาขึาวิชา ผลสัมฤทธิ์การเรียน ผลการเรียนที่คาดลวัง รูปแบบการเลี้ยงดู 
ที่พักอาศัยขึณะศึกษาที่แตกตางกันมีคะแนนความฉลาดทางอารมณแดานดีเฉลี่ ยที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(คา P-value เทากับ 0.001, 0.001, 0.001, 0.030, 0.005, 0.011, 0.029 ตามลําดับ) 
  คาแปรปรวนทางเดียวระลวางคะแนนความฉลาดทางอารมณแดานเกงเฉลี่ยขึองนักศึกษา 
พบวาปใจจัยชั้นปีการศึกษา คณะ สาขึาวิชา รูปแบบการเลี้ยงดู ที่พักอาศัยขึณะศึกษาที่แตกตางกันมี
คะแนนความฉลาดทางอารมณแดานเกงเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(คา P-value เทากับ 0.001, 0.001, 0.001, 0.026, และ 0.037 ตามลําดับ) 

X X
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 และคาแปรปรวนทางเดียวระลวางคะแนนความฉลาดทางอารมณแดานสุขึเฉลี่ยขึองนักศึกษา 
พบวาปใจจัยชั้นปีการศึกษา คณะ สาขึาวิชา รูปแบบการเลี้ยงดูที่แตกตางกันมีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณแดานสุขึเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(คา P-value เทากับ 0.001, 0.001, 0.001, และ 0.018 ตามลําดับ) 
 
ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธิ์สลสัมพันธแระลวางความฉลาดทางอารมณแและปใจจัยทั่วไปขึองนักศึกษา 
 
ปัจจัยท่ัวไป 

คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) 
EQ ด๎านดี EQ ด๎านเกํง EQ ด๎านสุข EQ โดยรวม 

นักศึกษา     
ชั้นปีการศึกษา - 0.164* - 0.164* - 0.164* - 0.164* 

สาขึาวิชา 0.046 0.017 0.046 0.156* 
ผลการเรียนที่คาดลวัง - 0.142* 0.027 - 0.142* - 0.143* 

รูปแบบการเลี้ยงดู - 0.198** - 1.116 - 0.198** - 0.226** 
ที่พักอาศัยขึณะศึกษา 0.136* 0.176** 0.136* 0.170* 

ลักษณะการเรียน - 0.066 - 0.046 - 0.065 - 0.148* 
EQ ดานดี 1.000 0.681** 0.642** 0.863** 

EQ ดานเกง 0.681** 1.000 0.762** 0.913** 
EQ ดานสุขึ 0.642** 0.762** 1.000 0.901** 
EQ โดยรวม 0.863** 0.913** 0.901** 1.000 

อาจารย๑     
     เพศ - 0.375 0.535 0.802 0.559 

อายุ - 0.263 - 0.035 - 0.063 - 0.294 
ประสบการณแทํางาน - 0.408 0.218 0.327 0.000 

EQ ดานดี 1.000 0.667 0.684 0.872 
EQ ดานเกง 0.667 1.000 0.975** 0.900* 
EQ ดานสุขึ 0.684 0.975** 1.000 0.872 
EQ โดยรวม 0.872 0.900* 0.872 1.000 

** p < 0.01 ,* p < 0.05 
 
เมื่อศึกษาความสัมพันธแขึองความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและทุกดานขึองนักศึกษากับ

ปใจจัยสวนบุคคลขึองนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาความฉลาดทางอารมณแขึองนักศึกษาโดยรวมและทุก
ดานมีความสัมพันธแทางลบในระดับต่ํามากกับปใจจัยชั้นปีการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 คาสัมประสิทธิ์สลสัมพันธแ เทากับ - 0.164 ระดับความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและทุกดาน
ขึองนักศึกษามีความสัมพันธแทางบวกในระดับต่ํามากกับปใจจัยที่พักอาศัยขึณะศึกษาขึองนักศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธิ์สลสัมพันธแดานดี เทากับ 0.136, ดานเกง 
เทากับ 0.170, ดานสุขึเทากับ 0.136 และ 0.176 และความฉลาดทางอารมณแโดยรวมขึองนักศึกษามี
ความสัมพันธแเชิงบวกในระดับสูงมากกับความฉลาดทางอารมณแรายดานทุกดานอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์สลสัมพันธแเทากับ 0.863, 0.913 และ 0.901 ในดานดี ดานเกง 
และดานสุขึตามลําดับ  

ความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและทุกดานขึองอาจารยแผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแใน
ชีวิตประจําวัน พบวาไมมีแตกตางลรือความสัมพันธแใดๆ กับปใจจัยทั่วไปขึองอาจารยแผูสอนและระดับ
ความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและรายดานขึองนักศึกษา แตพบวาความฉลาดทางอารมณแโดยรวม
ขึองอาจารยแผูสอนมีความสัมพันธแทางบวกระดับสูงกับความฉลาดทางอารมณแดานเกงและดานสุขึขึอง
อาจารยแผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธิ์สลสัมพันธแเทากับ 0.896 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ศึกษาวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อาจารยแมีระดับคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณแโดยรวมและรายดานอยูในเกณฑแปกติ รอยละ 40.00 มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง
อารมณแเทากับ 158.40 (27.779) และนักศึกษาสวนใลญมีระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณแ
โดยรวมและรายดานอยูในเกณฑแปกติ รอยละ 58.20 มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณแเทากับ 
161.26 (17.789) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความฉลาดทางอารมณแในนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มลาวิทยาลัยตางๆ ที่พบวา ความฉลาดทางอารมณแขึองนักศึกษาอยูในระดับปกติ (วิมล ,2554 
สมบูรณแ, 2551 และ ศุภาพิชญแ, 2553) 

คะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและรายดานทุกดานเฉลี่ยขึองอาจารยแผูสอนกับปใจจัย
ทั่วไปไมมีความแตกตางกันและความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแผูสอนไมมีความสัมพันธแกับความ
ฉลาดขึองนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรแในชีวิตประจําวัน ซึ่งตรงกับการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธแ
ระลวางความฉลาดทางอารมณแขึองอาจารยแและนักศึกษาที่พบวาไมมีความสัมพันธแอย างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (David, 2014) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธแระลวางความฉลาดทาง
อารมณแและประสิทธิผลการสอนขึองวิทยากรในมลาวิทยาลัย Teknologi MARA, Puncak Alam 
ประเทศมาเลเซีย ที่พบวาความสัมพันธแทางบวกระลวางทักษะความฉลาดทางอารมณแ โดยภาพรวม
กับประสิทธิผลการเรียนการสอนโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งพบวาอาจารยแที่มีความฉลาด
ทางอารมณแสูง จะมีความมั่นใจสูงและความมุงมั่นในการสอนมากขึึ้น (Narehan Hassan et al., 
2015) 
 ปใจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณแขึองนักศึกษา ไดแก ปใจจัยชั้นปีการศึกษา คณะ 
สาขึาวิชา ผลการเรียนที่คาดลวัง รูปแบบการเลี้ยงดู ที่พักอาศัยขึณะศึกษาขึองนักศึกษาที่แตกตางกัน 
มีคะแนนความฉลาดทางอารมณแโดยรวมเฉลี่ยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณแนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก (อี.เทค) (วรวุฒิ, 2552) และการศึกษาเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณแขึองนิสิต
ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตรแ มลาวิทยาลัยบูรพา (วิณ,ี 2546) ที่พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขึาวิชา และชั้น
ปีที่แตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และยังสอดคลองกับ
การศึกษา เรื่อง อิทธิพลขึองความฉลาดทางอารมณแตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในนักศึกษาคณะครุ
ศาสตรแ มลาวิทยาลัย Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ที่พบวาความฉลาดทางอารมณแมี
ความสัมพันธแทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขึองนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ลมูนักศึกษาครู ลรือ pre-service teacher (Maizatul Akmal Mohd Mohzan et al, 2013) 
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 ผลขึองการศึกษาความสัมพันธแระลวางปใจจัยทั่วไปขึองนักศึกษากับระดับความฉลาดทาง
อารมณแ พบวาความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและทุกดานมีความสัมพันธแทางลบกับชั้นปีการศึกษาที่
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ลมายถึง ชั้นปีการศึกษาที่สูงขึึ้นนักศึกษาจะมีความฉลาดทางอารมณแที่
ต่ําลง และปใจจัยดานที่พักอาศัยขึณะศึกษามีความสัมพันธแทางบวกกับความฉลาดทางอารมณแอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ปใจจัยทั่วไป ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายรับตอเดือน
ขึองนักศึกษาไมมีความสัมพันธแกับความฉลาดทางอารมณแโดยรวมและรายดานขึองนักศึกษา ซึ่งตรง
กับผลการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธแระลวางระดับความฉลาดทางอารมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมปลาย (คะแนน O-NET และคะแนน กสพท.) ขึองนักศึกษาแพทยแชั้นปีที่ 1 ขึองโรงเรียน
แพทยแแลงลนึ่งในกรุงเทพมลานคร ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธแกับความฉลาดทาง
อารมณแอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Kulnida, 2012) และสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธแระลวางความฉลาดทางอารมณแและความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึองนักศึกษามลาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขึตพระราชวังสนามจันทรแ ที่พบวา
ระดับความฉลาดทางอารมณแกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมีความสัมพันธแกัน (คณิต, 2554) 
ข๎อเสนอแนะ 
 ขึอเสนอแนะสําลรับอาจารยแผูสอน คือ เสนอแนะใลมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลรือ
โครงการที่เกี่ยวขึองกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณแ จะทําใลการเรียนการสอนเป็นไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึึ้น ขึอเสนอแนะสําลรับนักศึกษา คือ ควรเขึารวมกิจกรรมขึองทางมลาวิทยาลัย
ที่จะไดใชเวลากับเพ่ือนในสาขึาวิชาลรือชั้นปีมากยิ่งขึึ้น มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูสึกตา งๆ 
ระลวางเรียนกับพอแมผูปกครอง อาจารยแ ลรือเพ่ือนซึ่งจะทําใลตัวนักศึกษาเองมีความเขึาใจใน
ตนเองและคนรอบขึางและมีความฉลาดทางอารมณแขึองนักศึกษาดียิ่งขึึ้น  
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บทคัดยํอ 

 กรณีวิจัยครั้งนี้มีจุดลมาย 1)เพ่ือพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือระบบแอนดรอยดแ 
 2.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเพ่ือรวบรวมขึอมูลขึองผูใชโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบ
แอนดรอยดแ 3) ศึกษาผลการใชโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแโดยการ
ประเมินผลโภชนาการพฤติกรรมการกิน และการออกกําลังกาย กอนและลลังทดสอบ 4 สัปดาลแ กลุม
ตัวอยางที่เป็นศึกษา สาขึาสาธารณสุขึศาสตรแ และสาขึาคลกรรมศาสตรแ จํานวน 25 คนที่มีน้ําลนัก
เกินและอวน โดยการใชเกณฑแคัดกรอองจากคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI ) โดยที่
นักศึกษาไมไดกินยาลดความอวนในระลวางการทดลองดวยตนเองระยะเวลา 4 สัปดาลแ  ผลวิจัย
พบวา การพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือระบบแอนดรอยดแ ผลประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินมีคุณภาพที่เลมาะสม(   =4.54 ,S.D.=0.07) อยูในระดับมากที่สุด ผล
การประเมินจากผุใชงานในกลุมตัวอยางโปรแกรมควบคุมน้ําลนักในดานเนื้อลาและการนําไปใช
ประโยชนแ และดานการออกแบบ(   =3.87 ,S.D.=0.11) อยูในระดับมาก กลุมนักศึกษาที่ทดลอง
ยินยอมการปรับพฤติกรรมการกิน และการออกกําลังกาย ระยะเวลา 4 สัปดาลแ จากคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบน ที่ทําการทดลองกอนและลลังมีจํานวนเพ่ิมขึึ้น(   =61.44 ,S.D.=9.21) เป็น (   
=71.84,S.D.=8.52)  
 
คําสําคัญ : การดูแลสุขึภาพ/แอนดรอยดแ/แอพพลิเคชั่น 
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ABSTRACT 
 This research with case 1.) to develop programs to control body weight by 
your mobile Android.2.) to study the satisfaction to the user's data collecting 
programs to control body weight by your mobile Android system 3) studies the 
results of weight management with your mobile Android system to evaluate the 
nutritional habits of eating and exercise before and after 4 weeks for samples and 
test suite.As a branch of education, public health and home economics branch 
number 25 is overweight and obese people by screening criteria for enterprise 
translation af BMI (Body Mass Index: BMI) students are not slimming pills during the 
trial period, manual 4-week study found that development program-rounded.Heavy 
duty mobile via Android system. Expert assessments, the number 3 people a quality 
evaluation of the appropriate ( 4.54±0.07) in most levels. The results of the 
evaluation from the user's task in the sample weight control program in the field of 
content and put it to beneficial use, and design (3.87±0.11) a very level. Student 
group at trial consenting behavior modification and exercise period of 4 weeks from 
the average and deviation of the experiment before and after an increasing number 
of ( 61.44± 9.21) is (71.84± 8.52).  
 
Keyword : Healthcare / Android / Application 
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บทนํา 
 โรคอวน (obesity) เป็นปใญลาลลายๆประเทศ และกําลังเป็นปใญลาสําคัญระดับโลกในลลาย
ที่ ตองเผชิญปใญลาเป็นสาเลตุใลคาใชจายเพ่ิมมากขึึ้นทําใลคุณภาพชีวิตต่ําลง องคแการอนามัยโลก
รายงานในกลุมประชากร อายุ 20 ปี ขึึ้นไป 1.5 ลานคน ที่มีน้ําลนักเกินโดยผูชายมากกวา 200 ลาน
คน  ผูลญิงมากกวา 300ลานคน เป็นโรคอวน ลรือ 1 ใน 10 ขึองประชากรโลกที่มีอายุ 20 ปีขึึ้นไป 
และอาจจะเสียชีวิตจากสภาวะน้ําลนักเกินและภาวะโรคอวน อยางนอย 2-8 ลานคน/ปี และอาจพบ
ภาวะน้ําลนักเกินลรือโรคอวน เป็นปใจจัยเสรี่ยงที่สําคัญ สาเลตุการเสียชีวิตขึองประชาการและโรค
เรื้อรัง โดยรอยละ 44 ขึองผูปุวย โรคเบาลวาน รอยละ 23  ผูปุวยโรคลัวใจ รอยละ 7 – 41  ขึอง
ผูปุวยโรคมะเร็ง มีปใจจัยสําคัญ คือ ภาวการณแมีน้ําลนักเกินลรือโรคอวน (WHO 2011 , อางอิงใน 
สมศักดิ์ ถิ่นขึจี,พลศักดิ์ พุมวิเศษ 2555 ) และองคแการอนามัยโรคไดประกาศมีแนวโนมภาวะอวนมาก
ขึึ้นในกลุมวัยรุนซึ่งเป็นปใญลาสําคัญและจะพบมากกวา 300 ลานคน เพ่ิมจนถึง 1000 ลานคน ที่อยู
ในน้ําลนักเกิน 
 ปใญลาโรคอวนในวัยรุนปใจจุบันเพ่ิมมากขึึ้น ซึ่งเป็นปใญลาตอสุขึภาพที่รายแรงมาโดยตลอด 
จากสถิติขึองกระทรวงสาธารณสุขึพบวาปใจจุบัน เด็กไทย จํานวน 17.1 ลานคน กลุ มอายุ 7-13 ปี 
เป็นโรคอวนรอยละ 8 และกลุมอายุ 14-19 ปี เป็นโรคอวน รอยละ 9 เป็นวัยที่อวนมากที่สุด ซึ่งเกิด
จากพฤติกรรมไมออกกําลังกาย ลรือเลนกีฬา ชอบนั่งดูทีวี ลรือเลนคอมพิวเตอรแทั้งวัน และยังบริโภค
ประเภทขึนมกรุบกรอบ อาลารสําเร็จรูป เกินจําเป็น เนื่องจากรับประทานอาลาร ประเภทแปูงและ
น้ําตาลมากเกินไป เป็นสาเลตุทําใลเกิดโรคอวน โรคเบาลวาน โรคไขึมัน โรคความดันโลลิตสูง โดย
จากสถิติจํานวนคนเป็นโรคที่เพ่ิมข้ึึนทุกปี ทําใลเป็นปใญลาปใจจุบันและในอนาคต รัฐบาลอาจตองจาก
คารักษาอาการแทรกซอนจากโคอวนเป็นเงินมลาศาล (วีรพล จันชิมา 2556) 
 ผลกระทบจากพฤติกรรมที่เป็นผลเสียตอสุขึภาพเลลานี้ทําใลวัยรุน ถือวาเป็นทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญ ตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ถาขึาดความพรอมในเรื่องสุขึภาพ เกิดผลกระทบตอ
ประเทศในดานสังคม นับไดวาเป็นปใญลาสําคัญยิ่งที่ไมสามารถละเลยได การที่มีประชากร ในกลุม
จะตองมีสุขึภาพท่ีดี สมบูรณแ แขึ็งแรง ทั้งดาน รางกาย จิตใจ อารมณแ และสังคม ควบคูกับการศึกษาที่
เลมาะสมตามวัยเพราะสุขึภาพดีเป็นสิทธิพ้ืนฐานขึองมนุษยแ และเป็นจุดลมายทางสังคมวัยรุน เพ่ือ
เป็นการพัฒนาจากวัยเด็กสูวัยผูใลญ ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงลลายดาน การมีสุขึภาพดีเลยเป็น
สิ่งจําเป็น(Koletxko et at ,2002) 
 จากปใญลาขึางตนนี้ ผูวิจัยไดเล็งเล็นขึอดีขึองการใชโทรศัพทแมาชวยควบคุมปใญลาโรคอวน
ดวยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และโรคอวน จะมีความเสี่ยงตอการเกิดความเจ็บปุวยเป็นอยางมาก และ
มีผลตอการทํางานในรางกายลลายระบบดวยกัน แมการออกกําลังกายเป็นวิธีสําคัญในการลดน้ําลนัก 
แตปใจจัยดานพฤติกรรมวิถีชีวิต และสิ่งแวดลอมที่เป็นอุปสรรคในการลดน้ําลนัก บางครั้งการออก
กําลังกาย อาจทําใลลําบากจากสภาพรางที่ไมอํานวย จึงตองควบคุมอาลาร การบริโภคอาลาร และ
การออกกําลังใลเลมาะสมกับวัย เพ่ือตอบสนองตอการลดภาวะโรคอวน เพ่ือใลมีวินัยในการ
รับประทานอาลาร ผูวิจัยจังพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ําดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแ 
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กรอบความคิด 

 
ดังภาพประกอบที่ 1 กรอบความคิดทําวิจัย 
 ผูดูแลระบบจะทําการปูอนขึอมูลลงในระบบงาน จากนั้นขึอมูลทั้งลมดจะถูกเก็บอยูใน
ฐานขึอมูล MySQL(Database) ใชสําลรับเก็บขึอมูล จากนั้นขึอมูลจะถูกบันทึกและประมวลผล 
ลลังจากที่ผูดูแลระบบปูอนขึอมูลดวยภาษา PHP  ไปในฐานขึอมูล MySQL( Database ) ที่ผานการ
ประมวลผล จากนั้นขึอมูลจะถูกแสดงผลออกมาในมือถือสมารแทโฟน บนระบบแอนดรอยดแ ดัง
ภาพประกอบที่ 1 
 
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแ 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเพ่ือรวบรวมขึอมูลขึองผูใชโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบ

แอนดรอยดแ 
2.3 ศึกษาผลการใชโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแโดยการประเมินผล

โภชนาการพฤติกรรมการกิน และการออกกําลังกาย กอนและลลังทดสอบ 4 สัปดาลแ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จํานวน 100 คน 
 
กลุํมตัวอยําง 
 1.ตัวอยางที่ใชในการศึกษา นักศึกษาสาขึาสาธารณสุขึศาสตรแ และสาขึาคลกรรมศาสตรแ 
มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 80 คน โดยใชวิธีการลากลุมตัวอยางขึอง ขึองเครซี่และมอ
แกน ( ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
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 2     1 

         2     
 

      
                 

                            
 

               
 
  แทน ขึนาดขึองกลุมตัวอยา 
  แทน ขึนาดขึองประชากร 
  แทน ระดับความคลาดเคลื่อนการสุมตัวอยางที่ยอม  
 2 แทน คาไคสแวรแที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมัน 95%  
  แทน  สัดสวนขึองลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบใลกําลนด P=0.5) 
 
 2.กลุมตัวอยางที่ใชในกรณีศึกษาในครั้งนี้ดวยความสมัครใจขึองนักศึกษาสาขึาสาธารณสุขึ
ศาสตรแ และสาขึาคลกรรมศาสตรแ ซึ่งไมมีโรคที่ลามออกกําลังกาย และสามารถตอบโตสื่อสารกัน และ
ตอบสัมภาษณแได ผูวิจัยสัมภาษณแกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามกอนใชโปรแกรม ผูวิจัยทดลอง
การใชโปรแกรมท่ีผานการคัดเลือกที่มีภาวะน้ําลนักเกิน 25 คน ระยะเวลา 4 สัปดาลแ ดวยความสมัคร
ใจ โดยการ อธิบายการการรับประทานที่เลมาะสมตอวัน การบันทักขึอมูลรายการอาลารที่
รับประทาน การเผาลาญพลังงาน พฤติกรรมการกินและการออกกําลังตามวัยที่เลมาะสมเพ่ือไมใลลัก
โลมในการออกกําลังกายมากเกิน แลวใลแบบสอบถามลลังใชโปรแกรมแกกลุมตัวอยาง 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยแบงออกเป็น 2 ขึั้นตอน คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยและ 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง คือ โปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบ
แอนดรอยดแ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2.1 แบบสอบถามความรูกอนใชโปรแกรม 
2.2 แบบสอบถามความรูลลังใชโปรแกรม 

 
ขั้นการดําเนินการวิจัย 
 ศึกษา คนควา แนวทาง ทฤษฎี เอกสารอางอิงขึองงานที่เกี่ยวขึอง 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเก็บขึอมูลพลังงานอาลาร 
 ศึกษาขึอมูลเกี่ยวกับทฤษฏี งานวิจัย รวมทั้งการคิดคํานวณคาดัชนีมวลกาย การเผาผลาญ
พลังงานในแตละวันที่เกี่ยวกับรางกาย และรายการบริโภคอาลาร การออกกําลังกายตามชวงอายุ 
 ศึกษาซอฟตแแวรแในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
 ศึกษาขึอมูลและการทํางานขึองซอฟตแแวรแที่ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น คือ 
DreamweaverCs6 
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 ศึกษาซอฟตแแวรแที่ใชออกแบบกราฟิก 
ศึกษาการใชงานขึองโปรแกรม lllustrator Cs6 
ศึกษาการใชงานขึองโปรแกรม Photoshop Cs6 
วิเคราะลแออกแบบระบบงานขึองแอพพลิเคชั่น 
ออกแบบขึั้นตอนการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 
ออกแบบกราฟิกใลสานตอกับผูใชงาน 
เขึียนโปรแกรมขึองแอพพลิเคชั่นดวยภาษา PHP  
ทดสอบระบบและแกไขึบกพรองขึองแอพพลิเคชั่น 
ประเมินผลการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นโดยทดสอบการใชงาน กับผูใชที่เกี่ยวขึอง 

 
การเก็บข๎อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขึอมูล ผูรายงาน ดําเนินการตามข้ัึนตอน ดังนี้  
1.ขึอความรวมมือ นักศึกษาสาขึาสาธารณสุขึ และสาขึาคลกรรมศาสตรแมาทดลองการใชโปรแกรม 

เพ่ือเก็บขึอมูล                                                                                                          
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขึอมูล จากกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กลาวไว เมื่อไดกลุมวิจัยแลวขึอความ

รวมมือ และอธิบายวัตถุประสงคแในการวิจัยใลทราบ 
3. ผูวิจัยทําแบบสอบถามกอน-ลลัง การใชโปรแกรม และตรวจสอบ ความถูกตอง ความสมบูรณแขึอง

แบบสอบถาม  
4. นําขึอมูลที่ไดวิเคราะลแขึอมูลดวยโปรแกรมสําเสร็จรูป Excel 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
1. ขึอมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเล็น ดานบริบท ดานการใชงานแอพพลิเคชั่น ขึอง

ผูตอบแบบสอบถาม ผูรายงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะลแ ขึอมูลทั่วไป คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การแปลผลขึองความคิดเล็นพิจารณาจากคาเฉลียวตามเทคนิคขึองขึอง ลิเคิรแท
(Likerttechnique)  (บุรินทรแ รุจจนพันธแ, 2010) มีรายละเอียดดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ลมายถึง เล็นดวยมากที่สุด  
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ลมายถึง เล็นดวยมาก  
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ลมายถึง เล็นดวยปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ลมายถึง เล็นดวยนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ลมายถึง เล็นดวยนอยที่สุด 

 
สถิติที่ใช๎และการนําเสนอข๎อมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะลแขึอมูลมีดังนี้ 
1. คาเฉลี่ย (arithmetic mean) 

   
∑ 
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    แทน คาเฉลี่ย 
∑   แทน ผลรวมขึองคะแนนทั้งลมด 
        แทน ขึนาดขึองกลุมตัวอยาง 
 
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

    
√ ∑ 

 
  ∑   

      
 

     แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึองคะแนนกลุมตัวอยาง 
∑  แทน ผลรวมขึองคะแนนทั้งลมด 
∑ 

  แทน ผลรวมขึองคะแนนทั้งลมดยกกําลังสอ 
         แทน ขึนาดขึองกลุมตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและทําการทดลองประสิทธิภาพการทํางานขึองระบบ โดย
สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือระบบแอนดรอยดแ มีสวนประกอบตัวอยาง
ลนาจอแตละสวนมีดังตอไปนี้ 
 

    
  รูปที่ 1 Login    รูปที่ 2 สมัครสมาชิก 
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 รูปที่ 3 ลนาlogin ผูดูแลเขึาสูระบบ รูปที่ 4 ลนาเขึาสูระบบ 
 

    
 รูปที่ 5 ลนาลลัก             รูปที่ 6 รายการอาลาร 
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รูปที่ 7 ลนาบันทึกรายการบริโภค  รูปที่ 8 ลนาคํานวณดัชนีมวลกาย 

 

    
  รูปที่ 9 ลนาคํานวณการเผาผลาญพลังงานรูปที่ 10 ลนาการออกกําลังกายใลเลมาะสมกับวัย 
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ตารางที่ 1  แสดงระดับภาวะโภชนาการขึองนักศึกษาที่มีภาวะน้ําลนักเกินและอวนจําแนกตามเพศ 

ภาวะโภชนาการขึองนักศึกษา ชาย(รอยละ) ลญิง (รอยละ) 
จํานวนรวม 
คน (รอยละ) 

น้ําลนักเกินมาตรฐาน (BMI 23.0-24.9 
กก/ม) 

2(8) 3(12) 5(20) 

อวนระดับ 1  (BMI 25.0-29.9 กก/ม) 1(4) 11(24) 12(24) 
อวนระดับ 2  (BMI 30.0-39.9 กก/ม) 1(4) 1(4) 2(8) 
อวนระดับ 3  (BMI ≥ 40.0 กก/ม) 0 6(24) 6(24) 
รวม  4(16) 21(84) 25(100) 
 จากตารางที่1 จําแนกระดับโภชนาการขึองนักศึกษาที่มีภาวะน้ําลนักเกินและอวน พบวาเพศ
ชาย จํานวน 4 คน(รอยละ16) ที่มีน้ําลนักเกินมาตรฐาน จํานวน 2 คน(รอยละ8) อวนระดับ 1 
จํานวน 1 คน(รอยละ4) อวนระดับ 2 จํานวน 1 คน(รอยละ4) เพศลญิงจํานวน 21 คน(รอยละ84) 
พบวามีมีน้ําลนักเกินมาตรฐาน จํานวน 3 คน(รอยละ12) อวนระดับ 1 จํานวน 11 คน(รอยละ24) 
อวนระดับ 2 จํานวน 1 คน(รอยละ4) อวนระดับ 3 จํานวน 6 คน(รอยละ24) 
 
ตารางที่ 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมความคุมน้ําลนักดวยมือถือระบบแอนดรอยดแ 

รายการ 
ระดับความคิดเล็น 

ตัวแปลผล 
คาเฉลี่ย S.D. 

ดานเนื้อลาวชิาการและการนาํประโยชนแ  
1.กอนการเขึารวมโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบ

แอนดรอยดแนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับภาวะน้ําลนักเกินและ
โรคอวน 

2.96 0.56 ปานกลาง 

2.ลลังการเขึารวมโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบ
แอนดรอยดแนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับภาวะน้ําลนักเกินและ
โรคอวน 

3.90 0.82 มาก 

3. การนําเสนอมีลําดับขึั้นตอนที่ชัดเจน 4.00 0.69 มาก 

4. เนื้อลามีความสอดคลองกับโปรแกรม 4.48 0.64 มากที่สุด 

5.มีแนวทางการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกําลัง
กาย 

3.56 0.84 มาก 

6.มีประโยชนแที่สามารถนาํมาปรับเปลี่ยนการกินและออกกําลัง
กาย 

3.73 0.91 มาก 

7.สามารถนํามาใชในชีวิตประจาํวันได 4.45 0.76 มากที่สุด 

ดานการออกแบบ  

8.การออกแบบและนาํเสนอเนือ้ลามีความเลมาะสม 3.80 0.88 ปานกลาง 

9. มีความสวยงาม มีความนาสนใจ 3.45 0.87 ปานกลาง 

10. มีการตอบสนองตอการใชงานไดดี 4.46 0.67 มากที่สุด 

รวม 3.87 0.11 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดลองโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแ  
พบวาวาผลประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวาคูมืออยูในเกณฑแมากที่สุด (4.54±0.07) 
สามารถใลผูใชมีความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ลลังจากการทดลอง 4 สัปดาลแ พบวานักศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชโปรแกรมและแนะนําไปใช ผลประเมินพบวามีระดับความเลมาะสมในดานเนื้อลา
วิชาการและการนําประโยชนแ และดานการออกแบบดวย(   =3.87 ,S.D.=0.11) อยูในระดับมาก 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม น้ําลนัก ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว ขึอง

นักศึกษากลุมตัวอยาง กอนและลลังการทดลอง เป็นเวลา 4 สัปดาลแ 

รายการ จํานวน 25 คน 
กอนทดลอง 
คาเฉลี่ย±S.D. 

ลลังทดลอง 
คาเฉลี่ย±S.D. 

Paired 
t-test 

P-value 

คะแนนการประเมินพฤติกรรมการกิน 
ออกกําลังกาย 

61.44±9.21 71.84±8.52 4.27 0.00013 

น้ําลนัก(กิโลกรัม) 89.94±21.73 88.80±21.76 0.185 0.854 
ดัชนีมวลกาย(กิโลกรัม/ตารางเมตร) 32.50±6.57 32.08±6.57 0.224 0.824 
เสนรอบเอว(เซนติเมตร) 98.48±16.27 96.06±17.01 0.514 0.609 
 จากตารางที่ 3 พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึองการประเมินใน
พฤติกรรมการกิน ออกกําลังกาย ขึองนักศึกษา จํานวน 25 คน กอนและลลังทดลอง พบวาเพ่ิมขึึ้น
จาก 61.44±9.21 เป็น 71.84±8.52 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแ ผูวิจัยขึออภิปราย
ผลในสวนที่สําคัญดังนี้  
 1. ขึอมูลสถานภาพสวนบุคคลขึองนักศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเป็นนักศึกษา สาขึาสาธารณสุขึ
ศาสตรแ สาขึาคลกรรม จากกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน ที่สมัครใจและรวมทดลองโปรแกรมควบคุม
น้ําลนัก จํานวน 25 คน เป็นนักศึกษาชายจํานวน 4 คน นักศึกษาลญิง จํานวน 21 คน ดังนั้นจึง
จําเป็นตองจัดโปรแกรมควบคุมน้ําลนัก เพ่ือสงเสริม ใลมีสุขึภาพ พลามัยที่แขึ็งแรง สมบูรณแ และมี
บุคลิกภาพที่ดี  มีความรูความสามารถทางดานอาลารและการออกกําลังกายที่นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ในการทํางาน การดูแลภาวะโภชนาการขึองนักศึกษาใลมีน้ําลนักเลมาะสมกับสวนสูง 
จะทํานักศึกษามีสุขึภาพดีและไมเป็นอุปสรรคตอการทํางาน 
 2.ผลการทดลองโปรแกรมควบคุมน้ําลนักดวยมือถือผานระบบแอนดรอยดแ การาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินอาลาร การออกกําลังกาย โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีโปรแกรมมีความ
เลมาะสมในการใชประโยชนแ(   =4.45 ,S.D.=0.07) อยูในเกณฑแมากท่ีสุด ทั้งนี้โปรแกรมมีเนื้อลาและ
การเสนอเนื้อลาที่ชัดเจน จากการที่นักศึกษากลุมตัวอยางผลการประเมินความเล็นขึองนักศึกษา ใน
ดานเนื้อลาวิชาการและการนําประโยชนแ และดานการออกแบบ (   =3.87 ,S.D.=0.11) อยูในระดับ
มาก 
 3.ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤตกรรมการการกินและ การออกกําลังกาย กอนและลลังการ
ทดสอบ จากนักศึกที่รวมการทดลองระยะเวลา 4 สัปดาลแ จํานวน 25 คน พบวานักศึกษามีคาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึึนจากเดิม (   =61.4 ,S.D.=9.21)   เป็น (   =71.84 ,S.D.=8.52) อยางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองผลการศึกษาขึอง สุมาลี เกียรติชนก (2015) เมื่อดูคาเฉลี่ยขึอง
น้ําลนักตัว คาดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวมีการเปลี่ยนแปลง การวิจัยแบบControlled trial 
สําลรับแบบแผนการลดน้ําลนักพบวา ไมวาจะทําตามโปรแกรมแบบไลนก็ตามลรือโปรแกรมที่อางวา 
ชวยใลลดน้ําลนักได 15 กิโลกรัมใน 30 วัน นักวิจัยพบวาสิ่งที่สําคัญที่จะชวยใลลดน้ําลนักไดคือ การ
ลดพลังที่ไดรับจากสารอาลาร  
 อยางไรก็ตามจากผลการทดสอบที่แสดงใลเล็นวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการกินและการ
ออกกําลังกาย ขึองกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติอาจเนื่องจากโดยทั่วไป
พฤติกรรมการกินขึองวัยรุนที่มีภาวะน้ําลนักเกินและโรคอวน จะมีการรับประทานอาลารที่ไม
เลมาะสมคลายๆ กันคือ รับประทานอาลารที่ใลพลังงานสูง รับประทานขึองลวาน ลลังอาลาร และ
ดื่มน้ําลวานและน้ําอัดลมเป็นประจํา ในขึณะที่มีการรับประทานผักและผลไมคอนขึางนอย ซึ่ง
พฤติกรรมเลลานี้เป็นพฤติกรรมที่ใชในการวัดพฤติกรรม การรับประทานอาลารขึองกลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้อยู ลลายขึอ ทําใลคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาลารขึอง กลุมตัวอยางไม
แตกตางกันมากนัก แมจะมีการจัดกิจกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมทดลองแลวก็ตาม 
 
ข๎อเสนอแนะงานวิจัยครั้งนี้ 
 จากการวิจัยที่ยังพบวา มีความรู ความเขึาใจ พฤติกรรมที่ไมถูกตองเกี่ ยวกับ การลดความ
อวน การควบคุมอาลาร การออกกําลั งการ ที่ ยั งไมถูกตอง ลนวยงานที่ เกี่ยวขึอง เชน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขึ  ควรศึกษาความพรอมในการเรียนรูแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
ความสะดวกและความเป็นไปไดในการเรียกใชงาน ที่ไดตรงตามความตองการขึองนิสิต  ควรมีการ
พัฒนาการเรียกใชในการสรางเนื้อลาเป็นมาตรฐานสากลและไมมีผลตอการละเมิดกฎลมายลิขึสิทธแ 
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หลังเงา: ความรุนแรงและความเจ็บปวดของชีวิตหลังแตํงงาน 
Lang-Ngao: violence and painful after marriage life 

 
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ  ประภัสสรา หํอทอง 

อาจารยแโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  
มลาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดยํอ 

 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ ศึกษาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง 

“ลลังเงา” ขึอง กนกวลี พจนปกรณแ  ผานแนวคิดเรื่องการใชความรุนแรงในครอบครัว โดยนําเสนอ
แบบพรรณาวิเคราะลแ จากผลการศึกษา พบวา การใชความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง ‘ลลังเงา’ แบงออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ลักษณะขึองการใชความรุนแรง ไดแก การกระทํา
ความรุนแรงทางกายและจิตใจตอภรรยา 2.ปใจจัยสงเสริมที่ทําใลเกิดความรุนแรง ไดแก การดื่ม
แอลกอฮอลแ และประสบการณแความรุนแรงในวัยเด็ก และ3.ผลกระทบที่เกิดการใชความรุนแรง คือ 
ปใญลาการลยาราง เรียกไดวา ‘ปใญลาความรุนแรงในครอบครัว’ถือเป็นภัยเงียบที่นําไปสูปใญลาสังคม
ในดานตางๆ  

 
คําสําคัญ : ความรุนแรงในครอบครัว ,ปใญลาสังคม ,วรรณกรรม 
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Abstract 
This research study aims to study of family violence in the novel named 

"Lang-Ngao” or” Behind the Shadow" written by Kanokwa lee Pojanapakorn. This 
book focuses on the concept of domestic violence inside the family shown in the 
study by presenting descriptive analysis. The study found that the appearance of 
family violence in the novel 'Lang-Ngao' is divided into 3 issues as following: 1. The 
nature of violence, including physical and mental violence against wives. 2. The 
factors that promote violence, including alcohol and childhood violence experiences, 
and 3. The impact of violence is a divorce problem called 'family violence'. It is a 
silence issue that leads to social problems in various fields. 
 
Key words: family violence, social problems, literature 
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บทนํา 
ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นปใญลาลนึ่งขึองครอบครัวในสังคมไทย ส งผลกระทบตอ

บุคคลในครอบครัวและคนรอบขึาง ปใญลาการใชความรุนแรงที่พบเล็นอยูบอยครั้ง เชน การใชความ
รุนแรงในการทํารายทางกาย การขึมเลงทางดานจิตใจ และการลวงละเมิดทางเพศ ผูที่ถูกกระทําดวย
การใชความรุนแรงสวนใลญเป็นผูลญิงและเด็ก ขึอมูลจากมูลนิธิชายลญิงกาวไกลชี้วา ความรุนแรงใน
ครอบครัวแนวโนมที่สูงขึึ้นเรื่อยๆสาเลตุลําดับตนๆมาจาก การดื่มแอลกอฮอลแ สอดคลองกับฐานขึอมูล
ภายใตเว็บไซตแwww.violence.in.th รวบรวมสถิติสาเลตุรุนแรงที่เกิดขึึ้นในครอบครัว ในปี 2558 
โดยสาเลตุที่เกิดขึึ้นมากที่สุด ไกแก เมาสุรา/ยาเสพติด จํานวน 479 ราย คิดเป็นรอยละ 39.36 
รองลงมา คือ นอกใจ/ลึงลวง จํานวน 233 ราย คิดเป็นรอยละ 19.15  และเราสามารถ 
พบเล็นปใญลาความรุนแรงในครอบครัวไดจากสื่อประเภทตางๆ ไมวาจะเป็นสื่อทางลนังสือพิมพแ 
โทรทัศนแ และสื่อสังคมออนไลนแที่นําเสนอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปใญลาขึองความรุนแรงที่ปรากฏใน
ครอบครัว นอกจากนี้วรรณกรรมถือเป็นสื่ออีกประเภทลนึ่งที่สะทอนเรื่องราวผานตัวลนังสือใลผูอาน
สามารถรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับภาพความรุนแรงในครอบครัวผานเนื้อลาและตัวละครขึองวรรณกรรม
เรื่องนั้นๆ  

นวนิยายเรื่อง ลลังเงา ผลงานเขึียนขึอง กนกวลี พจนปกรณแ ถายทอดเรื่องราวสะทอนภาพ
ชีวิตลลังการแตงงานขึองสามีภรรยาคูลนึ่ง ที่ตัดสินใจแตงงานกันเพียงภาพลักษณแภายนอกที่ปรากฏ
ตรงลนาขึองตนเทานั้น โดยไมเคยรับรูภาพอีกดานมุมลนึ่งขึองบุคคลนั้นเลย และนวนิยายเรื่องนี้
สอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับการใชความรุนแรงขึองสามีที่กระทําตอภรรยาขึองตน ทั้งทางกาย และ
ทางดานจิตใจ ซึ่งเกิดจากความทรงจําในวัยเด็กและปใญลาการเสพติดสุราขึองตัวละครเอก คือ เกียรติ
ชัย ไดรับการซึบซับพฤติกรรมขึองพอในยามที่เมาสุราแลวไดทํารายแมขึองตนดวยการตอวา ดาทอ 
และทุบตี ทําใลสงผลตอพฤติกรรมขึองตัวละครตัวนี้วา สามารถทํารายผูลญิงลรือภรรยาขึองตนได
โดยคิดวาไมใชเรื่องท่ีผิดลรือเรื่องรายแรง เพราะคิดวาตัวเองมีอํานาจในการครอบครองภรรยาขึองตน  
ดังความตอนลนึ่งในนวนิยายเรื่องลลังเงา ที่วา  

   ‘ทุกอยางเป็นขึองเขึา...ทุกอยาง... 
   เขึาคือเจาขึอง เขึาเป็นเจาขึอง  
   แมกระทั่งพรรณิภา เขึาก็เป็นเจาขึอง’  
จากพฤติกรรมขึองตัวละครในเรื่องลลังเงา ถือเป็นตนเลตุขึองปใญลาสังคมในดานตางๆ 

เชน ปใญลาการใชความรุนแรงในครอบครัว ปใญลาเรื่องการเสพติดสุรา และปใญลาการลยาราง เป็น
ตน กลาวไดวา ถึงแมนวนิยายจะถูกสรางไวเพ่ือความบันเทิง แตนวนิยายถือวามีอีกลนึ่งบทบาทสําคัญ
ในการเป็นเครื่องมือสะทอนความคิดขึองสังคมในอีกแงมุมใดมุมลนึ่ง ลรือเปรียบเสมือนกระจกเงา
สะทอนภาพสังคมในขึณะนั้น โดยถายทอดเรื่องราวผานเนื้อลา และตัวละครขึองนวนิยายเรื่องนั้นๆ  
ซึ่งสอดคลองกับ ตรีศิลป บุญขึจร (2547, ลนา 5) อธิบายเกี่ยวกับวรรณกรรมที่สะทอนสังคมไวดังนี้ 

                    …‘วรรณกรรมยอมสัมพันธแกับสังคม  วรรณกรรมสะทอน
ประสบการณแชีวิตในยุคสมัย ไมวานักเขึียนจะจงใจสะทอนสังคมลรือไมก็ตาม’ นี่
อาจจะบอกไดวา นวนิยายเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนใลผูอานเล็นภาพ
สะทอนขึองสังคมในยุคนั้นได ภาพสะทอนสังคมขึองวรรณกรรมมิใชเป็นการ
สะทอนอยางบันทึกเลตุการณแ ทํานองเอกสารประวัติศาสตรแ แตเป็นภาพสะทอน
ประสบการณแขึองผูเขึียนและ เลตุการณแลนึ่งขึองสังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็น
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จริงทางสังคมสอดแทรกอยู วรรณกรรมอาจจะสะทอนสังคมในดานรูปธรรมและ
นามธรรม กลาวไดวา ดานรูปธรรม คือ เลตุการณแทั่วไปที่เกิดขึึ้นในสังคม และ
นามธรรม คือ คานิยมในชีวิตจิตใจขึองคนในสังคม 

  
 นวนิยายเรื่อง “ลลังเงา” ขึองกนกวลี พจนปรกรณแ ถือเป็นงานเขึียนที่นาสนใจ มีการใช
วรรณศิลปที่ดี นาชวนติดตาม และนวนิยายเรื่องนี้ยังสะทอนปใญลาความรุนแรงในครอบครัวผานตัว
ละครเอกไดอยางสมจริง ทําใลผูอานเล็นถึงลักษณะนิสัยบุคลิกภาพขึองตัวละครในแงมุมตางๆ ที่
สงผลตอพฤติกรรมขึองตัวละครโดยตรง และการเผชิญปใญลาขึองตัวละครในดานตางๆ ซึ่งตรงกับ รื่น
ฤทัย สัจจพันธุแ (2547, ลนา 52) ไดแสดงทัศนะไววา นวนิยายและสังคมมีความผูกพันกันทั้งในสวนที่
สังคมมีบทบาทตอนวนิยาย และนวนิยายมีบทบาทตอสังคม ดังคํากลาวที่วา “ดูวรรณกรรมจากสังคม 
ดูสังคมจากวรรณกรรม” ดังที่คํากลาวมาขึางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ความรุนแรงใน
ครอบครัว ผานวรรณกรรมเรื่อง “ลลังเงา” เพราะวรรณกรรมเป็นภาพสะทอนสังคมในแงมุมตางๆได
อยางแยบยล ทั้งนี้เพ่ือใลผูอานไดเขึาใจถึงปใญลาความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่งขึึ้น เพ่ือนําไปสูการ
แกไขึ และการปูองกันในดานตางๆ 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาภาพสะทอนความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “ลลังเงา” ขึอง 
กนกวลี พจนปกรณแ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะลแ 
โดยศึกษาเฉพาะประเด็นเรื่องภาพสะทอนความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “ลลัง
เงา” ขึองกนกวลี  พจนปกรณแ พิมพแครั้งที่ 1 ขึองสํานักพิมพแเพ่ือนดี เทานั้น 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาคนควาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วิเคราะลแ โดยมีขึั้นตอนในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขึองกับความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือนํามาเป็น
ความรูพืน้ฐาน และใชเป็นแนวทางในการวิจัย 

2. วิเคราะลแภาพสะทอนความรุนแรงที่ปรากฏในนวนิยายขึองกนกวลี พจนปกรณแ โดย
ผูวิจัยวิเคราะลแ ใน 3 ประเด็น ไดแก 

      2.1 ลักษณะขึองการใชความรุนแรง 
      2.2 ปใจจัยสงเสริมที่ทําใลเกิดความรุนแรง 
      2.3 ผลกระทบที่เกิดจากการใชความรุนแรง 
 3.   สรุปผล และอภิปรายผล 
 4.   เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะลแ 
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ผลการวิจัย 
หลังเงา : ปูมหลังแหํงความเจ็บปวด 
 นวนิยายลลังเงา งานเขึียนลําดับที่ 16 จัดพิมพแโดยสํานักพิมพแเพ่ือนดี ผลงานการเขึียนขึอง
กนกวลี  พจนปกรณแ ผูโชกโชนในงานเขึียนนวนิยายแนวภาพสะทอนสังคม นวนิยายรักเรื่องลลังเงา
วรรณกรรมที่ฉาบความรักที่ลอมลวานและแฝงไปดวยความรุนแรงที่เกิดขึึ้นในครอบครัว  

‘ลลังเงา’ เรื่องราวชีวิตลลังแตงงานขึองพรรณิภากับเกียรติชัยนักธุรกิจใลญ แตทุกอยางกลับ
ไมไดเป็นดังภาพวาดฝในไว ความร่ํารวยขึองสามีกลับไมไดชวยใลเธอมีความสุขึ ภายนอกชีวิตขึองเธอดู
เลมือนจะโรยดวยกลีบกุลลาบ แตในความเป็นจริงไมไดเป็นเชนนั้น สามีผูแสนดีกลับกลายมาเป็น
ซาตาน ในยามที่เขึาไดตกเป็นทาสขึองแอลกอฮอลแ เขึามักจะกลายเป็นอีกคน จากผูชายใจดี แสน
อบอุน เปลี่ยนเป็นผูชายโมโลราย ชอบลงไมลงมือทํารายรางกายภรรยาขึองเขึา ทุกครั้งที่เขึาไดดื่ม
แอลกอฮอลแ เธอจะถูกสามีทํารายรางกาย จนถึงข้ัึนเลือดตกยางออก ดวยเลตุนี้เธอเกลียดแอลกอฮอลแ
มาก เพราะเป็นตนเลตุที่ทําใลเธอถูกทํารายรางกาย อีกสาเลตุลนึ่งคือ เกียรติชัยมีปมในใจมาจากใน
วัยเด็กที่เล็นแมถูกพอทําราย ดวยการทุบตี สุดทายเธอก็ไมสามารถทนตอพฤติกรรมการใชความ
รุนแรงขึองสามีไดจึงตัดสินใจขึอลยา เพ่ือยุติการเผชิญตอความรุนแรงที่เธอไดรับจากสามีขึองเธอ 
เรียกไดวาภาพชีวิตขึองการแตงงานที่เริ่มตนดวยความรักแตจบลงดวยความเจ็บปวด  

 จากผลการศึกษา พบวา การใชความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ‘ลลังเงา’ 
แบงออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ลักษณะขึองการใชความรุนแรง ไดแก การกระทําความรุนแรงทาง
กายและจิตใจตอภรรยา 2.ปใจจัยสงเสริมที่ทําใลเกิดความรุนแรง ไดแก การดื่มแอลกอฮอลแ และ
ประสบการณแความรุนแรงในวัยเด็ก และ3.ผลกระทบที่เกิดการใชความรุนแรง คือ ปใญลาการลยาราง 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ลักษณะการกระทําความรุนแรง 
   ลักษะการกระทําความรุนแรงที่มีเจตนาทํารายรางกายและจิตใจตอบุคคลใดบุคคลลนึ่งใน

ครอบครัวใลไดรับอันตรายผานวรรณกรรมเรื่องลลังเงา แสดงใลเล็นถึงลักษณะการกระทํารุนแรง คือ 
การทํารายรางกาย ตบตี ลรือการใชคําพูดขึมขึู จนไดรับอาการบาดเจ็บทางกายและทางจิตใจ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 

 
   ตัวอยํางที่ 1 
 

“...เขึากับลลอนแตงงานกันมาเกือบสองปี เป็นเกือบสองปีที่คลายจะราบรื่นลาก
ทวากลับมีปมบางอยางซอนอยู 

 
พรรณิภารูรสขึองมันตั้งแตสามเดือนแรกขึองการแตงงาน ลนนั้นลลอนตกใจจนทํา

สิ่งใดไมถูก  ฉาดแรกท่ีถูกฝุามือขึองเขึาฟาดกระทบใบลนา  ลลอนก็ยืนตัวแข็ึงทื่อ  ผิวลนาชา
กอนจะเจ็บระบมในวันรุงขึึ้น...” 

(ลลังเงา, ลนา 9) 
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“เงียบเดี๋ยวนี้...เงียบ”   เขึาตะคอกสั่ง ลลอนไมลยุด  ปากที่มีเลือดปริซึมอารอง  
และเขึาไดเล็นสายตาอันแสดงถึงความเกลียดชังที่ลลอนมองมา 

  “ลยุด”   เขึากระแทกกําปใ้นยัดใสไปท่ีปากลลอนอีกครั้ง 
คราวนี้เลือดสดๆ พุงออกมา  พรองรางขึองลลอนทรุดฮวบกลับไปท่ีพ้ืนใลม  เขึาไมแนใจวา
เลือดสีแดงๆ มันออกมาจากปากลรือออกมาจากจมูกกันแน แตเสียงลวีดขึองลลอนเงียบกริบ
ไปในบัดดล...” 

(ลลังเงา, ลนา 331) 
 
 จากตัวอยางขึางตนจะเล็นไดวา ผูเขึียนนําเสนอภาพชีวิตลลังการแตงงานขึองพรรณิภา
ลญิงขึองตัวละครเอกฝุายลญิงในเรื่องที่ตองตกอยูในสถานการณแอันเลวราย ภายใตการกระทําความ
รุนแรงขึองสามีดวยการทุบตี ทํารายเธออยูเป็นประจํา 

 
2.ปัจจัยสํงเสริมที่ทําให๎เกิดความรุนแรง 

 การใชความรุนแรงที่เกิดขึึ้นในครอบครัว มาจากลลายปใจจัยที่สงเสริมใลเกิดความรุนแรง 
เชน ปใญลายาเสพติด การดื่มแอลกอฮอลแ ปใญลาทางดานจิตใจ คานิยมเรื่องบทบาทชายลญิง และ
ประวัติการถูกทําราย เป็นตน ปใจจัยเลลานี้ถือเป็นชนวนเลตุที่กอใลเกิดการกระทํารุนแรงตอคนใน
ครอบครัว ผูเขึียนไดนําเสนอภาพความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องลลังเงา พบวา
มีปใจจัยที่สงเสริมใลเกิดความรุนแรง ดังตอไปนี้ 
 

2.1 แอลกอฮอล๑ต๎นเหตุของความรุนแรง 
 แอลกอฮอลแลรือสุราถือเป็นปใจจัยลนึ่งขึองความรุนแรง ถึงแมจะพิสูจนแไมไดวาสุราไมใชเป็น
ตัวการลลักที่ทําใลเกิดความรุนแรง แตก็มีสวนสัมพันธแอยูไมนอย วรรณกรรมเรื่องลลังเงาไดสะทอน
ภาพการทํารายรางกาย ทุบตี และขึมขึูดวยวาจา ลวนแลวเกิดจากสาเลตุการดื่มแอลกอฮอลแ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 
 ตัวอยํางที่ 1 
 

‘บอกใลลุกก็ลุก’ คุณเกียรติชัยปราดเขึามากระชากแขึน พรรณิภาไดกลิ่น
แอลกอฮอลแระเลยมาจากลมลายใจขึองเขึา 

ลลอนเบือนลนาลนี พรรณิภาไมชอบกลิ่นนี้ที่สุด นาทีนั้นนั่นเองที่พรรณิภารูสึกวามี
เสียงดังข้ึึนใกลๆลู แกมและคางชา กอนที่ความเจ็บปวดจะแผซานตามมา 

‘สําออย...’ ดังมาจากปากเขึาอีกคํา 
‘ทําไมตองทําอยางนี้’ ลลอนถาม 
ซึ่งยังมิทันสิ้นเสียงพูดครบประโยค คุณเกียรติชัยกันขึวับมา เขึาซัดฝุามือซ้ําเขึามาท่ี

เดิมอีกฉาด...” 
(ลลังเงา, ลนา 64) 
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 ตัวอยํางที่ 2 
 

“พรรณ...”  เขึาเง้ืองางลมัดดวยมืออีกขึาง  ใบลนาแดงก่ําไปลมด  “บอกแลววา
อยางมองผมอยางนี้” 
 ลลอนรีบปิดเปลือกตา  ความเจ็บยังแผซานทั่วลนาและทั่วใจ เสียงเขึาตะคอกอยู
ใกลจนไดกลิ่นแอลกอฮอลแระเลยออกมา   
 “และอยาคิดไปจากผม  ไมมีวัน  คุณไมมีวันลนีผมพน  ไมวาคุณจะไปอยูที่ไลน  ผม
ตามฆาคุณแน” 

ลลอนยังปิดเปลือกตา  ในใจยอมรับวาถาเขึาจะซัดมาอีกกี่ลมัด  ลลอนก็คงชวย
ตัวเองไมไดอีกแลว...” 

(ลลังเงา, ลนา 121 - 122) 
 
 
 ตัวอยํางที่ 3 
 

“พรรณ...จบเถอะ”  ผมจะไมใลมันเกิดขึึ้นอีก  วันนั้นผมไมนา ‘ด่ืม’  อยางนี้นะ  
ตอไปผมจะไม ‘ด่ืม’  อีก  ทุกครั้งที่เรามีปใญลากัน  มันเริ่มจากที่ผม ‘ด่ืม’   นี่แลละ” 

(ลลังเงา, ลนา 141) 
 

  จากตัวอยางขึางตนจะเล็นไดวา ปใจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมดานความรุนแรงขึอง
สามีที่กระทําตอภรรยา คือ แอลกอฮอลแ ผูเขึียนไดนําเสนอถึงพฤติกรรมขึองเกียรติชัยตัวละครเอกฝุาย
ชายวาในทุกๆครั้งท่ีเขึาดื่มแอลกอฮอลแ เขึาจะขึาดสติ ไมสามารถควบคุมตนเองได และเป็นชนวนเลตุ
ที่นําไปสูพฤติกรรมการใชความรุนแรง ดวยการทําราย ทุบตี ภรรยาขึองตน ผลจากการศึกษาใน
วรรณกรรมเรื่องนี้ พบวา แอลกอฮอลแ เป็นตนเลตุขึองทุกๆความรุนแรงที่เกิดขึึ้น 
 

  2.2 ประสบการณ๑ในวัยเด็กนําสูํพฤติกรรมความรุนแรง 
 ประสบการณแวัยเด็ก ถือวามีอิทธิพลตอลักษณะนิสัย , บุคลิกภาพ และวิถีชีวิตขึองคนเรา 
กลาวคือ ถาในวัยเด็ก เด็กเล็นพอแมทะเลาะกัน ลรือเคยเล็นพอทุบตีแม ลรือเคยถูกทํารายทุบตีจาก
พอแม และประกอบกับการยอมรับขึองคนในสังคมวาการทุบตีภรรยาลรือลูกเป็นสิ่งที่กระทําได เด็ก
จะเรียนรูและซึมซับความรุนแรงเลลานั้นที่เกิดจากกระบวนการทางสังคม จนกระทั่งเป็นพฤติกรรมถูก
ซับซับมาจนโต เชนเดียวกับเกียรติชัยตัวละครในวรรณกรรมเรื่องลลังเงา เขึาซึมซับพฤติกรรม
เลลานั้นขึองพอตัวเองโดยไมรูตัว และนําวิธีการใชความรุนแรงนํามาใชกับภรรยาขึองตน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 ตัวอยํางที่ 1 
 “...พอไมใชคนตัวใลญ แตในวันนั้นเกียรติชัยรูรสชาติขึองกําปใ้นที่กระแทกลงมา
บนไลลและลัว ลู มันรัวเร็ว และแรงเขึามาจนเขึาเซไปทั้งทางซายทางขึวา ดวงตาเขึาพรา
พราย ลูไดยินเสียงแมรองลามใลพอลยุด เลมือนโลกลยุดลมุนไปชั่วขึณะ ฟูามืด ดาว
ระยิบระยับเจิดจาเต็มสองตาทุกสิ่งเงียบงัน แตทันใดเสียงผัวะก็ดังขึึ้นซอนๆติดๆกันขึึ้นมา
อีก 
 เสียงขึองลนักๆ ก็ลลนกระแทกพ้ืน กระดานไมที่เขึายืนอยูสะทานสะเทือน
เกียรติชัยลันไปมองที่มาขึองเสียง นั้นคือแมฟุบลงอยูที่พ้ืน ขึางรอยน้ําที่ ไลลนองอยู เทา
ขึองพอสะบัดพ่ับๆไปตามลําตัวแมซ้ําแลวซ้ําเลา 
 เงียบกริบ ไมมีเสียงรองจากแมและจากตัวเอง แตในดวงตากลับกบไปดวยลยาด
น้ําใส 
 
 นี่ไมใชครั้งแรกท่ีพอลงไมลงมือแบบนี้ เกียรติชัยจําไดถึงสีลนาและแววตาอัน
เจ็บปวดขึองแมที่จองมองสบตาเขึาในยามนั้น..” 
        (ลลังเงา, ลนา 198) 
 

 ตัวอยํางที่ 2 
 

 “...เสียงพรรณิภากรีดรอง เสียงนี้บาดจิตใจเขึาเป็นที่สุด เกียรติชัยจําได แมไม
เคยรองยามที่ถูกพอตบ ในชีวิตเขึา เขึาไมเคยไดยินเสียงกรีดรองขึองแม...” 

  (ลลังเงา, ลนา 331) 
 

  จากตัวอยางขึางตนจะเล็นไดวา เกียรติชัยตัวละครเอกฝุายชายมีภาพความทรงจําใน
วัยเด็กเกี่ยวกับความรุนแรง คือ เขึาเล็นพฤติกรรมขึองพอในการทํารายรางกายแมขึองเขึา ภาพ
เลลานั้นเขึาซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรงดังกลาวมาใชกับภรรยาขึองตน โดยไม
รูตัวและไมรูสึกผิด 
 

3. ความเหลื่อมล้ําเรื่องบทบาทของชายหญิง 
 อํานาจในคูสมรสถือเป็นอีกลนึ่งปใจจัยสงเสริมใลเกิดการทํารายรางกายคูสมรส สอดคลอง
กับนักสตรีนิยมที่เชื่อวาผูชายตองการแสดงอํานาจเลนือกวาผูลญิงโดยการครอบงําและควบคุมผูลญิง 
ถือเป็นพ้ืนฐานขึองแนวคิดผูชายเป็นใลญ พฤติกรรมเลลานี้ถูกปลูกฝใงมาเป็นระยะเวลานานจนทําใล
เกิดเป็นมายาคติ(myths) ที่สังคมกําลนดขึึ้นมา เชน ผูชายตองเป็นผูนํา ผูลญิงตองเป็นผูตาม และ
ภรรยาตองเชื่อฟใงสามี สิ่งเลลานี้ลวนเป็นปใจจัยลนึ่งที่สงผลใลเกิดการใชความรุนแรง  

ในวรรณกรรมเรื่องลลังเงา เกียรติชัยตัวละครเอก เขึาไดวางอํานาจอยูเลนือภรรยา ภรรยา
ตองเชื่อฟใงและปฏิบัติตามคําสั่งขึองเขึา  ถาขึัดใจลรือไมทําตามที่เขึาตองการ เกียรติชัยจะใชความ
รุนแรงทํารายรางกายภรรยาขึองเขึา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ตัวอยํางที่ 1 
 
 “...พรรณิภาถอนลายใจยาว ลุกจากเกาอ้ี ใจเริ่มเตนระทึก 

แตสามีกลับขึวางไวแลววาอยางลาเรื่อง  “ถอนใจทําไม  มีอะไร  ไมพอใจเลรอ” 
 “เปลา”  ลลอนเบือนลนาลนี  ไมอยูในอารมณแท่ีจะตอปากตอคําดวย 
  แตกิริยาเชนนี้กลับกลายเป็นวายั่วอารมณแโมโลใลแกเกียรติชัย  เขึาจับปลายคาง 

 ลลอนใลลันกลับ  พรอมตะคอกใส  
“เปลาแลวถอนใจทําไม  ไมพอใจก็บอกมาเลย  บอกมาตรงๆ” 

เสี้ยวนาทีนั้น  อารมณแลลอนก็คุกรุนขึึ้นมา  ในเมื่อพรรณิภาเชื่อวาลลอนไมไดทําสิ่ง
ใดผิด ลลอนแควางโทรศัพทแจากเพ่ือนชา  มันไมนาจะเป็นประเด็นใลเขึามาลาเรื่องทะเลาะ
กับลลอน รณิภาจึงปใดมือเขึาออก ทันใดนั้นมือขึางที่เชยคางอยูก็พลิกตวัดอยางรวดเร็ว 

  เสียงฉาดดังสะเทือนเต็มกองสองลู ลลอนกุมแกมรองถามเขึาเสียงลลง   
  “ทําไม  ทําอะไร  จะบาเลรอ” 

“เออ...บา”  
เขึายื่นลนามาตอบ ทําใลลลอนจองตาสู และทันใดนั้นเสียงผัวะผละดังตามมา เป็น

ชุด รางลลอนถลาไปตามแรงตบตี...” 
(ลลังเงา, ลนา 10 - 11) 

 
ตัวอยํางที่ 2 
 

พรรณิภาใจเตนระทึก  ในอุงมือขึองเขึามีแกวทรงเตี้ยใบลนาอยู  ลลอนเล็นเขึาโอบ
คลึงแกวที่มีน้ําใสสีเลลืองทองอยูไปมา  

 “เลามาซิ  ไปทําอะไรมาบาง”  เขึาเอยอีกประโยค 
 “พรรณนัดเพ่ือนๆ บริษัทเกาทานขึาวกลางวันกัน” 
 “คุณนัด...”  เสียงถามตวัดสูงอยางไมพอใจ 
ลลอนอึกอักแกตัว  “ก็คือดาว...ดาว   ตอง   นุช  โทร.มา...” 
“โทร.มาพรอมกันสามคนลรือ”  เขึาเลิกค้ิว  สายตาที่มองมา  เคนจับและไมเชื่อ   

           “จริงลรือ...เขึาโทร.มา  ลรือคุณโทร.ไป” พรรณิภาเริ่มเล็นเคาลางขึองความยุงยาก  
คุณเกียรติชัยไมชอบใลลลอนไปพบเพ่ือน 

 “วาไง   ใครโทร.ลาใครกันแน” 
 “พรรณ...”   ลลอนตัดสินใจตอบ  และแวบนั้นสมองเริ่มคิดลาทางลนีทีไล 
 ลนนี้   ถาเขึาใชกําลังกับลลอน  พรรณิภาคิดวาจะไมนิ่งใลเขึากระทํา

ลลอนจะวิ่งลนีไปใลพน 
“พรรณ...”  เขึาตวาด  เสียงนั้นดังจนลลอนสะดุง ลญิงสาวลันกลับมา  ทันใดนั้น

ลลอนก็มีอาการผงะ  เมื่อแกวลนาใบเขึื่องในมือเขึา  ลอยละลิ่วเขึามากระทบใบลนาอยาง
แรง 

(ลลังเงา, ลนา 119 - 120) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
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 จากตัวอยางขึางตนจะเล็นไดวา บทบาททางสังคมขึองเพศชายเป็นแรงสนับสนุนตอ
พฤติกรรมดานความรุนแรงซึ่งเนนระบบอํานาจปิตาธิปไตย(ชายเป็นใลญ) สอดรับกับบทบาทขึอง
เกียรติชัยที่ผูเขึียนสรางเขึาใลมีอํานาจเลนือกวาพรรณิภาภรรยาขึองเขึาในทุกๆดาน สิ่งนี้ถือเป็นอีก
ลนึ่งชนวนเลตุที่นําไปสูพฤติกรรมการทํารายรางกาย 
 
ผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรง 
 ผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว ไมไดสงผลกระทบเพียงความเจ็บปวด
ทางดานรางกายและจิตใจเทานั้น ยังสงผลตอปใญลาครอบครัว ไมวาจะเป็นในเรื่องขึองสัมพันธภาพ
ขึองสมาชิกในครอบครัวที่ถูกทําลายลง เกิดความลวาดระแวง ครอบครัวไมสงบสุขึ และขึาดความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปใญลาความรุนแรงในครอบครัวลรือการทํารายกันในครอบครัว
นี้ นําไปสูอีกลนึ่งปใญลาสําคัญขึองครอบครัว คือ ปใญลาการลยาราง 
 
 
จุดจบของปัญหาความรุนแรง คือ การหยําร๎าง 

“ปใญลาการลยาราง” เกิดจากลลายสาเลตุลลายปใจจัยรวมกัน แตสาเลตุสวนใลญจะเป็น
ปใญลาดานการใชจายเงิน ปใญลาการเลี้ยงดูลูก ปใญลาขึองคูสมรส เป็นตน ในวรรณกรรมเรื่องลลังเงา 
‘กนกวลี’ นําเสนอปใญลาการใชความรุนแรงในครอบครัว ผานตัวละครที่มีพฤติกรรมการใชความ
รุนแรงตอภรรยา และผลขึองการกระทํานําไปสูปใญลาการลยาราง ดังตัวอยางตอไปนี้  
 
 ตัวอยํางที่1  
 

“..น้ําตาลลอนแลงเลือด  ใจแกรงขึึ้นมาอีกนิด  แกรงดวยเชื่อวาไมมีทางที่จะกลับไป
ใชชีวิตคูกับเขึาอีกแลว  คนเรา  ถาทํารายกันไดถึงเพียงนี้ตอใลเคยรักและเล็นใจแคไลน  ก็
ไมมีใครอยูดวยได  แตความกลัวก็ยังบั่นทอนความแกรงขึองใจนั้นไปวา  ลลอนจะลาทางลนี
ออกไปจากที่นี่ไดอยางไร...” 

(ลลังเงา, ลนา 414 - 415) 
ตัวอยํางท่ี 2 
 

นายเกียรติชัยผวาเขึาไปลา  เขึาควาขึอมือลลอนกระชาก  พรรณิภาสะบัดลลุด  มัน
ตามมากระชากอีก 

คราวนี้ไมยอมใลลลอนลลุดมือ  แตพรรณิภาก็ยังขึืนไว  ลลอนไมยอมใล 
เขึาฉุดกระชากลากถูไปไลน  ลลอนปใกลลักฝืนขึืนรางไว 

กิริยาอาการเชนนี้ทําใลนายเกียรติชัยฉุนเฉียว  เขึากระแทกเสียงใส  “ไปกับผมดีๆ 
นะพรรณ  อยาใลตองใชกําลัง” 

  “ไมไป”  ลลอนตอบ  “ฉันจะลยา...” 
  สิ้นเสียงคําวาลยา...ฝุามือขึองนายเกียรติชัยฟาดผัวะเขึามาบนใบลนา 

  เขึาเล็นความเจ็บปวดฉาบวาบขึึ้นมาในแววตาขึองลลอน  เขึายิ่งโกรธ เพราะลลอน
ยังฝืน...ขึืนรางไว 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

  “จะใลใชกําลังอีกใชมั้ย”  ฝุามืออีกผัวะจึงตามไป...” 
(ลลังเงา, ลนา 497) 

 
 จากตัวอยางขึางตนจะเล็นไดวา ความรุนแรงในครอบครัวเป็นลนึ่งในการกระทําความ

รุนแรงตอผูอ่ืน ครอบครัวถือเป็นลนวยเล็กๆที่เป็นพ้ืนฐานขึองสังคม ผลขึองพฤติกรรมการใชความ
รุนแรงที่เกิดขึึ้นในครอบครัว ถือเป็นชนวนเลตุสําคัญที่นําไปสูปใญลาการลยาราง การกาวเดินออกมา
ขึองพรรณิภาจึงเป็นการยุติความรุนแรงทางดานรางกายแตมิอาจลบเลือนความเจ็บปวดในใจที่เธอ
ตองเผชิญลงได 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 
 บทความเรื่อง ลลังเงา: ความรุนแรงและความเจ็บปวดขึองชีวิตลลังแตงงาน มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือศึกษาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “ลลังเงา” ขึอง กนกวลี พจนปกรณแ  
ผานแนวคิดเรื่องการใชความรุนแรงในครอบครัว โดยนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะลแ 
 ผลการศึกษาพบวา ‘กนกวลี’ นําเสนอภาพสะทอนความรุนแรงในครอบครัวแบงออกเป็น 3 
ประเด็น คือ 1. ลักษณะขึองการใชความรุนแรง ไดแก การกระทําความรุนแรงทางกายและจิตใจตอ
ภรรยา คือ การทํารายรางกาย ทุบตี ดาทอ และการขึมขึู 2.ปใจจัยสงเสริมที่ทําใลเกิดความรุนแรง 
ไดแก การดื่มแอลกอฮอลแ และประสบการณแความรุนแรงในวัยเด็ก ถือเป็นปใจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ความรุนแรง และ3.ผลกระทบที่เกิดการใชความรุนแรง คือ ปใญลาการลยาราง   

วรรณกรรมเรื่องลลังเงา ‘กนกวลี’ ไดนําเสนอปใจจัยสงเสริมที่ทําใลเกิดความรุนแรงระลวาง
สามีกับภรรยา ที่มาขึองชนวนปใญลาสังคมในครั้งนี้ ดวยเลตุเพราะ ตกเป็นทาสขึองฤทธิ์แอลกอฮอลแ 
สงผลใลตัวละครในเรื่อง จากผูชายที่แสนอบอุนแปลงรางกายเป็นซาตานรายแสดงพฤติกรรมความ
รุนแรงทํารายรางกายภรรยา นอกจากนี้ผูเขึียนยังสอดแทรกคานิยมและความเชื่อที่วาเพศชายเป็น
เพศที่เขึมแขึ็ง เป็นผูนําครอบครัวและมีอํานาจเลนือภรรยาเพ่ือแสดงวาตนเองสามารถกําราบภรรยา
ได ซึ่งตรงกับไพรัตนแ พฤกษชาติคุณากร (2533) กลาวไววา คานิยมและความเชื่อท่ีวาเพศชายเป็นเพศ
ที่เขึมแข็ึง สรางอํานาจเลนือภรรยา เพื่อแสดงวาตนเองสามารถกําราบภรรยาได กลาวไดวาอํานาจใน
คูสมรสถือเป็นปใจจัยลนึ่งที่สงเสริมใลเกิดการทํารายคูสมรส เพียงเพราะผูที่มีอํานาจเลนือกวาจะแสดง
อํานาจขึองตนเพ่ือบังคับผูที่ออนแอกวาเสมอ อํานาจในคูสมรสถือเป็นปใจจัยลนึ่งที่สงเสริมใลเกิดการ
ทํารายคูสมรส จนกลายเป็นเป็นปใญลาสะสมนําไปสูปใญลาการลยารางเพียงเพราะความเลลื่อมล้ําทาง
อํานาจที่ไมเทาเทียมกัน 
 ความรุนแรงในครอบครัว ถือเป็นปใญลาสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตขึองคนในสังคม และ
เป็นภัยรายที่พบเล็นไดตามลนาสื่อประเภทตางๆ ความรุนแรงในครอบครัว บางครั้งเรามองวา เป็น
เรื่องขึองครอบครัวคนนอกไมควรเขึาไปยุง ควรใลครอบครัวดําเนินการแกไขึและปูองกันเอง กลาวได
วาการเมินเฉย ลรือการปลอยปละละเลย วาปใญลาขึองครอบครัว คนนอกไมควรเขึาไปยุงเกี่ยว
ความคิดดังกลาวนับวาเป็นอีกสาเลตุลนึ่งที่สงผลใลปใญลาการใชความแรง ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึึ้น 
เพราะเรื่องบางอยางเราตองการใลผูใลญ เชน พอแม ลรือญาติผูใลญ เขึามามีสวนรวมในการแกไขึ
และปูองกันเพ่ือลดการเกิดปใญลานั้นๆในอีกทางลนึ่ง สอดคลองกับอังคณา ชวยค้ําชู (2555, ลนา
132) กลาวไววา สิ่งสําคัญอยางลนึ่งทําใลความรุนแรงยังดํารงอยู คือ การที่สังคมยอมรับวาความ
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รุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะความรุนแรงขึองสามีตอภรรยาถือเป็นเรื่องปกติภายในครอบครัว บุคคล
นอกไมควรเขึาไปยุงเกี่ยว 
 พฤติกรรมขึองตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง “ลลังเงา” คือ เกียรติชัยชายลนุมเจาเสนลแที่
ฉาบไปดวยความเพียบพรอมทั้งรูปราง ลนาตาและฐานะทางสังคม และพรรณิภาลญิงสาวสวยที่
ปรารถนาชีวิตที่สุขึสบาย จึงไมไดมีเพียงในนวนิยายที่เป็นเรื่องแตงขึึ้นมาเทานั้น แตเราสามารถพบ
เล็นบุคคลเลลานี้ไดจากในชีวิตจริง 
 ผลงานเขึียนขึองกนกวลี พจนปกรณแ จึงเป็นจุดเล็กๆที่กระตุนเตือนผูอานใลฉุกคิดเรื่อความ
รุนแรงที่เกิดขึึ้นในครอบครัว วาไมใชเรื่องสวนตัวขึองบุคคลใดบุคคลลนึ่ง แตถือเป็นบาดแผลทาง
สังคมที่มีผลกระทบทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา ทั้งนี้เพราะผูเขึียนวรรณกรรมเองก็ถือเป็นสวนลนึ่ง
ขึองสังคม และวรรณกรรมเปรียบเสมือนกระจกเงาทําลนาที่สะทอนภาพสังคมไดอยางดีเชนเดียวกัน  
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ศึกษาวรรณกรรมแนวภาพสะทอนปใญลาสังคมลรือปใญลาความรุนแรงในครอบครัวจาก
ฝีมือนักเขึียนทานอ่ืนๆ เพื่อใลเล็นภาพสะทอนปใญลาสังคมในแงมุมอ่ืนๆ 
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บทคัดยํอ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางแอพพลิเคชั่นทดสอบสุขึภาพบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดแ พรอมทั้งศึกษาการใชสมุนไพรในการรักษาและศึกษาความพึงพอใจขึองผู ใชแอพพลิเคชั่นที่มี
ตอความสวยงามในดานการออกแบบ ด๎านข๎อมูลของสมุนไพร ดานการใชงานระบบและด๎านการ
รักษาโรคด๎วยสมุนไพร ประชากรกลุมตัวอยางสําลรับงานวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษามลาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559 ที่ใชโทรศัพทแมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยแจํานวน 50 คน โดยใช
โปรแกรมทดสอบสุขึภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแเป็นเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง 
และเก็บรวบรวมขึอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ขึอมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเล็น ดาน
ความสวยงามขึองการออกแบบ ดานขึอมูลขึองสมุนไพร ดานการทํางานขึองระบบและดานการรักษา
โรคดวยสมุนไพร ขึองผูตอบแบบสอบถาม ผูจัดทําใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะลแ ขึอมูลทั่วไป 
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลขึองความคิดเล็นพิจารณาจากคาเฉลี่ยใชเกณฑแ
ประเมิน 5 ระดับ (Rating Scale) จากการวิเคราะลแแบบสอบถามพบวามีความพึงพอใจตอการใช
สมุนไพรมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.6 ซึ่งอยูในระดับดี การเปรียบเทียบขึอดี ขึอเสียขึองการใชสมุนไพรและยา
แผนปใจจุบันพบวาการใชยาแผนปใจจุบันดีกวาสมุนไพร แตก็มีขึอเสียมากกวาสมุนไพรเชนกันและมี
ความพึงพอใจตอการใชงานแอพพลิเคชั่นสําลรับดานตางๆ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.9 ซึ่งอยูในระดับด ี
              
คําสําคัญ : สมุนไพร,แอนดรอยดแ,แอพพลิเคชั่น 
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ABSTRACT 
 Well-being healthy is important to humans, and today health care is 
becoming increasingly popular in the information and technology society. Thetoday 
people turning into health care and attention, they need to access information to 
study and understand. More online media to increase access to information for 
health care. The researcher has created an Android-based health test application so 
that people who want to care for their health and those who want to know about 
herbs can access the information more easily. In this research, each symptom name 
is checked for symptoms in the organs of the body from head to toe and advice on 
the use of any kind of herbs to maintain health and well-being to maintain the body 
and also study the user satisfaction of the application for the beautiful in the 
design,the symptom Information Introduction to herbs, and the overall system 
usability and satisfaction of the application. The samples for this research were 
PibulsongkramRajabhat University students in the academic year 2016 who were 
interested in the herbs and people who use the handheld device were 30 male and 
female found that satisfied with the application of the application for various aspects 
at a good level, overall satisfaction with the overall usage of the application was at 
an average of 4. 2, which was at a good level. 
 
KEYWORD : Herbs, Health, Android 
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บทนํา 
 ในปใจจุบันนั้นเทคโนโลยีนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วอยางกาวกระโดด โดย
ลนึ่งในเทคโนโลยีที่ไดเกิดขึึ้นมานั้นคือสมารแทโฟนและแทบเล็ต และดวยความอัจฉริยะและ
ความสามารถตางๆท่ีมีมากมายและรอบดานขึองสมารแทโฟนและแทบเล็ตนี้เองมันจึงกระจายสูผูใชทุก
เพศทุกวัยอยางรวดเร็ว เรียกไดวา แทบจะทุกคนเลยจะตองมีสมารแทโฟนลรือแทบเล็ตติดตัว
สถานการณแโลกยุคปใจจุบันที่มีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งลมายความรวมถึงสภาพแวดลอม สังคม 
การเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ไปทําใลพฤติกรรม แบบแผน การดําเนินชีวิตขึอง
คนเราเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเลมาะสมขึณะที่มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
นอยลงจึงเกิดโรคภัยไขึเจ็บไดงายขึึ้น จําเป็นตองพ่ึงพิงยาทั้งยาแผนปใจจุบันและยาสมุนไพร เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการรักษาตัว ซึ่งปใญลาที่พบในการรักษาตัวลรือดูแลสุขึภาพนั้นมีปใจจัยลลายๆดานที่
บุคคลบางกลุมลรือบางคนไมสะดวกคือ ไมมีเวลา มีปใญลาดานการเดินทาง มีปใญลาทางการเงินที่จะ
ไปลาลมอที่โรงพยาบาลลรือคลินิก แตถาลากรูแนวทางและขึอปฏิบัติในการดูแลรักษาตัวเอง ก็
สามารถที่จะดูแลสุขึภาพรางกายใลแขึ็งแรงไดจากการสังเกตอาการเบื้องตน เพ่ือที่จะทําใลเราไดรูเทา
ทันโรคภัยและเป็นการดูแลสุขึภาพรางกายขึองตนเอง เพ่ือใลรูเทาทันและลาวิธีปูองกันรักษา ไมใล
เกิดปใญลาสุขึภาพที่รายแรงตามมา ชวยใลตัวเองประลยัดเวลาในการไปพบแพทยแและประลยัดเงินได
อีกดวยทั้งนี้สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะชวยรักษาลรือชวยในการดูแลสุขึภาพใลกับบุคคลที่
มีปใญลาดังที่กลาวมา เพราะสมุนไพรสวนมากจะลาไดงายตามครัวเรือนและบริเวณบาน ลาซื้อไดงาย
ตามตลาดทั่วไปและสามารถปลูกไวบริโภคเองไดในขึณะเดียวกันนั้นสมุนไพรบางชนิดยังสามารถนํามา
ประกอบอาลารไดลลากลลายเมนูอีกดวย แตการจะใชสมุนไพรในการรักษาตัวลรือดูแลสุขึภาพนั้ นก็
ยังไมถือวาเป็นการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดลรือจะรักษาใลลายขึาดไดทุกโรค การรักษาตัวดวยสมุนไพร
นั้นจะใชไดผลก็ตอเมื่อผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคสมุนไพรอยางถูกตองและตอเนื่อง และที่สําคัญ
คือจะตองรูขึอบเขึตุและขึอจํากักขึองการใชสมุนไพรนั้นๆลรือตองรูเรื่ องการใชสมุนไพรนั้นวาตองใช
วิธีไลน ขึนาดเทาไรตองใชกับโรคที่เป็นอยูดวยเพ่ือเป็นการใชเทคโนโลยีอยางเกิดประโยชนแและ
สรางสรรคแ ผูจัดทําจึงไดมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารแทโฟนลรือแทบเล็ต โดยเนน
ไปที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแเพราะเปิดกวางสําลรับคนที่ตองการใช ผูจัดทําจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นทดสอบสุขึภาพขึึ้นมาเพ่ือเป็นประโยชนแแกผูที่ตองการใชสมุนไพรในการดูแล 
รักษาสุขึภาพและตองการมีสุขึภาพรางกายที่แขึ็งแรงโดยที่ไมตองพ่ึงลมอ พ่ึงยา และไมตองเสี่ยงกับ
สารเคมีที่อาจตกคางและสําลรับผูที่มีอาการเจ็บปุวยไดใชงานไดอยางสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

  
 ผูดูแลระบบจะทําการปูอนขึอมูลลงในระบบงานจากนั้น ขึอมูลทั้งลมดจะถูกเก็บอยูใน
ฐานขึอมูล MySQL (database) ดาตาเบสที่ใชสําลรับเก็บขึอมูลขึองผูใชงานระบบ โดยนํามาจาก
ผูใชงานระบบกรอกประวัติขึองตนเอง จากนั้นขึอมูลจะถูกบันทึกและประมวลผลขึั้นตอนสุดทายคือ
การแสดงผลลลังจากที่ผูดูแลระบบเพ่ิมขึอมูลลงในระบบงานผานแอพพลิเคชั่นไปเก็บขึอมูลใน
ฐานขึอมูล MySQL (database) ขึอมูลทําการประมวลผล จากนั้นขึอมูลจะถูกแสดงผลออกมาในมือ
ถือสมารแทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ดังภาพที่ 1 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางแอพพลิเคชั่นเพื่อใลขึอมูลเกี่ยวกับอาการขึองแตละโรค 
การใชสมุนไพรในการรักษาและคําแนะนําการดูแลและปฏิบัติตัว 

2. ศึกษาวาการใชสมุนไพรรักษาดีกวาการใชยาแผนปใจจุบันพรอมทั้งวิเคราะลแเพ่ือใลขึอมูล
สมุนไพรและศึกษาความพึงพอใจขึองผู ใชที่มีตอการใชงานแอพพลิเคชั่นทดสอบสุขึภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรกลุํมตัวอยําง 
นักศึกษามลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559 ที่ใชโทรศัพทแมือถือ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จํานวน 50 คน 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยแบงออกเป็น 2 ขึั้นตอน คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยและ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล 

 1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง คือ โปรแกรมทดสอบสุขึภาพบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดแ 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ขั้นการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษา คนควา แนวทาง ทฤษฎี เอกสารอางอิงขึองงานที่เกี่ยวขึอง 

1.1 ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร 
1.2 ศึกษาขึอมูลเกี่ยวกับทฤษฏี งานวิจัย รวมทั้งการดูแลสุขึภาพดวยสมุนไพรและ
การใชสมุนไพร 

2. ศึกษาซอฟตแแวรแในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
2.1 ศึกษาขึอมูลและการทํางานขึองซอฟตแแวรแที่ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น คือ 
Dreamweaver Cs6 

3. ศึกษาซอฟตแแวรแที่ใชออกแบบกราฟิก 
3.1 ศึกษาการใชงานขึองโปรแกรม lllustrator Cs6 
3.2 ศึกษาการใชงานขึองโปรแกรม Photoshop Cs6 

4. วิเคราะลแออกแบบระบบงานขึองแอพพลิเคชั่น 
4.1 ออกแบบขึั้นตอนการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 
4.2 ออกแบบกราฟิกใลสานตอกับผูใชงาน 

5. เขึียนโปรแกรมขึองแอพพลิเคชั่นดวยภาษา PHP และ HTML 
6. ทดสอบระบบและแกไขึบกพรองขึองแอพพลิเคชั่น 
7. ประเมินผลการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นโดยทดสอบการใชงาน กับผูใชที่เกี่ยวขึอง 

การเก็บข๎อมูล 
1. นักศึกษามลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559 ที่ใช

โทรศัพทแมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จํานวน 50 ชุด จากกลุมตัวอยาง  
2. แบบสอบถามจะมี2ตอน คือแบบสอบถามความพึงพอใจดานการใชสมุนไพร

และแบบสอบถามความพึงพอใจดานการใชแอพพลิเคชั่น 
3. ตรวจสอบ ความถูกตอง ความสมบูรณแขึองแบบสอบถาม  
4. นําขึอมูลที่ไดวิเคราะลแขึอมูลดวยโปรแกรมสําเสร็จรูป Excel 

 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1. ขึอมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเล็นดานการใชสมุนไพรและความพึงพอใจดาน
การใชแอพพลิเคชั่น ขึองผูตอบแบบสอบถาม ผูรายงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะลแ 
ขึอมูลทั่วไป คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การแปลผลขึองความคิดเล็นพิจารณาจากคาเฉลี่ยใชเกณฑแประเมิน 5 ระดับ  
   (Rating Scale) ดังนี้  

4.50 – 5.00 ลมายถึง มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
3.50 – 4.49 ลมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี  
2.50 – 3.49 ลมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
1.50 – 2.49 ลมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย  
1.00 – 1.49 ลมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
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สถิติที่ใช๎ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะลแขึอมูลมีดังนี้ 

1. คาเฉลี่ย (arithmetic mean) 
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการสํ ารวจความพึงพอใจขึองผู ใชที่ มีต อแอพพลิ เคชั่ นทดสอบสุขึภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแและการใชสมุนไพรโดยใลผูใชตอบแบบสอบถามที่มีความแตกตางทาง
เพศ รวมทั้งลมด 50 คน คิดเปน็ 100% โดยไดนําขึอมูลมาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจดังแสดง
ในตารางที ่1 และตารางท่ี 2 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̄  SD ระดับ 
ด๎านการรักษาโรคด๎วยสมุนไพร 
1. ผลลัพธแจากการรักษาโรคดวยสมุนไพร 3.7 0.7 ด ี
2. ระยะเวลาที่ใชรักษาโรค 3.3 0.8 ปานกลาง 
3. ความสะดวกขึองการใชสมุนไพรในแตละรูปแบบ 3.8 0.8 ด ี

คาเฉลี่ย 3.6 ด ี
ข๎อดีข๎อเสียของสมนุไพรและยาแผนปัจจุบนั 
 - ขึอดีขึองการใชสมุนไพร 3.4 1.0 ปานกลาง 
 - ขึอเสียขึองการใชสมุนไพร 3.6 0.9 ด ี
 - ขึอดีขึองการใชยาแผนปใจจุบัน 3.9 0.9 ด ี
 - ขึอเสียขึองการใชยาแผนปใจจุบนั 4.1 0.7 ด ี

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลความพึงพอใจขึองการใชสมุนไพร 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลความพึงพอใจขึองแอพพลิเคชั่น 
 
จากผลการประเมินพบวาจากตารางที่ 1 ตารางแสดงผลความพึงพอใจขึองการใชสมุนไพร 

ในด๎านการรักษาโรคด๎วยสมุนไพรพบวําผลลัพธแจากการรักษาโรคด๎วยสมุนไพร ระยะเวลาที่ใชรักษา
โรคและความสะดวกขึองการใชสมุนไพรในแตละรูปแบบพบวาอยูในระดับดี ทําใลคะแนนเฉลี่ยรวม 
เทากับ 3.6 อยูในระดับดี การเปรียบเทียบขึอดี ขึอเสียขึองการใชสมุนไพรและยาแผนปใจจุบันพบวา
การใชยาแผนปใจจุบันดีกวาสมุนไพร แตก็มีขึอเสียมากกวาสมุนไพรเชนกันและตารางที่  2 ตาราง
แสดงผลความพึงพอใจขึองแอพพลิเคชั่น ความพึงพอใจขึองผูใชที่มีตอความสวยงามและการออกแบบ
พบวาสีสันความสวยงาม การจัดลมวดลมูอาการและสมุนไพร การออกแบบอินเตอรแเฟสสวยงามและ
ขึนาดตัวอักษรมีความเลมาะสมอยูในระดับดีสงผลใลมีคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 3.8 อยูในระดับดี 
ดานขึอมูลขึองสมุนไพรพบวาประเภทขึองสมุนไพรลาไดงาย ขึอมูลสมุนไพรเพียงพอตอความเขึาใจ
และการบอกขึอมูลการใชสมุนไพรชวยใลเขึาใจไดงาย มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.1 ซึ่งอยูใน ระดับดี 
สวนดานการทํางานขึองระบบเรื่องความเร็วในการตอบสนอง การเขึาถึงขึอมูลสมุน ไพร การ
จัดรูปแบบภายในทําใลงายตอการใชงาน และความพึงพอใจโดยรวมพบวาอยูในระดับดี ทําใลคะแนน
เฉลี่ยรวม เทากับ 3.7 อยูในระดับดี และ เมื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพโดยรวมขึอง แอพพลิเคชั่นพบวามี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.9 ซึ่งอยูในระดับดีเชนกัน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̄  SD ระดับ 
ด๎านความสวยงามของการออกแบบ 

1. สีสันภายในแอพพลิเคชั่น 4.3 0.8 ดี 
2. มีการจัดลมวดลมูอาการและสมุนไพร 3.3 0.7 ปานกลาง 
3. การออกแบบอินเตอรแเฟสสวยงาม 3.6 0.7 ดี 
4. ขึนาดตัวอักษรมีความเลมาะสม 3.9 0.8 ดี 

คาเฉลี่ย 3.8 ดี 
ด๎านข๎อมูลของสมุนไพร 

1. ประเภทขึองสมุนไพรลาไดงาย 4.1 0.7 ดี 
2. ขึอมูลสมุนไพรเพียงพอตอความเขึาใจ 4.1 0.7 ดี 
3. มีการบอกขึอมูลการใชสมุนไพรชวยใลเขึาใจไดงาย 4.2 0.6 ดี 

คาเฉลี่ย 4.1 ดี 
ด๎านการทํางานของระบบ 

1. ความเร็วในการตอบสนองการทํางาน 3.6 0.9 ดี 
2. สามารถเขึาถึงขึอมูลสมุนไพรไดงาย 3.8 0.8 ดี 
3. การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชั่นงายตอการใชงาน 3.7 0.9 ดี 
4. ความพึงพอใจตอการใชงานโดยรวม 3.6 0.7 ดี 

คาเฉลี่ย 3.7 ดี 
คาเฉลี่ยโดยรวมขึองแอพพลิเคชั่น 3.9 ดี 
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 จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและทําการทดลองประสิทธิภาพการทํางานขึองระบบและการ
ทดสอบการใชสมุนไพรรักษาตัวนั้น โดยสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมทดสอบสุขภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑ มีสวนประกอบตัวอยางลนาจอแตละสวนมีดังตอไปน ี้ 
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รูปที่ 7 ลนาผูใชงานเขึาสูระบบ   รูปที่ 8 ลนาผูดูแลระบบเขึาสูระบบ 
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อภิปรายผล  
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทดสอบสุขึภาพบนมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ โดยที่
โปรแกรมสามารถรองรับในสมารแทโฟนและแทบเล็ตได มีเนื้อลาเกี่ยวกับการรักษาและดูแลสุขึภาพ 
การใชสมุนไพร การปฏิบัติตัวและคําแนะนําในการดูและสุขึภาพ มีผลการวิเคราะลแขึอมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการใชสมุนไพรและการใชแอพพลิเคชั่น มีประเด็นที่สามารถนํามา อภิปรายผลได
ดังนี้ 
 จากการวิจัยพบวา จากตารางที่ 1 ตารางแสดงผลความพึงพอใจขึองการใชสมุนไพร ใน
ด๎านการรักษาโรคด๎วยสมุนไพรพบวําผลลัพธแจากการรักษาโรคด๎วยสมุนไพร ระยะเวลาที่ใชรักษา
โรคและความสะดวกขึองการใชสมุนไพรในแตละรูปแบบพบวาอยูในระดับดี ทําใลคะแนนเฉลี่ยรวม 
เทากับ 3.6 อยูในระดับดี การเปรียบเทียบขึอดี ขึอเสียขึองการใชสมุนไพรและยาแผนปใจจุบันพบวา
การใชยาแผนปใจจุบันดีกวาสมุนไพร แตก็มีขึอเสียมากกวาสมุนไพรเชนกันและตารางที่ 2 ตาราง
แสดงผลความพึงพอใจขึองแอพพลิเคชั่น ความพึงพอใจขึองผูใชที่มีตอความสวยงามและการออกแบบ
พบวาสีสันความสวยงาม การจัดลมวดลมูอาการและสมุนไพร การออกแบบอินเตอรแเฟสสวยงามและ
ขึนาดตัวอักษรมีความเลมาะสมอยูในระดับดีสงผลใลมีคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 3.8 อยูในระดับดี 
ดานขึอมูลขึองสมุนไพรพบวาประเภทขึองสมุนไพรลาไดงาย ขึอมูลสมุนไพรเพียงพอตอความเขึาใจ
และการบอกขึอมูลการใชสมุนไพรชวยใลเขึาใจไดงาย มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.1 ซึ่งอยูใน ระดับดี 
สวนดานการทํางานขึองระบบเรื่องความเร็วในการตอบสนอง การเขึาถึงขึอมูลสมุนไพร การ
จัดรูปแบบภายในทําใลงายตอการใชงาน และความพึงพอใจโดยรวมพบวาอยูในระดับดี ทําใลคะแนน
เฉลี่ยรวม เทากับ 3.7 อยูในระดับดี และ เมื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพโดยรวมขึอง แอพพลิเคชั่นพบวามี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.9 ซึ่งอยูในระดับดีเชนกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวารางกายขึองแตละคน แตละ
เพศนั้นไมเลมือนทุกคนจึงทําใลการใชสมุนไพรอาจจะไมไดผล ลรือไดผลแตไมเต็มที่ลรือบางคน
อาจจะชอบการรักษาดวยการใชยาแผนปใจจุบันมากกวาการใชสมุนไพร 
 เมื่อไดสํารวจดูแลวผลขึองการวิจัยที่วาใชสมุนไพรรักษาโรคดีกวาการใชยาแผนปใจจุบันนั้น
ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแที่ตั้งไว แตสอดคลองกับผลงานวิจัยขึองรศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด 
(2554) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมุนไพรมีขึอดีและขึอเสียดอยกวายาแผนปใจจุบันดังขึอเปรียบเทียบขึอง
สมุนไพรและยาแผนปใจจุบันนี้ 
 
ขึอดีขึองการใช การแพทยแแผนไทย 

1.เป็นการดูแลโดยองคแรวม ยกตัวอยางการใชสมุนไพร ใน สถานพยาบาลที่ภาคอีสาน เป็น
การดูแลโดยพระและอาสาสมัคร พยาบาลและแพทยแ รวมกับการใชสมุนไพร โดยใช
กําลังใจและจิตใจที่ดีเขึารวมการใลบริการแกผูปุวย 

2.เป็นการรักษาที่เสียคาใชจายนอย ประลยัดงบประมาณ การเสียดุลขึองรัฐในการนําเขึายา 
3.สมุนไพรลาไดในทองถิ่น ไมจําเป็นตองลาซื้อ 
4.เป็นการรักษาตามธาตุมากกวาตามระบบอวัยวะ 
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ขึอดอย 
1.โรคบางชนิด ตองใชการแพทยแแผนปใจจุบัน เชนโรคลัวใจ โรคที่ตองผาตัด เชน ไสติ่ง ลรือ

อุบัติเลตุ ฉุกเฉิน 
2.โรคเรื้อรัง รายแรง ที่พิสูจนแไมไดวาใชสมุนไพรรักษาได โรคสุนัขึบากัด บาดทะยัก 
3.การนํามาใช ตองถูกตอง คือถูกตน ถูกสวน ถูกวิธี ถูกขึนาด และถูกโรค บางชนิดเป็นยาที่มี

อันตราย 
4.ประชาชนที่ดอยโอกาสเขึาถึงความรู มักถูกลลอกลวงงาย ในเรื่องสรรพคุณขึองยาแผน

โบราณ ที่โฆษณาเกินความจริง 
 
โรคประเภทใด ที่เลมาะกับการรักษาดวยยาแผนปใจจุบัน และโรคประเภทใดที่เลมาะกับยาสมุนไพร 

1.โรคที่เลมาะกับการรักษาดวยยาแผนปใจจุบัน ไดแกโรคที่ใชการผาตัด โรคอุบัติเลตุรายแรง 
2.โรคที่เลมาะกับยาแผนโบราณ คือ โรคที่ยาแผนปใจจุบันรักษาไมได เชนมะเร็ง ลรือรักษาไม

ลาย และอาการไมสมดุลตางๆ เชน รอนภายใน ลนาวสั่น โรคจากภูมิคุมกันตางๆ ที่ตอง
อาศัยอาลารสมุนไพรรักษา 

 
ข๎อเสนอแนะงานวิจัย 
 1.ขึอเสนอแนะทั่ว ไป  

1.1 เพ่ือใลการเผยแพรแอพพลิเคชั่นทดสอบสุขึภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ
เป็นไปดวยความสะดวกรวดเร็วและไดผลดียิ่งขึึ้นควรติดตั้งอินเทอรแเน็ตและโลลดแอพพลิเคชั่นมาไว
บนเครื่องโทรศัพทแแบบสมารแทโฟนและแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 

1.2 ในการใชงานควรปฏิบัติตามที่ขึอมูลในแอพพลิเคชั่นแนะนําเพ่ือการมีสุขึภาพท่ีดี 
 2.ขึอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทดสอบสุขึภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแโดยการ
เพ่ิมอาการและคําแนะนําการใชสมุนไพรใลมากขึึ้น  

2.2 แอพพลิเคชั่นตองรองรับกับเครื่องโทรศัพทแแบบสมารแทโฟนและแท็บเล็ตทุกรุน 
 
เอกสารอ๎างอิง 
- จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศแ. (2556). สร๎างเว็บ Mobile Application Cs6. กรุงเทพฯ : บริษัท เอช เอ็น 

กรุ฿ป จํากัด.  
- ทรงเกียรติ สระอุบล . (2556). พัฒนา App Android. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด. 
- นายทศพล ตนสมบัติ (CED RERU), 2556 (ออนไลนแ). แลลงที่มา 

: https://beerkung.wordpress.com 26 ธันวาคม 2558 
- MySQL คืออะไร, 2556 (ออนไลนแ). แลลงที่มา 

: http://www.amplysoft.com/knowledge/what-is-mysql.html  26 ธันวาคม 2558 
- นายรังสรรคแ ชุณลวรากรณแ, 2543 (ออนไลนแ). แลลงที่มา 

: http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html  21 เมษายน 2559 
- วิกิพีเดีย, 2557 (ออนไลนแ). แลลงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/   21 เมษายน 2559 
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- สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ กระทรวงสาธารณสุขึ. (2557). สถิติสาธารณสุข. 
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- Dubos, 1965 อางใน สมจิต ลนุเจริญกุล.(2543). แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ. 
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- รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด.(2554).ประเด็นของการรักษาด๎วยแผนปัจจุบันและแผนไทย. 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n45.php  15 กรกฎาคม 2560 
- สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาลลักประกันสุขึภาพไทย (2552) ปัญหาสุขภาพคนไทยและระบบ
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- แอพพลิเคชั่น "ดอกเตอรแมี" (DoctorMe) 
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ด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ระบบแนะนําร๎านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกบนระบบแอนดรอยด๑ 
Recommended Phitsanulok restaurant guide on  

android operating system 
 

สุริยฉัตร บัวสนธิ์  ไพฑูรย๑  งิ้วทั่ง* 
สาขึาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ ลลักสูตรวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี  
มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีเมล: Suriyachat.b@psru.ac.th 

*อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลลัก 
 

บทคัดยํอ 
 ในปใจจุบันผูบริโภคมีความสนใจในการใชแอพพลิเคชั่นในการเลือกรานอาลารที่ตรงตาม
ความตองการขึองตนเอง เพื่อชวยตอบสนองความตองการในการใชชีวิตใลงาย สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึึ้น 
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแและเพ่ือศึกษารวบรวมขึอมูลรานอาลารในการทําแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแ โดยมีการศึกษากระบวนการวิจัยแบงเป็น 2 ขึั้นตอน คือ ขึั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบแนะนํา
รานอาลารบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ ประกอบดวย (1. การวางแผนระบบ 2. การวิเคราะลแระบบ 
3. การออกแบบระบบ 4. การพัฒนาระบบ  5.การติดตั้งระบบ 6. การดูแลรักษาระบบ)  ขึั้นตอนที่ 2 
การประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ โดยมีการ
ออกแบบขึอคําถามดังนี้  1. ดานออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น 2.ดานประสิทธิภาพการทํางาน
ขึองแอพพลิเคชั่น 3. ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น ผลจากการประเมินความพึง
พอใจตอการทดลองใชแอพพลิเคชั่น โดยแบงการทดสอบผูใชอาสาสมัครเป็น 2 กลุม คือ กลุม
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 4  ทาน  และกลุมนิสัตนักศึกษาจํานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
พบวาการออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น(x = 3.56  S.D.=0.25) ดานประสิทธิภาพการทํางาน(x = 
3.93  S.D.=0)   และดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น(x = 3.68  S.D.=0.02)   อยูใน
ระดับปานกลาง ระบบที่พัฒนาขึึ้นมาใชงานงาย สามารถที่จะแสดงถึงขึอมูลและตําแลนงสถานที่ขึอง
รานอาลาร อยางแมนยํา และตอบสนองความสะดวกสบาย รวดเร็วใลกับผูใชงาน 
 
คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น  แอนดรอยดแ  รานอาลาร 
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Abstract 
At the present, the consumer interests to find their favorite restaurants by 

using restaurant searching application. The application serve a comfortable and 
rapidly lifestyle in the city. This study was to develop an application tool for 
restaurant searching on android operating system. Almost restaurant in Phitsanulok 
areas were collected and created their location through Google map API.  The web 
application composed of 2 steps following; Step 1: Development of restaurant 
recommendation guild application on android operating system ( system planning, 
analytical system, system design, system development, operating system and 
maintenance system ) Step 2 : Recommended restaurant guide application 
satisfaction evaluation by questionnaire will be determined . The questionnaire 
composed of three evaluation parameters following; (1) application design (2) 
application performance and (3) total satisfactions from the user. The volunteer was 
divided into 2 groups; for example (1) the programmer specialist (4 peoples) and the 
second groups is the students (30 peoples). It was found that application feature 
design(x = 3.56  S.D.=0.25)  and performance(x  = 3.93  S.D.=0)    were obtained the 
moderately satisfactions score levels(x = 3.68  S.D.=0.02). The developed restaurant 
searching application can serve the precision of data, location, and comfortable 
lifestyle of the interested user.  
 
Keywords: Application,  Android,  Restaurant 
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1. บทนํา 
ปใจจุบันความกาวลนาขึองเทคโนโลยีและพฤติกรรมขึองผูบริโภคไดเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภค

มีการใชงานอินเทอรแเน็ตเพ่ิมสูงขึึ้น ไมวาจะเป็นการใชงานอินเทอรแเน็ตผานทางมือถือ แท็บเล็ต ลรือ
คอมพิวเตอรแ  รวมถึงการซื้อขึายสินคาออนไลนแผานทางอินเทอรแเน็ตที่ เรียกวา การพาณิชยแ
อิเล็กทรอนิกสแ เพราะเป็นชองทางการตลาดขึนาดใลญขึองโลกที่สามารถเขึาถึงกลุมเปูาลมายได
โดยตรงและยังรวดเร็วไรขึีดจํากัดขึองเรื่องเวลาและสถานที่อีกดวย 

แอพพลิเคชั่น เป็นสวนลนึ่งที่ใชเป็นเครื่องมือในการนํามาชวยอํานวยความสะดวกในการทํา
ธุรกิจไดเป็นอยางดีเชน ธุรกิจรานอาลาร เพราะปใจจุบันคนสวนใลญใชชีวิตกันอยางเรงรีบ จึงทําใลไม
มีเวลาในการประกอบอาลารรับประทานทานเองที่บาน ลรือบางคนอาจมองวาการทําอาลารนั้นเป็ น
เรื่องท่ียุงยาก ผูคนสวนใลญจึงนิยมใชบริการรานอาลารเป็นจํานวนมาก และเพ่ือความสะดวกสบายที่
จะไดเลือกรานอาลารที่ตรงตามความตองการขึองผูใชนั้น ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบแนะนํารานอาลาร
เพ่ือใลผูใชมีการคนลารานอาลารที่ตองการ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถเขึาถึงการ
บริการไดอยางงายดาย ทําใลผูใชสามารถเลือกรานอาลารไดตรงตามความตองการขึองตนเองอีก ทั้ง
ยังชวยประลยัดเวลาขึองผูใชบริการ แอพพลิเคชั่นแนะรานอาลารจึงเป็นประโยชนแอยางมากสําลรับผู
ที่ตองการประลยัดเวลาในการเลือกรานอาลารที่ตองการ เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกใลแกผูใชบริการ
อยางแทจริง  
 
2. วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

 1.เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนํารานอาลารในจังลวัดพิษณุโลกบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแ 

 2.เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชระบบแนะนํารานอาลารในจังลวัดพิษณุโลกบน
ระบบปฏิบัติการ   แอนดรอยดแ 

 
3.วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบงานแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ 
โดยกระบวนการวิจัยแบงเป็น 2 ขึั้นตอน ขึั้นตอน 1 การพัฒนาระบบแนะนํารานอาลารบนระบบ
ปฏิบัติแอนดรอยดแ โดยการออกแบบมี  1. การวางแผนระบบ (Planning system)  2. การวิเคราะลแ
ระบบ  (System Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System Design)  4. การพัฒนาระบบ 
(System Development)  5.การติดตั้งระบบ (System installation)    6. การดูแลรักษาระบบ 
(System Maintenance) ) ขึั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบแนะนํารานอาลาร
บนระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ โดยมีการออกแบบขึอคําถามดังนี้   1. ดานออกแบบลนาจอขึอง
แอพพลิเคชั่น 2.ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น และ 3. ดานความพึงพอใจภาพรวม
การใชแอพพลิเคชั่น โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จํานวน 5 ระดับ  
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ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบและการเก็บขึอมูล ดังนี้ 
 1) ศึกษาคนควาขึอมูล ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขึอง  
 2) ออกแบบลนาจอและประสิทธิภาพการทํางาน 
 3) กําลนดขึนาดตัวอักษร รูปแบบ  ความเลมาะสมขึองแอพพลิเคชั่น และการใชงานบนเมนู
ตางๆบนลนาจอการจัดวางแตละสวนในลนาแอพพลิเคชั่นใลมีความเลมาะสม 
 4) พัฒนาแอพพลิเคชั่น สรางแบบทดสอบผาน Google from และแบบประเมิน 
 5) ทดสอบแอพพลิเคชั่นดานความถูกตอง โดยผูดูแลระบบ 
 6) การติดตั้งและการนําไปใชผานแอพพลิเคชั่น 
 7) ผูวิจัยดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์จากผูใชงาน (Pretestพ) กับกลุมตัวอยาง 
 8) ผูวิจัยแนะนําวิธีการเขึาถึงแอพพลิเคชั่นโดยใชระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ 
 9) ใลนิสิตทําแบบทดสอบความพึงพอใจที่มีตอระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติแอน
ดรอยดแ 
 10) วิเคราะลแขึอมูลทางสถิติ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะลแขึอมูลขึองการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. การวิเคราะลแลาประสิทธิภาพขึองการพัฒนาระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติแอน
ดรอยดแ 

2. การวิเคราะลแแบบสอบถามความพึงพอใจขึองนิสิตที่มีตอระบบแนะนํารานอาลารบน
ระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ 
 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ 

 โดยมีการควบคุมใชผูเชี่ยวชาญ 4 คน และนิสิตนักศึกษา 30 คน โดยออกแบบขึอคําถาม 1. 
ดานออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น 2.ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 3. ดาน
ความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น ใชแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scal) 5 ระดับ 
(Rating Scale)[5] 
 
4. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 

4.1. Google Maps API  
Google Maps API เป็นชุด API สําลรับพัฒนา web application และ mobile 

application (Android, iOS) โดยเราสามารถนํา business data ขึององคแกรมาวางบน Google 
Maps ไดอยางงายดายนอกจากนี้ในชุด API ยังประกอบดวยแผนที่ประเภทตาง ๆ ทั้ง road map, 
satellite map, hybrid map และ terrain map รวมถึง map features ตาง ๆ มากมายใลเรียกใช
ไมวาจะเป็น 

- การปรับแตงแผนที่ (Styled Map) 
- ชุดควบคุมแผนที่ (Map Control) 
- การนําทางจากจุดลนึ่งไปยังอีกจุดลนึ่ง (Directions Service) 
- การแปลงที่อยูเป็นพิกัด Lat / Lng (GeoCoding Service)  
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- การดึงขึอมูล POI (Point of Interest) คือขึอมูลสถานที่ตางๆที่ Googleรวบรวมไวใล เชน 
โรงแรมลางสรรพสินคา (Places API) มาใชงานใน application Street View 

4.2. MIT App Inventor เป็นเครื่องมือตัวลนึ่งที่ใชในการสราง App บนอุปกรณแที่ใช
ระบบปฏิบัติการ Android ที่มีความงายตอการทําความเขึาใจ ใชงานงาย โดยความรวมมือระลวาง
บริษัท Google และ MIT.ทําการผลิต App Inventor ออกมา โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใลผูที่สนใจ
สามารถทําความเขึาใจลลักการพัฒนา Appsบนอุปกรณแที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นขึอง 
Google เอง ตอมา Google ไดถอนตัวออกจากโครงการนี้และปลอยใล MIT ผูพัฒนาเครื่องมือตอ 
โดยมุงเนนไปทางดานการเรียนการสอนเป็นลลักจุดเดนที่ทําใล App Inventor ถูกเลือกใชสําลรับ
เป็นเครื่องมือแรกในการเรียนการสอน ลรือการเริ่มตนพัฒนา Apps บน Android เนื่องจากขึั้นตอน
การพัฒนา App เป็นแบบ Visualization คือใช Block แทนรลัสคําสั่ง เมื่อผูใชตองการทําคําสั่งใด ก็
เพียงเลือก Block นั้น และลากมาวางในพ้ืนที่ทํางานแลวกําลนดคาใลกับBlock เพียงเทานั้น App 
Inventor จะทําการแปลงจาก Block ไปเป็นรูปแบบรลัสคําสั่งใล [9] 

4.3. ภาษาพีเอชพี (PHP:PHP  Hypertext Preprocessor, Personal Home Page)  
 พีเอชพี PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอรแในลักษณะเซิรแฟเวอรแ-ไซดแ สคริปตแ โดยลิขึสิทธิ์อยูใน
ลักษณะโอเพนซอรแส ภาษาพีเอชพีใชสําลรับจัดทําเว็บไซตแ[8]และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML 
โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรแล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้น
งายตอการเรียนรู ซึ่งเปูาลมายลลักขึองภาษานี้ คือใลนักพัฒนาเว็บไซตแสามารถเขึียน เว็บเพจ ที่มีการ
ตอบโตไดอยางรวดเร็ว 
 4.4. HTML 
 HTML ยอมาจากคําวา Hypertext Markup Language พัฒนามาจากภาษา SGML 
(Standard Generalized Markup Language) โดย นาย Tim Berners - Lee เป็นภาษามาตรฐาน
ที่ใชพัฒนาเอกสารในรูปแบบขึองเว็บเพจบนระบบเครือขึายอินเทอรแเน็ต การเรียกใชเอกสารเลลานี้
ทําไดโดยการใชโปรแกรมเว็บบราวเซอรแ (Web Browser) เชน Mosaic , Opera , Nescape 
navigator , Internet Explorer ฯลฯ เรียกดูแฟูมที่สรางดวยภาษา HTML ขึอดีขึอง HTML คือ
สามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรแ และระบบปฏิบัติการไดลลากลลายชนิด[8] 

4.5. MySQL 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขึอมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีลนาที่เก็บ
ขึอมูลอยางเป็นระบบ รองรับคําสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสําลรับเก็บขึอมูล ที่ตองใชรวมกับเครื่องมือ
ลรือโปรแกรมอ่ืนอยางบูรณาการ เพ่ือใลไดระบบงานที่รองรับ ความตองการขึองผูใช เชนทํางาน
รวมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือใลบริการแกภาษาสคริปตแที่ทํางานฝใ่งเครื่องบริการ 
(Server-Side Script) เชน ภาษา phpภาษา aps.net ลรือภาษาเจเอสพ ี
 
5. เครื่องมือ 

5.1 ฮาร๑ดแวร๑ (Hardware) 
  - intel Core i3 
  - โทรศัพทแ  Android 6.0 
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 5.2 ซอฟต๑แวร๑ (Software) 
  - My  SQL 
  - Adobe Dreamweaver CS6 
  - jQuery Mobile 
  - MIT inventer 
  - PHP,HTML 
  - Google API 
6. การออกแบบระบบ 
 ในการพัฒนาระบบเพ่ืองายตอการคนลาและแนะนํารานอาลาร บุคคลที่เกี่ยวขึองกับระบบ
ประกอบไปดวย ผูดูแลระบบ สมาชิกและไดออกแบบการเก็บขึอมูลรานอาลาร พิกัด ละติจูด  
ลองจิจูด   และไดออกแบบดังนี้ 

6.1ผู๎ดูแลระบบ 
  6.1.1สามารถเพ่ิมลบแกไขึขึอมูลผูดูแลระบบ 
  6.1.2สามารถเรียกดูขึอมูลตางๆในระบบ 
  6.1.3สามารถ เพิ่ม ลบ แกไขึ ขึอมูลขึองรานอาลาร 
  6.14สามารถ เพ่ิม ลบ แกไขึ ขึอมูลสมาชิกได  
  6.15.สามารถดูขึอมูลการแนะนํารานอาลารตางๆได เพ่ือความสะดวกสบายขึองผูใช 
 6.2 สมาชิกผู๎ใช๎งาน 
  6.2.1 ทําการกรอก รลัส ชื่อ-นามสกุล ขึองสมาชิก 
  6.2.2 สามารถใชระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ เพื่อแสดงขึอมูลและแผนที่ขึอง
รานอาลารตางๆ 
  6.2.3 สามารถแนะนําราน ใลขึอมูล ใลคะแนน แสดงความคิดเล็น 
  
 
7. ผลการวิจัย 

ระบบการคนลารานอาลารในจังลวัดพิษณุโลกผานระบบแอนดรอยดแ สามารถแบง
กระบวนการดําเนินการออกเป็น 2 สวน คือสวนขึองผูใชบริการและสวนขึองผูดูแลระบบ ในสวนแรก
จะเป็นสวนขึองผูใชบริการจะมี 5 ขึั้นตอนดังนี้  
 
ขั้นตอนที่ 1 โลลดแอพพลิเคชั่นแนะนํารานอาลาร ขั้นตอนที่ 2 เขึาสูระบบแนะนํารานอาลาร 
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  ภาพที่ 1 แสดงลนาเขึาสูระบบ ภาพที่ 2 แสดงลนาล็อคอิน 
 
ขั้นตอนที่ 3 คนลารานอาลารที่ตองการและเลือกรานอาลารที่ตองการ 

     
 

ภาพที่  3 แสดงลนาขึอมูลรานอาลาร ขั้นตอนที่ 4 ขึั้นตอนการนําทาง 
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ภาพที่ 4 แสดงแผนที่นําทาง 
 
ขั้นตอนที่ 5 เป็นขึั้นตอนการจัดการขึอมูล ( ผูดูแลระบบ/ผูใชระบบ ) 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงการจัดการขึอมูลขึองผูดูแลระบบและการสมัครสมาชิก 
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ตารางท่ี 1  ประเมินความพึงพอใจขึองผูเชี่ยวชาญ 
 

 รายการประเมิน 
 
   

คุณภาพ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 
แปลผล 

ดานออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น    
1. ขนาดตัวอักษรชัดเจนและงํายตํอการอําน 3.3 0.54 ปานกลาง 
2. รูปแบบและความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่น 4.0 0.61 ดี 
3. ความรวดเร็วในการใช๎งานงํายไมํซับซ๎อน 3.1 0.55 ปานกลาง 
4. การใช๎งานบนเมนูตํางๆบนหน๎าจอ 3.0 0.57 ปานกลาง 
5. การจัดวางแตํละสํวนในหน๎าแอพพลิเคชั่นมีความ

เหมาะสม 
3.5 0.69 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 3.38 0.59 ปานกลาง 
ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น    
1. สะดวกใช๎งานงําย 4.4 0.65 ดี 
2. ความรวดเร็วในการทํางาน 3.9 0.52 ปานกลาง 
3. ผลลัพธ๑ที่ได๎มีความถูกต๎อง 3.5 0.63 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 3.93 0.6 ปานกลาง 
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น    
1.แอพพลิเคชั่นนี้สามารถนําไปใช๎งานได๎จริง 3.5 0.40 ปานกลาง 
2.แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน๑ มากหรือน๎อย 4.0 0.56 ดี 
3.ความพึงพอใจกับแอพพลิเคชั่นนี้ 3.5 0.54 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 3.66 0.5 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจขึองผูเชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบงานแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติแอนดรอยดแ
จากผูเชี่ยวชาญ ผลที่ไดคือ  ความพึงพอใจดานการออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับปาน
กลาง (x  = 3.38  S.D.=0.592)  ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับปานกลาง 
(x   = 3.93  S.D.=0.6)  และดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่นอยูในระดับปานกลาง  
(x  = 3.66  S.D.=0.5) พบวาผลการประเมินความพึงพอใจขึองผูเชี่ยวชาญสามารถนําไปพัฒนาตอ
ยอดใลดียิ่งขึึ้น เพ่ือความสะดวก เขึาใจงาย 
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ตารางท่ี 2  ประเมินความพึงพอใจขึองนิสิตนักศึกษา 
 

 รายการประเมิน 
 
   

คุณภาพ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 
แปลผล 

ดานออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น    
1. ขนาดตัวอักษรชัดเจนและงํายตํอการอําน 4.1 0.59 ดี 
2. รูปแบบและความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่น 4.0 0.22 ดี 
3. ความรวดเร็วในการใช๎งานงํายไมํซับซ๎อน 3.9 0.89 ปานกลาง 
4. การใช๎งานบนเมนูตํางๆบนหน๎าจอ 3.2 0.45 ปานกลาง 
5. การจัดวางแตํละสํวนในหน๎าแอพพลิเคชั่นมีความ
เหมาะสม 

3.5 0.69 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 3.74 0.56 ปานกลาง 
ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น    
1. สะดวกใช๎งานงําย 4.1 0.22 ดี 
2. ความรวดเร็วในการทํางาน 4.5 0.52 ดี 
3. ผลลัพธ๑ที่ได๎มีความถูกต๎อง 3.2 0.54 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 3.93 0.42 ปานกลาง 
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น    
1.แอพพลิเคชั่นนี้สามารถนําไปใช๎งานได๎จริง 3.1 0.33 ปานกลาง 
2.แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน๑ มากหรือน๎อย 4.0 0.56 ดี 
3.ความพึงพอใจกับแอพพลิเคชั่นนี้ 4.0 0.50 ดี 

คําเฉลี่ย 3.7 0.46 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจขึองนิสิตนักศึกษา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบงานแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดแจากนักศึกษา ผลที่ไดคือ  ความพึงพอใจดานการออกแบบลนาจอขึองแอพพลิเคชั่นอยูใน
ระดับปานกลาง (x = 3.38  S.D.=0.592)  ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับ
ปานกลาง (x  = 3.93  S.D.=0.6)  และดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่นอยูในระดับ
ปานกลาง  (x  = 3.66  S.D.=0.5) พบวาผลการประเมินความพึงพอใจขึองนักศึกษาสามารถนําไป
พัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแใลดียิ่งขึี้นเพ่ือความสะดวก เขึาใจงาย 
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8. สรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
 ผลการพัฒนาระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จากการประเมิน
ความพ่ึงพอใจการใชระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแขึองผูเชี่ยวชาญจํานวน 
4 คน และนิสิตนักศึกษาจํานวน 30 คน  มีผลความพึงพอใจดานการออกแบบลนาจอขึอง
แอพพลิเคชั่นอยูในระดับปานกลาง ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับปาน
กลาง  และดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่นอยูในระดับปานกลาง แสดงใลเล็นวา
ระบบที่พัฒนาขึึ้นมาสามารถแสดงถึงขึอมูลและตําแลนงสถานที่ขึองรานอาลาร  ดังนั้นการพัฒนา
ระบบแนะนํารานอาลารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  ทําใลสามารถเลือกรานอาลารที่ตรงตาม
ความตองการขึองตนเองผานทางแอพพลิเคชั่น เพ่ือชวยตอบสนองความตองการในการใชชีวิตใลงาย 
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึึ้น 
 
9. ข๎อเสนอแนะ 

ระบบสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได เชน การพัฒนาระบบการคนลารานกาแฟในสถานที่
ตางๆ เนื่องจากผูใชบริการจะคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางและราคา จึงมองเล็นปใญลา คือ ไม
สามารถเช็คราคาขึองอาลารรานนั้นๆได ระบบนี้ทําใลงายตอการเช็คราคาอาลารและเสนทางการ
เดินทาง 
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The Mango Sale Application on the Android Operating System 
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บทคัดยํอ 

จากการศึกษาคนควาราน mango shop มีการขึายมะมวงอยูแคลนาราน ทําใลลูกคาสวน
ใลญที่มีอยูเป็นลูกคา    เดิมๆ เป็นกลุมที่มีอยูเป็นลูกคาลนาเดิมๆ เป็นกลุมลูกคาที่อยูบริเวณตลาด
ตะพานลิน อ.ตะพานลิน จ.พิจิตรเทานั้น ทําใลเราไมสามารถมีลูกคาลนาใลมๆ ผูวิจัยไดเล็งเล็นถึง
ความสําคัญขึองระบบสารสนเทศที่จะนํามาพัฒนาเป็นตัวชวยเสริมใลลูกคาสามารถเขึาถึงไดงายขึึ้น 
โดยการสรางแอพพลิเคชั่นขึายมะมวงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ใลลูกคาสามารถเขึามาเลือก
ชมและสั่งซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นบนสมารแทโฟน โดยการสมัครเขึามาเป็นสมาชิกขึองทางราน 
ในสวนขึองแอดมินมีลนาที่ตรวจสอบขึอมูลสมาชิก เพ่ิม ลบ แกไขึสินคา ตรวจสอบการสั่งซื้อและการ
ชําระเงินขึองลูกคา จากผลการประเมินความพึงพอใจตอการทดลองใชแอพพลิเคชั่น โดยแบงกลุมผู
ทกสอบออกเป็น 2 กลุม คือกลุมผูเชียวชาญ และกลุมผูใชงาน จํานวน 100 คน โดยมาตรวั ด แบบ
ประเมิน 5 ระดับ พบวาผูเชียวชาญ 3 ทาน มีความพึงพอใจในดานขึองลนาจอแอพพลิเคชั่นอยูใน
ระดับดีมาก ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชงาน
แอพพลิเคชั่นอยูในระดับดีมาก และผลการประเมินจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ผลที่ไดคื อ มี
ความพึงพอใจในดานขึองลนาจอแอพพลิเคชั่น รวมคาเฉลี่ย 4.08 อยูในระดับมาก ดานการทํางาน
ขึองแอพพลิเคชั่นคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับมากที่สุด และในดานความพึงพอใจภาพรวมการใชงาน
แอพพลิเคชั่นคาเฉลี่ย 4.18 อยูในระดับมาก 
คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่น, ขึายมะมวง, ออนไลนแ  
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ABSTRACT 
 The mango shop case studying for selling mango is just in front of the shop to 
make the most of existing customers. It is a group ofexisting customers in 
Taphanhinmarket, Taphanhin district, Phichit province. We cannot have new 
customers. The researchers have recognized the importance of information systems 
to be developed as a way to help customers easily access by creating an application 
for selling mangoes on the Android operating system. Allow customers to view and 
order products through the application on the smartphone by subscribing to the 
store. The admin section is responsible for reviewing subscriber information, adding, 
removing, modifying, reviewing customer orders and payments. Assessment of 
satisfaction on trial application functionality. Divided among the vertices into two 
groups Group of Experts And user groups of 100 people the assessment measures 
five levels. Experts found that 3 people were satisfied with the screen of the app 
functionality in a very good level and the assessment results from a sample number 
of 100 people the result is satisfied in the side of the screen the application 
including average 4.08 is on many levels. Performance of applications, average 4.23 
level at most. And in terms of overall satisfaction, use of the application is much 
levels 4.18 average. 
 
KEYWORDS : Application, Mango Sale, Online 
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บทนํา 
จากความเจริญกาวลนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วนี้เป็นสาเลตุทําใลระบบการคาในปใจจุบัน 

มีความแตกตางไปจากเดิม ซึ่งในอดีตการทําการคาจะเป็นการขึายผานทางลนารานเทานั้นจึงทําใล 
ตองใชเงินลงทุนสูง นอกจากนี้การทําการคาแบบเดิม รานคานั้นๆจะเป็นที่รูจักและสามารถเขึาถึงได 
เพียงลูกคาในพ้ืนที่เทานั้น แตในปใจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขึามาใชในการทําธุรกิจการคา ลรือ 
เรียกอีกอยางลนึ่งวาพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแ(E-commerce) ซึ่งเป็นการใชอินเทอรแเน็ตเป็นสื่อกลาง 
การคาระลวางผูคากับกลุมลูกคา พาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแกําลังเป็นที่นิยมอยางกวางขึวาง เนื่องจากมี 
ผลตอบแทนที่คุมคาเป็นการทําการคาที่ไมตองผานพอคาคนกลาง อีกทั้งยังเป็นการทําการคาที่ไ ร 
พรมแดน ไมมีขีึดจํากัดขึองเวลาและสถานที่ ทําใลสามารถเขึาถึงกลุมเปูาลมายไดโดยตรงและรวดเร็ว 
 การเปลี่ยนแปลงขึองเทคโนโลยี ทําใลเกิดธุรกิจอีกลนึ่งธุรกิจในการเขึาใชงานอินเทอรแเน็ต  
คือการช฿อปปิ้งออนไลนแดวยมือถือ ทําใลเกิดการซื้อขึายสินคาผานชองทางออนไลนแลรื อช็อปปิ้ง
ออนไลนแก็ไดรับความนิยมมากขึึ้นทุกวัน จากการใชงานอินเทอรแเน็ตขึองผูบริโภคที่ใชไดลลากลลาย
ชองทาง โดยเฉพาะการพัฒนา โทรศัพทแมือถือระบบอนาล็อคมาเป็นสมารแทโฟนนั้นทําใลการซื้อขึาย
สินคาออนไลนแเติบโตอยางกาว กระโดด ทั้งนี้เล็นไดจากผลสํารวจลาสุดเกี่ยวกับการช็อปปิ้งออนไลนแ
ขึองมาสเตอรแการแด เผยวา ผูบริโภค ชาวจีนและชาวไทยจํานวนเกินครึ่ง (รอยละ 59.4 และรอยละ 
51.2 ตามลําดับ) (โพสตแทูเดยแ, 2557 : ออนไลนแ) ไดจับจายซื้อสินคาผานสื่ออุปกรณแสื่อสารเคลื่อนที่ 
ซึ่งสะทอนใลเล็นว การช็อปปิ้งออนไลนแ ยังคงเติบโตอยางไมลยุดลยอน และผูบริโภคที่ชื่นชอบความ
สะดวกสบายขึองการชอปปิ้งผานสมารแทโฟนมี จํานวนมากเพ่ิมขึึ้นเรื่อยๆ การสรางแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
ชวยอํานวยความสะดวกใลกับลูกคา ชวยในการ ประชาสัมพันธแผานงานแสดงสินคาลรือการรับคูปอง
สวนลดสินคา การแทรกสื่อโฆษณาผานเกมสแลรือ แอพพลิเคชั่นตางๆ ซึ่งชวยใลกลุมธุรกิจตางๆ
สามารถเจาะตลาดกลุมลูกคาไดงาย รวดเร็ว รวมทั้งชวย ประลยัดคาใชจายในการทําสื่อโฆษณา ไมวา
จะเป็นแผนปูาย ใบปลิวแนะนําสินคาตางๆ ลดคาใชจายในการจางพนักงานในการทําสื่อโฆษณาแบบ
ดั้งเดิมนอกเลนือจากแอพพลิเคชั่นพ้ืนฐานที่มีอยูบนสมารแทโฟนแลว วิธีลนึ่งที่ธุรกิจตางๆจะสามารถ
เขึาถึงกลุมลูกคาไดอยางงายดาย 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการขึายสินคาออนไลนแจากเดิมที่มีการขึายอยูบนเว็บไซตแ
ลรือแบบลนารานนํามาพัฒนาเป็นระบบการขึายบนแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใชงานไดบนสมารแทโฟน 
เพ่ือเป็นชองทางในการขึายมะมวงขึองเกษตรกรโดยตรง และยังสามารถเพ่ิมกลุมลูกคาจากที่ขึายแค
ลนารานลูกคาสวนใลญที่มีอยูเป็นลูกคาลนาเดิมๆ ลรือกลุมลูกคาที่ผานไปผานมาลนารานเพียงแคนั้น
ทําใลไมสามารถมีลูกคารายใลมลรือกลุมลูกคาที่มีความลลากลลายได การพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึาย
มะมวงบนแอพพลิเคชั่นนอกจากจะชวยใลเพ่ิมฐานลูกคาและเพ่ิมตลาดใลมๆในการระบายสินคาแลว 
ยังชวยใลเกษตรกรจําลนายผลผลิตโดยไมตองผานพอคาคนกลาง เพราะการขึายสินคาผานพอคาคน
กลางจะทําใลเกษตรกรไดรับผลกําไรนอยลงและผลกําไรจะไปตกอยูที่พอคาคนกลางแทน แตถามีการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบนี้ขึึ้นมา เกษตรกรสามารถนําผลผลิตขึองตนมาลงขึาย และใลผูที่สนใจ
สามารถมาเลือกซ้ือไดผานทางแอพพลิเคชั่นนี้ 
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กรอบความคิด 

 
รูปที่1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

ผูดูแลระบบจะทําการปูอนขึอมูลลงในระบบงาน จากนั้นขึอมูลทั้งลมดจะถูกเก็บอยูใน
ฐานขึอมูล MySQL(Database) ที่ใชสําลรับเก็บขึอมูลสมาชิก และเก็บขึอมูลรายละเอียดสินคา 
จากนั้นขึอมูลก็จะถูกบันทึกและประมวลผล ขึั้นตอนสุดทายคือการแสดงผล ลลังจากที่ผูดูแลระบบ
ปูอนขึอมูลลงในระบบงานดวยภาษา PHP ไปเก็บขึอมูลในฐานขึอมูล MySQL(Database) ขึอมูลที่
ผานการประมวลผลไดทําการเชื่อมตออินเตอรแเน็ต จากนั้นขึอมูลก็จะถูกแสดงผลออกมาในสมารแท
โฟน บนระบบแอนดรอยดแ ดังภาพที่1 
 
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
          2.1 เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นและอํานวยความสะดวกใลกับลูกคา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แอพพลิเคชั่นขึายมะมวงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จัดทําขึึ้นเพ่ือ
สามารถใลลูกคาเจามาเลือกซื้อมะมวงไดโดยการสมัครเขึามาเป็นสมาชิกขึองทางราน โดยมี
รายละเอียดขึองวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
ประชากร  
          ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน  
 
กลุํมตัวอยาํง 

ประชากรที่ใชโทรศัพทแมือถือระบบแอนดรอยดแ จํานวน 55 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  (Yamane (1967)) กําลนดขึนาดขึองกลุมตัวอยางโดยใชสูตรขึอง ทาโร ยา
มาเน  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
          1. เครื่องมือที่ใชในงานพัฒนางานวิจัย คือ โปรแกรม Dreamweaver Cs6    
          2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ขั้นการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษา คนควา แนวทาง ทฤษฎี เอกสารอางอิงขึองงานที่เกี่ยวขึอง 

1.1 ศึกษาเกี่ยวกับการเก็บขึอมูลขึายขึองออนไลนแ 
1.2 ศึกษาขึอมูลเกี่ยวกับทฤษฏี งานวิจัย รวมทั้งการพัฒนาจากการขึายขึองผานเว็ป

มาเป็นการขึายขึองผานแอพพลิเคชั่น 
2. ศึกษาซอฟตแแวรแในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

2.1 ศึกษาขึอมูลและการทํางานขึองซอฟตแแวรแที่ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น คือ 
Dreamweaver Cs6 

3. ศึกษาซอฟตแแวรแที่ใชออกแบบกราฟิก 
3.1 ศึกษาการใชงานขึองโปรแกรม lllustrator Cs6 
3.2 ศึกษาการใชงานขึองโปรแกรม Photoshop Cs6 

4. วิเคราะลแออกแบบระบบงานขึองแอพพลิเคชั่น 
4.1 ออกแบบขึั้นตอนการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 
4.2 ออกแบบกราฟิกใลสานตอกับผูใชงาน 

5. เขึียนโปรแกรมขึองแอพพลิเคชั่นดวยภาษา PHP  
6. ทดสอบระบบและแกไขึบกพรองขึองแอพพลิเคชั่น 
7. ประเมินผลการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นโดยทดสอบการใชงาน กับผูใชที่เกี่ยวขึอง 

 
การเก็บข๎อมูล  
 ผูจัดทําไดศึกษาผูจัดทําไดศึกษาและรวบรวมขึอมูลจากลลายๆแลลง โดยแบงสวนขึอง
การศึกษาออกเป็น 2 สวนคือ 
 1. ขึอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการเก็บขึอมูลแบบสอบถาม โดยสุมกลุมตัวอยางขึองนักศึกษา 
สาขึาเคมี และสาขึาคณิตศาสตรแ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จํานวน 55 คน 
 2. ขึอมูลทุติยภูมิ ทําการเก็บรวบรวมขึอมูลจากเอกสาร ลนังสือ รายงานวิจัย อินเตอรแเน็ต 
และขึอมูลสถิติตางๆที่เก่ียวขึอง 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
        1. ขึอมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเล็น ดานบริบท ดานการใชงานแอพพลิเคชั่น 
ขึองผูตอบแบบสอบถาม ผูรายงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะลแ ขึอมูลทั่วไป คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        2. การแปลผลขึองความคิดเล็นพิจารณาจากคาเฉลียวตามเทคนิคขึองขึอง ลิเคิรแท
(Likerttechnique)   
 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย  
          1. คาเฉลี่ย (arithmetic mean) 
          2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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ผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและทําการทดลองประสิทธิภาพการทํางานขึองระบบ โดย
สามารถที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึายมะมวงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแมีสวนประกอบตัวอยาง
ลนาจอแตละสวนมีดังตอไปนี้ 
 

    
   

รูปที่ 1 ลนาลลัก   ลนาที่ 2 ผูดูแลระบบเขึาสูระบบ 
 
 

    
 

ลนาที่ 3 สมาชิกเขึาสูระบบ  ลนาที่ 4 รายการสินคาบุคคลทั่วไป 
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ลนาที่ 5 สั่งซื้อสินคา  ลนาที่ 6 รายการสั่งซื้อ 

    
 

ลนาที่ 7 กรอกขึอมูลผูซื้อ  ลนาที่ 8 สรุปรายการสั่งซื้อ 
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ลนาที่ 9 ขึอมูลการชําระเงนิ   ลนาที่ 10 ดําเนนิการเสร็จสิ้น 

 
ตารางที่1 ผลประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่นขึายมะมวงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแจาก

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ดานลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น 

1 ขึนาดขึองตัวอักษรที่อานงายและชัดเจน 3.33 0.58 ดีมาก 
2 รูปแบบขึองแอพพลิเคชั่น 3.66 0.58 ดีมาก 
3 มีความเขึาใจงายไมซับซอน 3 1.00 ดีมาก 
4 การใชงานเมนูตางๆบนลนาจอ 3 1.00 ดีมาก 

5 
การออกแบบลนาแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด
ความสนใจ 

2.66 0.58 ดี 

 รวม 3.13 0.23 ดีมาก 
 ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 

1 แอพพลิเคชั่นใชงานไดงาย 2.66 0.58  ดี 
2 มีการตอบสนองไดรวดเร็ว 2.33 1.15 ดี 
3 ผลลัพธแที่ไดมีความถูกตอง 3 1.00 ดีมาก 

รวม 2.66 0.67 ดี 
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น 

1 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึึ้นนี้
สามารถสั่งซื้อสินคาไดจริง มากนอยเพียงใด 

3.33 0.58 ดีมาก 

2 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่ไดพัฒนาขึึ้นมี
ประโยชนแมากนอยเพียงใด 

3.66 0.58 ดีมาก 
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รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

3 
ในภาพรวมขึองแอพพลิเคชั่น ทานมีความ
พึงพอใจอยางไรกับระบบงานนี้ 

3 1.00 ดีมาก 

รวม 3.33 0.33 ดีมาก 
  
 จากตารางที ่1 พบวากลุมตัวอยางจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ผลที่ไดคือ ความพึงพอใจ
ในดานขึองลนาจอแอพพลิเคชั่น อยูในระดับดีมาก ( x  = 3.13, S.D. = 0.32 ) ดานการทํางานขึอง
แอพพลิเคชั่น อยูในระดับดีมาก ( x  = 2.66, S.D. = 0.67 ) และในดานความพึงพอใจ อยูในระดับดี
มาก ( x  = 3.33, S.D. = 0.33 ) 
 
ตารางที ่2 ผลประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่นขึายมะมวงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแจาก

กลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน 

รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ดานลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น 

1 ขึนาดขึองตัวอักษรที่อานงายและชัดเจน 4.47 0.63 มากที่สุด 
2 รูปแบบขึองแอพพลิเคชั่น 4.07 0.69 มาก 
3 มีความเขึาใจงายไมซับซอน 3.39 0.77 มาก 
4 การใชงานเมนูตางๆบนลนาจอ 3.98 0.74 มาก 

5 
การออกแบบลนาแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด
ความสนใจ 

3.93 0.74 มาก 

 รวม 4.08 0.72 มาก 
 ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 

1 แอพพลิเคชั่นใชงานไดงาย 4.15 0.78  มาก 
2 มีการตอบสนองไดรวดเร็ว 4.20 0.62 มาก 
3 ผลลัพธแที่ไดมีความถูกตอง 4.35 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.23 0.71 มากที่สุด 
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น 

1 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึึ้นนี้
สามารถสั่งซื้อสินคาไดจริง มากนอยเพียงใด 

4.38 0.78 มากที่สุด 

2 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่ไดพัฒนาขึึ้นมี
ประโยชนแมากนอยเพียงใด 

4.05 0.70 มาก 

3 
ในภาพรวมขึองแอพพลิเคชั่น ทานมีความ
พึงพอใจอยางไรกับระบบงานนี้ 

3.11 0.74 ปานกลาง 

รวม 4.18 0.74 มาก 
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 จากตารางที่2 พบวากลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน ผลที่ไดคือ ความพึงพอใจในดานขึอง
ลนาจอแอพพลิเคชั่น อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.08, S.D. = 0.72 ) ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 
อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.23, S.D. = 0.71 ) และในดานความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก ( x  = 
4.18, S.D. = 0.74 )  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
ความสัมพันธแระลวางปใจจัยตางๆ กับพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนแจากการศึกษา พบวา 
 ปใจจัยดานประชากร อาจกลาวไดวา เพศลญิงใลความสนใจตอการใช แอพพพลิเคชั่นซื้อ
สินคาออนไลนแมากกวาเพศชาย จากการใชงานสมารแทโฟนในปใจจุบันถือได วามีการใชงานกันอยาง
แพรลลายในทุกเพศทุกวัย แตผูลญิงจะใลความสนใจในเรื่องการซื้อสินคาทางออนไลนแมากกวาเพศ
ชาย 
 ปใจจัยดานชวงอายุ ถือเป็นสวนสําคัญในการเลือกซื้อสินคาออนไลนแ นักเรียน นักศึกษาที่อยู
ในชวงวัยเรียนจะใลความสนใจในการคนลา เขึาชม และสั่งซื้อสินคาเกี่ยวกับความสวยความงาม ลรือ
เกี่ยวกับอุปกรณแทางการศึกษาเป็นสวนใลญ สวนวัยทํางานจะใลความสนใจในเรื่องขึองใช ขึองที่ใช
บริโภคได ลรือขึองใชที่มีความจําเป็นตองใชในชีวิตประจําวัน 
 ปใจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูบริโภคสวนใลญจะใลความสําคัญในการตัดสินใจ
ดาน ราคามากที่สุด โดยลากวิเคราะลแลึกลงไปในดานราคา ราคาที่มีความเลมาะสมเมื่อเทียบกับ 
คุณภาพสินคา เป็นสิ่งที่กลุมตัวอยางใลความสําคัญในการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งตรงกับทฤษฎี S-R 
Theory ขึอง Kotler (Kotler P : 2003) สิ่งกระตุนดานราคา (Price Stimulus) เชน การกําลนด 
ราคาสินคาที่มีอยูใลเลมาะสมกับผลิตภัณฑแ โดยพิจารณาลูกคาเปูาลมาย ตามทฤษฎี นั้น ซึ่งจาก การ
วิจัยพบวา ราคามีความเลมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินคา มีผลตอการตัดสินใจใช แอพพลิเคชั่นซื้อ
สินคาออนไลนแมากที่สุด 
 ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่น  เมื่อพิจารณาเป็นรายขึอ
พบวาผูบริโภคสนใจเรื่องเป็นรานคาที่ เปิดใลบริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกในการสั่งซื้อ 
ประลยัดเวลา มีบริการสงสินคาฟรี  ตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา สะดวกตอการซื้อขึาย  
 จากผูที่ใชแอพพลิเคชั่นขึายมะมวงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ มีความพึงพอใจตอการใช
งาแอพพลิเคชั่นที่สามารถชวยใลผูใชงาน สามารถเขึามาเลือกดูสินคา และสามารถสั่งซื้อสินคาผาน
ทางแอพพลิเคชั่น จากลการประเมินการใชงานโปรแกรม กลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน พบวาระดับ
ความพึงพอใจขึองการใชงานโปรแกรมอยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงใลเล็นวาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนา
สามารถสั่งซื้อสินคาไดจริง และถือเป็นอีกทางเลือกลนึ่งสําลรับผูใชงาน 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมความลลากลลายขึองมะมวงใลมากขึึ้น 
2. แอพพลิเคชั่นตองรองรับกับสมารแทโฟนทุกรุน 
3. สีขึองแอพพลิเคชั่นมีความนาสนใจกวานี้ 
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แอพพลิเคชั่นสําหรับการให๎บริการขนสํงในเขตภูมิภาค 
“Swift Move” an Application for local logistics 

 
กลชาญ  อนันตสมบูรณ๑  อนุสรณ๑ ใจแก๎ว  อิทธิพล  วิวัฒนสถิต 

 
บทคัดยํอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางแอปพลิเคชันเพ่ืออํานวยความสะดวกใลกับผูที่
ตองการใชบริการ   ดานการขึนสง (สินคา, สิ่งขึองฯลฯ) และผูใลบริการดานการขึนสง โดยการ
ทํางานระบบจะทําการจับคูระลวางผูใชบริการกับผูใลบริการที่เลมาะสม โดยผูใชบริการจะทํา
การแจงรายละเอียดการขึนสงสินคาและเลือกตําแลนงตนทาง ตําแลนงปลายทาง และประเภท
รถที่ตองการในการขึนสง ลลังจากนั้นระบบจะทําการคนลาผูใลบริการที่สอดคลองกับเงื่อนไขึ 
ในสวนงานขึองผูใลบริการเมื่อมีรายการเสนอขึอใชบริการขึนสงขึองเขึามาใลม สามารถจัดการ
รับงานลรือเลือกปฏิเสธได เมื่อขึนยายสิ่งขึองเสร็จสิ้นจะมีการแจงเตือนไปยั งผูใชบริการใล
รับทราบ และมีการใลคะแนนสําลรับการใลบริการ  
 การพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแโดยใชเครื่องมือ Android Studio 
และ Slim Framework โดยแอพพลิเคชั่นไดมีการถูกประเมินประสิทธิภาพโดยผูใชบริการทั่วไป
และผูประกอบการรับขึนยายสิ่งดวยวิธีการทดลองใชและตอบแบบสอบถามโดยผลการประเมิน
แอพพลิเคชั่นไดคะแนนเฉลี่ยดี (4.11)  
              
คําสําคัญ : ขึนสง, แอพพลิเคชั่น, สมารแทโฟน, แอนดรอยดแ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to create applications to facilitate those 
who want to use transportation services (goods, supplies, etc.) and 
transportation services. The system will match the user to the appropriate 
service provider. The customer will provide the shipping details and select the 
source location and destination location and the type of vehicle they want to 
transport. After that, the system will search for qualified service providers. In the 
service provider's section, when there is an offer for a new shipping service. 
Providers can handle the job or choose to reject it and when shipped items, the 
system will be notified to the client's and there are ratings for the service. 
 For development, choose to develop systems on the Android operating 
system using Android Studio and Slim Framework tools. The average user and 
operator, using the trial method and the questionnaire, evaluated the 
applications. The results of the appraisal were rated as good (4.11). 
              
KEYWORDS: Logistics, Applications, Smartphone, Android 
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บทนํา (ความสําคัญ กรอบแนวคิด จุดมุํงหมาย)          
 ปใจจุบันประเทศไทยมีบริการดานการขึนสงอยูลลากลลายรูปแบบ แตรูปแบบที่นิยมมาก
ที่สุดก็คือการขึนสง ทางบกโดยใชถนนโดยการขึนสงทางถนนนั้นมีมากกวารอยละ 80 ขึองปริมาณ
การขึนสงสินคาโดยรวมขึองประเทศ เนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐานระบบการขึนสงในประเทศเลมาะ
สําลรับการขึนสงถึงที่ลมายปลายทางไดสะดวกที่สุด ในขึณะที่การขึนสงทางรางยังคงมีขึอจํากัดในการ
นําสินคาถึงปลายทาง ดังนั้นจึงมีการผสมผสานรูปแบบการขึนสงเพ่ือใลสามารถทันกับการตอบสนอง
ความตองการขึองลูกคา โดยคํานึงถึงตนทุนการขึนสงใลประลยัดที่สุด  ทําใลบริการดานการขึนสง 
ขึนยายสินคาลรือสิ่งขึอง มีการแขึงขึันที่คอนขึางสูง โดยเฉพาะการเจาะตลาดภาคบุคคล ธุรกิจอี
คอมเมิรแซ ตลอดจนธุรกิจที่ประกอบกิจการที่บานลรือธุรกิจขึนาดกลางลรือขึนาดเล็ก ซึ่งไมมีระบบรถ
ขึนสงเป็นขึองตนเอง โดยปใญลาสําคัญที่พบสําลรับกลุมลูกคาลรือภาคธุรกิจก็คือยังมีพ้ืนที่บริการที่ไม
ครอบคลุมมากเพียงพอโดยเฉพาะตามจังลวัดรอบนอกลรือพ้ืนที่ชนบท  การที่จะลายานพาลนะใน
การขึนสงขึนยายสิ่งขึองตางอาจพบความยุงยากลําบาก บางครั้งอาจมีขึอผิดพลาดในการสื่อสารเรื่อง
จุดลมายปลายทางในการขึนสงขึนยายที่คลาดเคลื่อนได สวนปใญลาที่สําคัญสําลรับผูที่ใลบริการขึนสง
ขึนยายสิ่งขึองที่เป็นผูใลบริการรายเล็กซึ่งมักจะขึาดความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาเพ่ิม
ศักยภาพในการแขึงขึันเพ่ิมชองทางดานการตลาดลรือบางครั้งผูใลบริการบางราย เขึารวมเป็น
พันธมิตรกับบริษัทขึนสงรายใลญอาจโดนลักคาธรรมเนียมลรือสวนแบงที่ ไมเป็นธรรม นอกจากนี้
รัฐบาลชุดปใจจุบันยังมีนโยบายที่ผลักดันใลประเทศไทยใชระบบเศรษฐกิจที่ตองอาศัยนวัตรกรรมใน
การขึับเคลื่อนมีการผลักดันใลเกิดผูประกอบการรายใลมๆ ที่จะเขึาสูธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยีและน
วัตรกรรมเป็นพ้ืนฐาน และการเติบโตขึองเศรษฐกิจแบบแบงปใน (Sharing Economy)ที่มีอัตราการ
เติบโตที่สูงมาก  
 จากที่มาและความสําคัญดังกลาว จึงมีแนวคิดวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันสําลรับการ
ใลบริการขึนสงโดนเนนในระบบภูมิภาคงเพ่ือตอบสนองความตองการขึองผูใชบริการและผูใลบริการที่
สามารถใชบริการขึนสงขึนยายสิ่งขึองไดงายดาย โดยระบบประกอบไปดวยสวนสําลรับผูใชบริการ
และผูใลบริการ แอปพลิเคชันสําลรับผูใชบริการจะสามารถระบุเสนทางการขึนสงขึนยายสิ่งขึอง การ
แสดงรายละเอียดคาบริการตางๆ การคนลาผูใลบริการรายอ่ืนๆ เพ่ือมาเปรียบเทียบคาบริการ และ
แอปพลิเคชันสําลรับผูใลบริการรถขึนสงขึนยายสิ่งขึอง จะสามารถบริลารจัดการรับงานลูกคา การ
แสดงเสนทางในการขึนสงขึนยายสิ่งขึอง และการบริลารจัดการคาบริการตางๆ ที่ใชในการขึนสงขึน
ยายสิ่งขึอง 
  
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นดานการขึนสงสินคานี้ไดเลือกพ้ืนที่ใน
การพัฒนาระบบ คือตําบลบานดู อําเภอเมือง จังลวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะลแและออกแบบ
ระบบจะมีการแบงออกเป็นสองสวน ดังนี้ 
 1) สวนที่ทํางานดานแมขึายเพ่ือใลบริการสําลรับการบริลารและจัดการดานขึอมูล การ
จัดการดานสิทธิและการอนุญาตการเขึาใชงานระบบรวมถึงการออกรายงานเพื่อวิเคราะลแและ
ปรับปรุงบริการ 
 2) สวนขึองแอปพลิเคชันบริการเรียกรถขึนสงขึนยายสิ่งขึองนั้นจะแบงระบบงานยอย
ออกเป็น 2 สวน ไดแก 
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  (1) สวนขึองผูใชบริการ 
  (2) สวนขึองผูใลบริการ 
 ในขึั้นตอนการวิเคราะลแและออกแบบระบบเมื่อพิจารณาภาพรวมขึองระบบจากแผนผัง
บริบท ( Context Diagram ) จะสามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงแผนผังบทขึองระบบ ( Context Diagram ) ระบบบริการเรียกรถขึนสง 

 
 โดยผูใชบริการสามารถลงทะเบียนเพ่ือขึอใชบริการเมื่อไดรับอนุมัติจากผูดูแลระบบสามารถ
เขึาสูระบบและแจงขึอมูลการเรียกใชบริการเพ่ือสงความตองการไปยังผูใลบริการซึ่งทางระบบจะทํา
การจับคูผูใชบริการและผูใลบริการที่ตรงกับความตองการเขึาดวยกันตามเงื่อนไขึที่ผูใชบริการไดระบุ
และผูใลบริการไดลงทะเบียนไวกับตัวระบบ และสามารถแสดงเป็นแผนผังการไลลขึองกระแสขึอมูล ( 
Data Flow Diagram ) ดังรูปที่ 2 



361 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

  

 
 

รูปที่ 2 แสดงแผนผังการไลลขึองกระแสขึอมูล (Data Flow Diagram) 
  
 จากรูปที่ 2 ขึอมูลการไลลขึองกระแสขึอมูลไดแบงเป็นระบบยอยจํานวน 9 ระบบ ประกอบ
ไปดวยการลงทะเบียนสําลรับผูใชบริการสําลรับการเขึาใชบริการในครั้งแรกขึองผูที่สนใจการเรียกใช
บริการผานแอพพลิเคชั่นจากนั้นเมื่อไดรับการอนุมัติการสามารถเขึาสูระบบเพ่ือใชบริการ โดยทําการ
เรียกใชบริการ สวนผูใลบริการนั้นก็ตองมีการลงทะเบียนสําลรับผูใลบริการในการใชบริการครั้งแรก
เชนกันเมื่อไดรับอนุมัติสามารถเขึาสูระบบเพื่อปูอนขึอมูลผูใลบริการ สําลรับผูดูแลระบบสามารถ การ
จัดการขึอมูลจังลวัดและออกรายงานในเชิงสถิติ 
 การเรียกใชบริการมีลําดับในการทํางานเริ่มจากการระบุตําแลนงขึองผูใชบริการและประเภท
รถที่ตองใลบริการโดยสามารถดําเนินการตามผังระบบงาน (โฟลชารแต) ดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4  
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รูปที่ 3 แสดงผังระบบงานการเรียกใชบริการ รูปที่ 4 แสดงผังระบบงานกําลนดเสนทาง 
 
 จากรูปที่ 3 เมื่อผูใชบริการเรียกใชบริการจะตองมีการกําลนดเสนทางขึองตําแลนงตนทาง
และตําแลนงปลายทางและเลือกผูใลบริการโดยการกําลนดเสนทางนั้นจะใชผังระบบงานดังรูปที่ 4 ซึ่ง
จะรับขึอมูลละติจูดและลองติจูดจากการระบุตําแลนงโดยผูใชบริการและประเภทรถที่ตองการใช
บริการ โดยเมื่อกําลนดเสนทางและเลือกผูใลบริการที่มีเงื่อนไขึตรงตามที่ไดลงทะเบียนไวกับ ซึ่งวิธีใน
การเลือกผูใลบริการนั้นไดทําตามผังระบบงานในรูปที่ 5 ซึ่งเริ่มจากการที่ระบบจะทําการดึงขึอมูลผูขึอ
ใลบริการทั้งลมดในระบบที่มีเงื่อนไขึตรงกับขึอมูลที่ผูขึอใชบริการไดกําลนดเงื่อนไขึไวมาแสดง โดยจะ
แสดงรายชื่อขึองผูใลบริการทุกรายที่มีเพ่ือใลเกิดการเปรียบเทียบ ผูใชบริการจะเป็นผูตัดสินใจเลือก
ผูใลบริการในการขึนสงสินคาในครั้งนั้น ซึ่งอาจมีการพิจารณาจากทั้งแงราคาที่นําเสนอ ผลตอบรับ
จากประวัติผูที่เคยใชบริการการขึนสงแตละรายมาเป็นตัวแปรในประกอบในการตัดสินใจ โดยในการ
คํานวนราคาคาใชจายในการใชบริการนั้น จะคํานวณดังผังระบบรูปที่ 6 ซึ่งการคํานวณลลักจะ
คํานวณจากระยะทางที่ใชกับอัตราคาบริการตามระยะทาง ซึ่งอาจมีการเพ่ิมเติมในรายละเอียดเชน 
คาผูชวยยกขึองลรือรถเขึ็นซึ่งขึึ้นอยูกับเงื่อนไขึที่จะระบุขึองผูใชบริการและผูใลบริการ ไดลงทะเบียน
ไว 
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รูปที่ 5 แสดงผังระบบงานการเลือกผูใลบริการ  รูปที่ 6 แสดงผังระบบงานการคํานวณคาบริการ 

 
 
 ลลังจากวิเคราะลแแผนภาพการไลลขึองขึอมูลและออกแบบผังระบบงานในสวนการ
ประมวลผลที่สําคัญแลว ไดมีการออกแบบลนาจอสําลรับใลบริการดังรูปที่ 7  
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 รูปที่ 7 ลนาจอลลักขึองแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 8 ลนาจอการคนลาผูใลบริการ 

 
 

1 

3 

5 

2 

4 

โดยลนาจอการทาํงานประกอบดวย 6 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 ปุุมกดสําลรับแสดงเมนู  
สวนที่ 2 แถบแสดงสถานะลําดบัการเรียกใชบริการ 
สวนที่ 3 ปุุมกดเพื่อเลือกตําแลนงตนทางในการรับ

สิ่งขึอง  
สวนที่ 4 ปุุมกดเพื่อเลือกตําแลนงปลายทางในการรับ

สิ่งขึอง  
สวนที่ 5 แผนที่แสดงขึอมูลเสนทางในการขึนยาย

ระลวางตนทาง - ปลายทาง เมื่อระบุตนทาง - 
ปลายทางเรียบรอยแลว จะแสดงปุุมกดเลือก
ประเภทรถที่จะใชบริการ  

สวนที่ 6 ปุุมกดสําลรับการคนลาผูใลบริการ ลลังจาก
ปูอนขึอมูลการเรียกใชบริการในลนาจอลลัก
ครบถวนเรียบรอยแลว เมื่อกดปุุมคนลาผูใล
บริการจะเขึาสูลนาจอคนลาผูใลบริการ  

 

จากรูปที่ 8 ลนาจอการคนลาผูใลบริการ โดยลนาจอ   
การทํางานประกอบดวย 5 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 ปุุมกดเพื่อยอนกลบัไปลนาจอกอนลนา 
สวนที่ 2 ปาูยขึอความแสดงจํานวนผูใลบริการใน

ระยะทางที่กําลนด โดยสามารถ เพิ่ม/ลด ไม
เกิน 25 กิโลเมตร 

สวนที่ 3 สวนที่แสดงขึอมูลรายละเอียดเบื้องตนขึอง       
ผูใลบริการเชน คาบริการ รูปภาพ ชื่อผู
ใลบริการ      คะแนนโลวต เปน็ตน 

สวนที่ 4 ปุุมกดสําลรับดูขึอมูลผูใลบริการเพิ่มเติม       
เมื่อกดปุุมรายละเอียดจะเขึาสูลนาจอ
รายละเอียดขึอมูลการใลบริการขึองผู  

สวนที่ 5 ปุุมกดสําลรับการเลือกผูใลบริการ เมื่อกดปุุม
เลือกจะเขึาสูลนาจอกําลนดรายละเอียด
คาบริการ  
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รูปที่ 9 ลนาจอกําลนดรายละเอียดคาบริการ 
 

 
รปูที่ 10 ลนาจอภาพรวมการใชบริการ 
 

1 

2 

จากรูปที่ 9 ลนาจอกําลนดรายละเอียดคาบริการ 
โดยลนาจอการทาํงานประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 ปุุมกดสําลรับดูรายละเอียดขึอมูล  
สวนที่ 2 ปุุมกดสําลรับดูขึอมูลความคิดเล็นการ

เรียกใชบริการ จากผูใชบริการราย 
สวนที่ 3 แสดงขึอมูลรายละเอียดการ
ใลบริการขึองผูใลบริการ 

สวนที่ 4 ปุุมกดสําลรับการเลือกผูใลบริการ  

จากรูปที่ 10 ลนาจอภาพรวมการใชบริการ 
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 แสดงสรุปขึอมูลรายละเอียดการเรียกใช

บริการ 
สวนที่ 2 ปุุมกดสําลรับการยนืยนัการเรียกใชบริการ 
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รูปที่ 11 ลนาจอขึองการลงทะเบียนผูบริการขึนสงสินคา,รายละเอียดขึองงานและเสนทางที่จะใล
ดําเนินการจัดสง 

 
 ผูใลบริการที่ตองการใชงานระบบตองทําการลงทะเบียน และสามารถเลือกรับงานลรือไมรับ
งานโดยระบบ จะแสดงเสนทางและจุดลมายปลายทางที่ตองไปสงสินคาเพ่ือใลประกอบการคิดคาใช
บริการในการรับงาน 
 งานวิจัยในครั้งนี้ไดใชเครื่องมือแบบสอบถามทางสถิติในการวัดประสิทธิภาพการทํางานขึอง
แอพพลิเคชั่น โดยแบบสอบถามไดทําการสุมผูตอบแบบสอบถามจํานวน 20 คนไดแก กลุมนักศึกษาที่
อยูลอพักจํานวน 10 คน, บริษัท ที่ประกอบกิจการดานการขึนสง 5 บริษัท และประชาชนทั่วไปที่
อยากประกอบอาชีพเสริมในการรับจางขึนสงสินคาจํานวน 5 คน  
 โดยแบบสอบถามไดแบงออกเป็น 2 ตอน คือ คําถามดานการใชงานแอพพลิเคชั่นและดาน
โอกาสในทางธุรกิจโดยการวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอระบบโดยมีการกําลนดเกณฑแการวัดระดับ
ความพึงพอใจแบบ Likert scale 
  
ผลการวิจัย 
 เมื่อแอพพลิเคชั่นพัฒนาเสร็จผูวิจัยไดทําการสํารวจความคิดเล็นความพึงพอใจโดยสุมเลือก
ผูเขึารวมทดลองการใชบริการทั้งจากผูใชทั่วไปซึ่งเป็นนักศึกษาจํานวน 10 ผูประกอบการดานขึนสง
สินคาจํานวน 5 ราย และประชาชนทั่วไปจํานวน 5 ราย ผลการสํารวจมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การประเมินดานการใชงานแอพพลิเคชั่น 
 

หัวข๎อประเมินด๎านโอกาสทางธุรกิจ คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. แอพพลิเคชั่นมีขึั้นตอนลงทะเบียนใชงานไมยุงยาก 4.75 0.44 มากที่สุด 
2. ขึั้นตอนการปูอนรายละเอียดเพื่อเรียกใชบริการไมยุงยาก 3.35 0.67 ปานกลาง 
3. การใชแอพพลิเคชั่นมีสะดวกรวดเร็วมากกวาคนลาบริการ

ทางอินเทอรแเน็ต 
4.3 0.92 มากที่สุด 

4. แอพพลิเคชั่นมีความสวยงามนาใชงานมีการจัดวาง
องคแประกอบไดอยางเลมาะสม 

3.95 0.69 มาก 

5. แอพพลิเคชั่นมีเสถียรภาพ พบขึอผิดพลาดนอยในการใช
งาน 

4.2 0.83 มาก 

รวม 4.11 0.40 มาก 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินดานโอกาสทางธุรกิจ 

หัวข๎อประเมินด๎านโอกาสทางธุรกิจ คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. แอพพลิเคชั่นสามารถเป็นชองทางในการสรางรายไดเสริม 4.30 0.80 มากที่สุด 
2. แอพพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกในการทําธุรกิจ 4.35 0.81 มากที่สุด 
3. แอพพลิเคชั่นสามารถเพ่ิมจํานวนลูกคา 3.85 0.88 มาก 
4. แอพพลิเคชั่นสามารถนําไปประยุกตแใชงานไดจริง 3.25 0.72 มากที่สุด 
5. จะแนะนําแอพพลิเคชั่นนี้ใลกับคนที่รูจักไดลองใช 3.15 0.88 มาก 
รวม 3.78 0.35 มาก 
 
อภิปรายผล  
 จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจขึองการประเมินดานการใชงานแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.11 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.40 และ จากตารางที่ 2 โอกาสในทางธุรกิจใน
ระดับดีมีคาเฉลี่ยที่ 3.78 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.35 โดยจะเล็นวาผูใชงานระบบสวน
ใลญมีความพึงพอใจในระดับดี เมื่อพิจารณาจากดานความสะดวก สามารถประลยัดเวลา เพราะมีการ
จับคูเพ่ือคนลาผูใลบริการและผูตองการใชบริการในบริเวณที่ใกลเคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการ
คนลาบริการการขึนสงลรือขึนยายสิ่งขึองจากทางอินเทอรแเน็ตและการสอบถามบริการจากบริษัท
ขึนสงสินคาดวยโทรศัทพแ ในดานขึองโอกาสทางธุรกิจนั้นในภาพรวมแอพพลิเคชั่นสามารถเพ่ิมโอกาส
ในทางธุรกิจในระดับดีสามารถตอยอดในการทําธุรกิจได แตสําลรับกลุมประชาชนโดยทั่วไปที่ไมได
ประกอบกิจการที่เกี่ยวขึองกับระบบขึนสงนั้นมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ข๎อเสนอแนะ 
 ผลจากการทําแบบสอบถามความพึงพอใจทําใลไดทราบแอพพลิเคชั่นยังขึาดคุณสมบัติใน
ดานระบบการรับชําระเงินที่ยังไมสามารถรับชําระผานระบบดิจิตอลออนไลนแซึ่งควรจะพัฒนาปรับปรุง
ใลมีความสามารถรองรับการชําระเงินและยังไมรองรับการทํางานในระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งควร
จะตองพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมกลุมผูใชบริการใลไดครอบคลุมมากท่ีสุด 
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ด๎านการทํองเที่ยว 
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THE PROPOSED TOURISM ROUTE IN BAN SALA BUA BOK, 
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กนกพร  สันเทพ  สถิรา  มะลาสิน 
สาขึาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

kamonwantawan@gmail.com 
 

บทคัดยอํ 
 การจัดเสนทางการทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง มี
วัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพดานการทองเที่ยว ประเมินศักยภาพขึองแลลง
ทรัพยากรการทองเที่ยว และจัดทําเสนทางการทองเที่ยวอยางมีสวนรวม ประชากรในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้คือ ผูนําชุมชน องคแการบริลารสวนทองถิ่น คณะครู พระสงฆแ และผูที่มีความรูขึอมูลขึอง
ลมูบานศาลาบัวบก จังลวัดลําปาง โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก การสัมภาษณแเชิงลึก การสนทนากลุม 
 ผลการวิจัยพบวา  การประเมินศักยภาพขึองแลลงทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก สามารถ
สรุปผลการประเมินไดวา แลลงทองเที่ยวทุกแลงสามารถเขึาถึงไดโดยงาย เนื่องจากมีเสนทางสัญจรที่
สะดวก ซึ่งบางจุดอาจแคบและคดเคี้ยวเนื่องจากเป็นเสนทางภายในลมูบาน การเขึาชมที่เลมาะสมคือ
การใชจักรยาน แลลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตรแวัฒนธรรมสูงไดแก วัดศาลาบัวบก 
ตนขึะจาว และศาลเจาบัวบก เนื่องจากสะทอนถึงความเป็นทองถิ่นสูง ยังคงมีการสืบทอดไมสูญลาย 
และสามารถพัฒนาศักยภาพทุกดานได แลลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญดานสุขึภาพ ไดแก สวนศูนยแ
การเรียนรูนวดประคบสมุนไพร ศูนยแอาลาร ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดปลอดสารพิษ พิจารณา
จากลักษณะอาคารที่ประกอบการมีบรรยากาศในการสรางใลเกิดความรู การมีสวนรวม สะอาดและ
ปลอดภัย แลลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางสภาพแวดลอมและชุมชน ไดแก วัดศาลาบัวบก ตนขึะ
จาว ศาลเจาบัวบก สวนศูนยแการเรียนรูนวดประคบสมุนไพร ศูนยแอาลาร ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลาดนัดปลอดสารพิษ และโรงงานเซรามิค ซึ่งไดรับการสนับสนุนและยอมรับจากชุมชนโดยรอบ ใน
การใลความสําคัญและเป็นสถานที่มีความภูมิใจและแนะนําใลนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชม ในดาน
ผูประกอบการไดใลการตอนรับผูมาเยือนเป็นอยางดี สวนการใลบริการนอกจากบริการพ้ืนฐานแลว 
ยังไมมีการใลบริการสําลรับนักทองเที่ยวลรือผูมาเยือนที่ไมไดนัดลมาย เชน รานคา รานอาลาร ปูาย
บอกทาง ปูายใลความรู ซึ่งไดใลขึอเสนอแนะสําลรับลนวยงานที่เกี่ยวขึองในพ้ืนที่ เชน องคแ การ
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา และประสานความรวมมือมายังชุมชนโดย
เรงดวน จากนั้นนําผลการวิจัยมาจัดเสนทางจํานวน 3 เสนทาง เสนทางทองเที่ยวที่ 1 “ตามรอยพระ
นางจามเทวี” และเสนทางทองเที่ยวที่ 2 “ศาลาบัวบกวิถี” สนับสนุนเป็นอันดับที่ 1 เพราะเป็น
การศึกษาดูงานและไดจับกลุมทํากิจกรรมการผลิตเซรามิค และศูนยแการเรียนรูลูกประคบสมุนไพร 
และศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางทองเที่ยวที่ 3 การเดินทางตามโปรแกรมและเขึาที่พักโฮมสเตยแ 
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ขึอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 1) ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธแการทองเที่ยวในจังลวัดลําปาง  2) 
ควรเพิ่มชองการประชาสัมพันธแเพ่ือขึยายจํานวนนักทองเที่ยว  3) ควรนําเสนทาง 3 เสนทาง ที่ผูวิจัย
นําเสนอมาปรับปรุง และพัฒนาใลเป็นเสนทางทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัด
ลําปาง 
 
คําสําคัญ : การทองเที่ยว การจัดเสนทางการทองเที่ยว  
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Abstract 
The proposed tourism route in Ban Sala Bua Bok, Kohkha district, Lampang 

province aims to study the community context and tourism potential, assess the 
potential of tourism resources and to organize    a participatory tour. The population 
in this study were community leaders, local administration organizations, monks, 
teachers and those who had knowledge of the data of Ban Sala Bua Bok, Kohkha 
district, Lampang province using qualitative research in depth group discussion. 

The research found that evaluation of tourism potential in Ban Sala Bua Bok, 
Kohkha district, Lampang province can be concluded that all tourist attractions can 
be easily accessed. Because there is    a convenient routing. Some points may be 
narrow and winding because of the route within the village.    The proper traffic is to 
use a bike. Highlights of historic and cultural attractions such as Wat Sala Bua Bok, Ka 
Jaao or Indian Elm (Scientific Name: Holoptelea Integrifolia), and Shrine of Ban Sala 
Bua Bok. Because of its high local character still inherit not lost and can develop all 
aspects. Major health tourism such as Herbal Massage Therapy Learning Center, Food 
Center, Sufficiency Economy Center, and Non-toxic Market. Considering from the 
building characteristics, the atmosphere creates knowledge, the participation, and 
clean and safe. Important tourist attractions in the environment and community are 
Wat Sala Bua Bok, Ka Jaao or Indian Elm (Scientific Name: Holoptelea Integrifolia), 
and Shrine of Ban Sala Bua Bok. In part of , Herbal Massage Therapy Learning Center, 
Food Center, Sufficiency Economy Center, Non-toxic Market and Ceramic Factory 
which is supported and accepted by the surrounding community as a place to be 
proud and recommend to tourists to visit. The entrepreneur has welcomed the 
visitors as well. In addition, the basic services are no services for visitors who do not 
make appointments such as shops, restaurants, signposts, signage for knowledge. This 
has provided suggestions for relevant agencies in the area, such as local 
administrative organizations, to allocate budgets for development. Cooperate with 
the community urgently. Then, the results of the research to the three routes; the 
first route is "Track Phra Nang Chamathewi" and the second route is "Sala Bua Bok 
Lifestyle" support is ranked first because the study and ceramic manufacturing 
activities, Thai Herbal Compress Ball Learning Center and Sufficiency Economy 
Center. The third Route: Travel by program and homestay accommodation. 
Suggestions for this research    1) Should promote tourism in Lampang province. 2) 
Should promote public relations to increase the number of tourists. 3) The three 
routes proposed by the researcher should be improved and developed into a tourist 
route in Ban Sala Bua Bok, Kohkha district, Lampang province.  
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บทนํา 
 การทองเที่ยวในปใจจุบัน ถือเป็นอุตสาลกรรม ที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจขึองโลกและ
เป็นที่ ยอมรับกันเกือบทุกประเทศวาอุตสาลกรรมทองเที่ยว เป็นอุตสาลกรรมที่ทํารายไดลลักเขึาสู
ประเทศ ซึ่งอยูใน อันดับ 1 - 3 จาก 10 อันดับแรก ในอุตสาลกรรมสําคัญ ขึองประเทศนั้นๆ 
(Goeldner and Ritchie, 2006: 26) ในระยะเวลา 30 ปีที่ผานมา อุตสาลกรรมทองเที่ยวมีการ
ขึยายตัวเพิ่มข้ึึนอยางตอเนื่องจากสถิติปี พ.ศ. 2503 มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางทั่วโลก 69 ลานคน 
และเพ่ิมเป็น 565 ลานคน ในปี พ.ศ. 2538 และจากการประมาณการจํานวนนักทองเที่ยวขึอง 
World Tourism Organization (WTO) คาดวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางทั่วโลกในปี พ.ศ. 2553 
จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึึ้นถึงประมาณ 1,000 ลานคน และในปี พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยว
เพ่ิมข้ึึนถึงประมาณ 1,550 ลานคน (การทองเที่ยวแลงประเทศไทย. 2544:29) 
 จากสถานการณแดังกลาวทําใลเกิดการพัฒนาธุรกิจอันเกี่ยวขึองกับการทองเที่ยวทุกพ้ืนที่
ตลอดจนมีการพัฒนาแลลงทองเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูขึองคนในชุมชนใลดีขึึ้น 
ดังนั้นจึงเล็นไดวาอุตสาลกรรมการทองเที่ยวเป็นกลไกสําคัญที่ทําใลเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม เนื่องจากเป็นอุตสาลกรรมที่กอใลเกิดรายไดเป็นเงินตราจํานวนมลาศาล ดวยเลตุนี้รัฐบาลจึง
ลันมาใลความสนับสนุนการทองเที่ยว โดยเฉพาะในปใจจุบันมีการจัดโครงการรณรงคแการทองเที่ยว
ตาง ๆ ขึองการทองเที่ยวแลงประเทศไทยอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แลงชาติ ฉบับที่9 (2545-2549) ยังตองการพัฒนาใลประเทศไทยเป็นแลลงทองเที่ยวที่เป็นจุดลมาย
ปลายทางระดับสากล (World Class Destination) ไมวาจะเป็นการดึงดูดนักทองเที่ยว การใลบริการ
รวมไปถึงการอนุรักษแ ฟ้ืนฟู และรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงไดมีการกําลนดยุทธศาสตรแการทองเที่ยว พ.ศ. 2547-2551 ที่มุงเนนใล
การทองเที่ยวเป็นอุตสาลกรรมสาขึาลลักที่เติบโตอยางยั่งยืนเป็นศูนยแกลางการทองเที่ยวแลง เอเชียที่
สามารถกระจายรายได และโอกาสพัฒนาชุมชนอยางทั่วถึง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา . 
2548:16) ดวยเลตุนี้จังลวัดลําปางจึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้ง
นโยบายรัฐบาลประกาศวาระแลงชาติ ใลปี 2558 เป็นปีทองเที่ยววิถีไทย จังลวัดลําปางถือได วาเป็น 
1 ใน 12 เมืองตองลาม...พลาด เมืองที่ไมลมุนตามกาลเวลา และนโยบายผูวาราชการจังลวัดลําปาง
กําลนดใลจังลวัดลําปางเป็นนครแลงความสุขึ  
 ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปางถือเป็นลมูบานที่มีศักยภาพดานการ
ทองเที่ยว มีจุดเดน ทั้งแลลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม และมีความพรอมใน
การรองรับนักทองเที่ยว ภายใตโครงการ “เมืองตองลาม....พลาด” โดยคาดวาผลสําเร็จขึองการจัด
โครงการนี้ จะชวยสรางกระแสการรับรูลลงรักประเทศไทย และสงเสริมการเดินทางขึองนักทองเที่ยว
ไดตลอดปี (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2558:25) ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริม และพัฒนา
เสนทางทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางแลลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
โดยอาศัยความรูดานการทองเที่ยว เพ่ือกอใลเกิดความตระลนัก และเล็นความสําคัญขึองทรัพยากร
การทองเที่ยวอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ยังตองการใลพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตามบริบทขึองพ้ืนที่ ทั้งอนุรักษแ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชุมชน พัฒนาแลลง
ทองเที่ยว พัฒนากิจกรรมและจุดขึายที่สําคัญดานการทองเที่ยวขึองชุมชน พัฒนาวิทยากร ผูนํา
ทองเที่ยวทองถิน่ เพ่ือใลขึอมูลใลกับคนภายนอกไดเรียนรูเรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมขึองชุมชน 
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 จากขึอมูลเบื้องตน ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปางมีแลลงทองเที่ยวที่เป็น
แลลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี แตยังขึาดการจัดรูปแบบทางการทองเที่ยว รวมถึงการ
บริลารจัดการที่เป็นระบบและขึาดการมีสวนรวมขึองประชาชนในลมูบานศาลาบัวบกที่จะเขึามามี
สวนรวมในการจัดรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนและการบริลารจัดการ ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยที่ไดจะ
เป็นองคแความรูและนํามาเป็นขึอมูลเพ่ือกําลนดรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนโดยการมีสวนรวมขึอง
ชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการบริลารจัดการแลลงทองเที่ยวขึองลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา 
จังลวัดลําปางตอไป 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพดานการทองเที่ยวลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา 
จังลวัดลําปาง 
 2. เพ่ือประเมินศักยภาพขึองแลลงทรัพยากรการทองเที่ยวลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะ
คา จังลวัดลําปาง 
 3. เพ่ือจัดทําเสนทางการทองเที่ยวลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง 
 
แนวคิดองค๑ประกอบของทรัพยากรทํองเที่ยว 
 องคแประกอบขึองทรัพยากรทองเที่ยวควรมีองคแประกอบลลักอยางนอย 3 ประการ ลรือ 3 
A’s ดังตอไปนี้ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2548: 28-29) 1) ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีสิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) 2) ทรัพยากรทองเที่ยวตองมีเสนทางขึนสงเขึาถึง (Accessibility) 3) ทรัพยากร
ทองเที่ยวตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) 
 
แนวคิดการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 การมีสวนรวมขึองประชาชนเป็นแนวคิดที่ใลชุมชนไดเขึามามีสวนรวมและมีบทบาทในการ
ดําเนินงานในทุกระดับโดยความลมายขึองการมีสวนรวมขึองชุมชน  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 
331) ความลมายการมีสวนรวมขึองชุมชนอยางยั่งยืนไววาการสนับสนุนสงเสริมใลชุมชนเขึามามีสวน
รวมทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยใลชุมชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชนแและรายไดจากการ
ทองเที่ยวเพ่ือกอใลเกิดความรักและการลวงแลนการสรางจิตสํานึกในการดูแลและปกปูองทรัพยากร
การทองเที่ยวและสภาพแวดลอมใลคงอยูยั่งยืน 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขึอบเขึตดานเนื้อลา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาขึอมูลบริบทชุมชน ศักยภาพขึองแลลง
ทองเที่ยว และรูปแบบการทองเที่ยวที่เลมาะสมกับชุมชนลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัด
ลําปาง  

2. ขึอบเขึตดานประชากร  ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ ผูนําชุมชน องคแการบริลาร
สวนทองถิ่น คณะครู พระสงฆแ และผูที่มีความรูขึอมูลขึองลมูบานศาลาบัวบก จังลวัดลําปาง     
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดเรื่องการจัดเสนทางการทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา 
จังลวัดลําปาง แสดงใลเล็นถึงบริบทและศักยภาพขึองชุมชนศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง 
ในดานตางๆ ทั้งดานปใจจัยภูมิศาสตรแ ปใจจัยดานทรัพยากรการทองเที่ยว และปใจจัยดานการจัดการ
ขึองชุมชน ที่สงผลใลเกิดเสนทางการทองเที่ยวอยางมีสวนรวม 
 
วิธีดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. ประชุมคณะผูวิจัยและผูนําชุมชน พรอมคณะกรรมการชุมชน รวมกันวางแผนปฏิบัติการ 
2. รวมกันศึกษาสภาพทั่วไปขึองลมูบานศาลาบัวบก และศักยภาพดานการทองเที่ยวโดยการ

สํารวจ การสังเกต แบบไมมีรวมและแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม การสัมภาษณแ 

เสนทางการทองเที่ยวลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัด
ลําปาง 

จัดเวทีคืนความรู และคนลาเสนทางทางการ
ทองเที่ยว 

ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง 

ถอดบทเรียน โดยใชทฤษฎี 3 A’s 
เพื่อลาศักยภาพแลลงทองเที่ยว 

ศึกษาบริบทชุมชนบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง  
 - การสัมภาษณแ 
 - การสนทนา/ สังเกต 

ศึกษาบริบทชุมชนบานศาลาบัวบก  
อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง  

- ผูนําชุมชน  
- องคแการบริลารสวนทองถิ่น 
- คณะครู และ 
- ผูที่มีความรูเกี่ยวกับแลลงทองเที่ยว

ขึองลมูบานศาลาบัวบก อําเภอ
เกาะคา จังลวัดลําปาง 
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3. จัดเวทีวิเคราะลแและตรวจสอบความสมบูรณแถูกตองขึองขึอมูลในลักษณะตรวจสอบ 3 เสา 
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปขึองบริบทชุมชนและคนลาศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยคณะผูวิจัย 
ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนลนวยราชการที่เก่ียวขึอง  

4. จัดเวทีคืนความรูและสรางรูปแบบการทองเที่ยวชุมชน โดยมีการดําเนินงานรวมกัน 4 ฝุาย 
ไดแกผูนําชุมชน คนในชุมชน ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว และผูทําการวิจัย เพ่ือศึกษา
วิเคราะลแขึอมูล ตีความขึอมูล วางแผนกําลนดรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนที่เลมาะสมสําลรับ
การทองเที่ยวลมูบานศาลาบัวบก โดยใชเสนทางและกิจกรรมการทองเที่ ยวในการกําลนด
รูปแบบ  

5. จัดเวทีสรุปผลเสนทางการทองเที่ยวชุมชนที่เลมาะสม 
 

การเก็บและรวบรวมข๎อมูล 
 ศึกษาและคนควาจากเอกสาร ( Documentary Research) ดานการศึกษาศักยภาพขึอง
ชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว และการจัดเสนทางการทองเที่ยว จากแลลงขึอมูลที่เกี่ยวขึอง ไดแก 
ลนังสือ ตํารา บทความ เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธแ เป็นตน โดยการวิจัยครั้ง
นี้จะทําการเก็บรวบรวมขึอมูลดังนี้ 
 แลลงขึอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสํารวจ การสัมภาษณแ การสังเกต การสนทนากลุม การจัดเวที
ประชาคม สรางกระบวนการเรียนรู โดยใชแผนที่เดินดิน ปฏิทินประเพณีและวัฒนธรรม  และการ
สรุปขึอมูล การวิเคราะลแขึอมูล โดยการวิเคราะลแเนื้อลา (Content Analysis ) 
 แลลงขึอมูลทุติยภูมิ ไดแก ศึกษาเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ  บทความ 
รายงานสถิติจากลนวยงานราชการ  

 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล และสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 ในการวิเคราะลแขึอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะลแขึอมูลในลนวยระดับกลุม 
(Group Unit) กอนที่จะมีการวิเคราะลแขึอมูลนั้น ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบขึอมูลโดยใชการตรวจสอบ 
ขึอมูลแบบสามเสา (Triangulation Method) ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานขึอมูล โดยพิจารณา 
แลลงเวลา แลลงสถานที่ และแลลงบุคคลที่แตกตางกัน คือถาขึอมูลตางเวลากันจะเลมือนกันลรือไม 
ถาขึอมูลตางสถานที่จะเลมือนกันลรือไม และถาบุคคลผูใลขึอมูลเปลี่ยนไปขึอมูลจะเลมือนเดิมลรือไม 
การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย โดยเปลี่ยนตัวผูสังเกต และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
ขึอมูล โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขึอมูลตางๆ กันเพ่ือรวบรวมขึอมูลเรื่องเดียวกัน คือ ใชวิธีสังเกตควบคูไป
กับการซักถาม  เมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขึอมูลและตรวจสอบความสมบูรณแดวยตนเองเรียบรอยแลว จึง
นํามาวิเคราะลแขึอมูลดังนี้ คือ ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อผูวิจัยไดขึอมูลลลังจากทําการสัมภาษณแแลว
ผูวิจัยได นําขึอมูลเลลานั้นมาวิเคราะลแสรุปแยกประเด็น ทั้งลมด 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1. เกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปางที่จะ
สามารถพัฒนาเป็นแลลงทองเที่ยวตอไป 

ประเด็นที่ 2. เกี่ยวกับศักยภาพขึองพ้ืนที่ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปางที่
จะเป็นตัวบงบอกไดวาพ้ืนที่ใดในลมูบานศาลาบัวบกท่ีจะสามารถพัฒนาเป็นแลลงทองเที่ยวตอไปได   

ประเด็นที่ 3. เกี่ยวกับเสนทางการขึองพ้ืนที่ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง
ที่จะใชเป็นแลลงทองเที่ยวตอไป 
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ผลการวิจัย 
 1. บริบทชุมชนและศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวหมํูบ๎านศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 
 บานศาลาบัวบกตั้งอยูที่ ลมู 8 ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง เริ่มกอตั้งลมูบาน
ขึึ้นใน ปี พ.ศ. 2044 ลรือ ประมาณ 500 ปี การกอตั้งลมูบานครั้งแรกตั้งขึึ้นมาพรอมๆกับวัดพระธาตุ
ลําปางลลวง โดยชาวบานไดอพยพมาอยูรวมกันที่นี่ประมาณ 50 คน ตอนที่ตั้งลมูบานขึึ้นมาใลมพระ
นางจามเทวีเอาเมล็ดตนยางมาลวานลงในบริเวณลมูบานทําใลตนยางเจริญงอกงามอยูกระจัดกระจาย
ไปทั่วบริเวณลมูบาน ชาวบานจึงเรียกลมูบานนี้วา “บานลางปุายาง” สําลรับที่มาขึองชื่อลมูบาน 
"บานศาลาบัวบก" เกิดจากในอดีตที่รอบฐานพระเจดียแภายในวัดจะมีดอกบัวบกออกเป็นกอๆดอก
บัวบกจะมีสีขึาวลักษณะจะไมเลมือนดอกบัวทั่วๆไป แตปใจจุบันไดสูญลายไปจนลมดสิ้นคงเลลือไวแต
ความทรงจําที่ผูเฒาผูแกไดถายทอดใลเป็นความรูดวยวาจาจากลลักฐานที่สามารถอางอิงไดวาความ
เป็นมาขึองชื่อลมูบานนั้นเป็นอยางไร นั่นคือประวัติความเป็นมาขึองวัดโดยจารึกไวที่ผนังศาลาการ
ประเปรียญภายในวัดซึ่งไดบรรยายไวยอวา “ประวัติขึองวัด สรางเมื่อ พ.ศ. 2459  ผูกอตั้งคือ พระพิม
พิสารและเป็นเจาอาวาส ถึง พ.ศ. 2492 และลลวงพอแสน ธรรมลังกาโร ไดเป็นเจาอาวาส ตั้งแตนั้น
มา เดิมชื่อ วัดศาลาบัวบก เป็นเป็นวัดศาลาบัวบก มีเนื้อที่ 4 ไร ไดรับวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2492 
จารึก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 รวมอายุได 100 ปี” 
 สวนไมขึะจาว ครั้งพุทธกาล เป็นตนไมศักดิ์สิทธิ์ ที่ครั้งลนึ่งพระนางจามเทวีไดนํากิ่งขึะจาวทํา
เป็นไมคานลาบกระบอกน้ําผึ้ง มะพราวและมะตูม ไปถวายพระพุทธองคแซึ่งประทับอยู ณ วัดพระธาตุ
ลําปางลลวง ลักที่ลมูบานศาลาบัวบก ภายลลังอธิษฐาน โดยใชโคนไมขึะจาวปใกไว แตกกิ่งกาน
เจริญเติบโตเกิดเป็นก่ิงกานสาขึาข้ึึนมา โดยใชทางปลายปใกลงที่ลนาวัดพระธาตุลําปางลลวงไมนานไม
คานที่ปใกไว ก็แตกกิ่งกานเจริญเติบโตเกิดเป็นกิ่งกานสาขึาขึึ้นมา สรางความแปลกใจใลชาวบาน และ
ชาวบานเชื่อวาเป็นตนไมศักดิ์สิทธิ์ 
        ตํานานตนขึะจาว เป็นเรื่องเลาที่เลาสืบตอกันมาชานาน เป็นตํานานและเป็นสิ่งสําคัญที่มี 
ลลักฐานคงอยูใลผูที่ไดไปเที่ยวชมวัดพระธาตุลําปางลลวง ไดแวะชม ที่วัดพระธาตุลําปางลลวงนี้มี
ตํานานเลาเรื่องตนขึะจาวดังขึางตน เมื่อไมกี่ปีที่ผานมา ยังคงมีตนขึะจาวที่เล็นลักษณะลําตนที่มีสวน
ปลายปใกอยูบนพ้ืนดิน และสวนลําตนนั้นมีกิ่งกานงอกออกมาเต็มไปลมด แตกิ่งกานนั้นจะชี้ลงดิน 
สําลรับตนขึะจาวที่ลมูบานศาลาบัวบกนั้นสวนลําตนสูงใลญมีกิ่งกานงอกออกมาเต็มไปลมด แตกิ่ง
กานนั้นไมไดชี้ลงดิน 
 
 คําขวัญหมํูบ๎าน 
    “ตนเก฿าจาวสูงใลญ นําใจเคนดี 
   ปาเวณีงามล้ํา   อุตสาลกรรมเซรามิค” 

 
 สถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ  

ศาลเจาบานศาลาบัวบก, วัดศาลาบัวบก, ตนขึะจาว มีอายุราว 700-1000 ปี, ชมรูปเลมือน
ลลวงพอแสน, โรงงานเซรามิค, ปลูกผักปลอดสารพิษ, ตลาดนัดปลอดสารพิษ (วันเสารแ – อาทิตยแ) 
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 2. ประเมินศักยภาพของแหลํงทรัพยากรการทํองเที่ยวหมํูบ๎านศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

 การวิเคราะลแตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยว และการวิเคราะลแการตรวจสอบสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแลลงทองเที่ยว ในการสํารวจ สภาพทั่วไปและศักยภาพขึองลมูบานศาลาบัวบก เพ่ือเป็น
การประเมินศักยภาพแลลงทองเที่ยวในชุมชน จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือจัดการการทองเที่ยว
ในชุมชน เป็นการเตรียมความพรอมใลกับชุมชนสําลรับการจัดการทองเที่ยว โดยกําลนดเกณฑแการ
ประเมินศักยภาพแลลงทองเที่ยวตามมาตรฐานขึองกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การประเมิน
ปใจจัย 3 อยาง คือ ปัจจัยดึงดูด (Attraction) ดานประวัติศาสตรแวัฒนธรรม ประกอบดวย 
ความสําคัญดานประวัติศาสตรแ เรื่องราว และที่มา ความสําคัญทางศิลปะสถาปใตยกรรมลรือลักษณะ
ทางกายภาพ ความสําคัญทางคุณภาพศิลปลัตถกรรม และความสําคัญทางสภาพแวดลอมและชุมชน
ซึ่งเป็นปใจจัยดึงดูด ปัจจัยการเข๎าถึง (Access) ประกอบดวย การสัญจร การเดินทางไปถึงการสัญจร
ภายใน การจอดรถ และการบริการรถโดยสารอ่ืนๆ และการเผยแพรขึอมูลเชน Website เอกสารใล
เป็นที่รูจัก ลรือลาขึอมูลเบื้องตนได ปัจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) ประกอบดวย 
ศูนยแบริการนักทองเที่ยว ลองน้ํา รานอาลารและเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผอน และความรวมมือจากชุมชนที่
เกี่ยวขึองกับการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว จากการสํารวจและแบงกลุมขึองแลลงทองเที่ยว
ในการประเมินศักยภาพพบทั้ง 4  ดาน คือ 

1)  ศักยภาพดานประวัติศาสตรแและโบราณคดี สมัยอาณาจักรลริภุญไชย-ลานนา  
2)  ศักยภาพดานพื้นที่การเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณแ 
3)  ศักยภาพดานภูมิปใญญาทองถิ่น ดานลัตถกรรม อาลารประจําทองถิ่น 
4)  ศักยภาพดานความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม 

 ในการประเมินศักยภาพขึองแลลงทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก ซึ่งมีแลลงทองเที่ยวที่
สามารถพัฒนาใลเป็นแลลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพตอไปไดและควรไดรับการอนุรักษแสงเสริมโดยชุมชน
มีสวนรวม เพื่อใลเกิดความยั่งยืนในอนาคต จากความลลากลลายดานคุณภาพขึองแลลงทองเที่ยว จึง
นําแนวทางการประเมินศักยภาพแลลงทองเที่ยวทั้ง 3 ดาน มาปรับใลครอบคลุมกับแลลงทองเที่ยว 
โดยแบงเป็น 5 ลัวขึอ และลลังจากการประเมินศักยภาพแลลงทองเที่ยวแตละแลงแลว ไดมี
ขึอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในสวนที่มีความจําเป็นเรงดวน สําลรับใลชุมชนลรือลนวยงานที่เกี่ยวขึอง
ไดรวมกันพัฒนาตามศักยภาพและความเลมาะสม เพ่ือใลแลลงทองเที่ยวมีคุณภาพยิ่งขึึ้น 
 จากผลการประเมินศักยภาพขึองแลลงทองเที่ยวในลมูบานศาลาบัวบก สามารถสรุปผลการ
ประเมินไดวา แลลงทองเที่ยวทุกแลงสามารถเขึาถึงไดโดยงาย เนื่องจากมีเสนทางสัญจรที่สะดวก ซึ่ง
บางจุดอาจแคบและคดเคี้ยวเนื่องจากเป็นเสนทางภายในลมูบาน การเขึาชมที่เลมาะสมคือการใช
จักรยาน 

แลลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตรแวัฒนธรรมสูงไดแก วัดศาลาบัวบก ตนขึะ
จาว และศาลเจาบัวบก เนื่องจากสะทอนถึงความเป็นทองถิ่นสูง ยังคงมีการสืบทอดไมสูญลาย และ
สามารถพัฒนาศักยภาพทุกดานได 

แลลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญดานสุขึภาพ ไดแก สวนศูนยแการเรียนรูนวดประคบสมุนไพร 
ศูนยแอาลาร ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดปลอดสารพิษ พิจารณาจากลักษณะอาคารที่
ประกอบการมีบรรยากาศในการสรางใลเกิดความรู การมีสวนรวม สะอาดและปลอดภัย  
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แลลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางสภาพแวดลอมและชุมชน ไดแก วัดศาลาบัวบก ตนขึะ
จาว ศาลเจาบัวบก สวนศูนยแการเรียนรูนวดประคบสมุนไพร ศูนยแอาลาร ศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลาดนัดปลอดสารพิษ และโรงงานเซรามิค ซึ่งไดรับการสนับสนุนและยอมรับจากชุมชนโดยรอบ ใน
การใลความสําคัญและเป็นสถานที่มีความภูมิใจและแนะนําใลนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชม ในดาน
ผูประกอบการไดใลการตอนรับผูมาเยือนเป็นอยางดี  
 สวนการใลบริการนอกจากบริการพ้ืนฐานแลว ยังไมมีการใลบริการสําลรับนักทองเที่ยวลรือ
ผูมาเยือนที่ไมไดนัดลมาย เชน รานคา รานอาลาร ปูายบอกทาง ปูายใลความรู ซึ่งไดใลขึอเสนอแนะ
สําลรับลนวยงานที่เกี่ยวขึองในพ้ืนที่ เชน องคแการปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนา และประสานความรวมมือมายังชุมชนโดยเรงดวน 
 
 3. การจัดทําเส๎นทางการทํองเที่ยวหมํูบ๎านศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 ผลการนําเสนอเสนทางการทองเที่ยว ลมูบานศาลาบัวบก อําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง 
ขึอมูลจากจากการสัมภาษณแ สนทนา และสังเกต เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยจึงนําขึอมูล
ที่ไดทั้งลมดมาทําการวิเคราะลแ   และนํามาสรุปประเด็นเนื้อลาในเชิงพรรณนา  
 

เสนทางท่ี 1 “ตามรอยพระนางจามเทวี” 
โปรแกรมการทองเที่ยว 1 วัน เสนทาง“ตามรอยพระนางจามเทวี”  

 สําลรับนักทองเที่ยวที่จะมาลมูบานศาลาบัวบกเพ่ือตามรอยพระนางจามเทวี แตมีเวลาเพียง 
1 วัน โปรแกรมนี้เลมาะสําลรับนักทองเที่ยวที่ชอบขึับรถ ลรือมีคนขึับรถใล 
09.00 – 10.00 น.  สักการะวัดพระธาตุลําปางลลวง วัดคูเมืองลําปาง อายุกวา 1,300 ปี  
   เป็นพระธาตุประจําปีเกิด ปีฉลู และเยี่ยมชมตนขึะจาว ตามตํานาน 
10.00 – 10.15 น. ถึงลมูบานศาลาบัวบก สักการะศาลเจาบัวบก และเยี่ยมชมตนขึะจาว  
   ตามตํานาน 
10.15 – 11.00 น. สักการะวัดศาลาบัวบก และชมตนบัวบก ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพาะพันธุแ
   ตนบัวบก เพ่ือเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดศาลาบัวบกท่ีเป็นตํานาน 
   เลาขึานประวัติลมูบานศาลาบัวบก 
11.00 – 11.30 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือเยี่ยมชมลมูบานและโรงงานเซรามิค  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาลารกลางวัน ณ ศูนยแอาลารพ้ืนบานเพ่ือสุขึภาพ 
13.00 – 14.00 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือชมข้ัึนตอนการผลิตเซรามิค และวาดลวดลาย
   บนผลิตภัณฑแเซรามิคดวยตนเองท่ีโรงงานเซรามิค 
14.00 – 15.00 น. เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑแเซรามิคขึองชุมชน 
15.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 

เสนทางท่ี 2 
“ศาลาบัวบกวิถี” 

โปรแกรมการทองเที่ยว 1 วัน เสนทาง “ศาลาบัวบกวิถี” 
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 สําลรับนักทองเที่ยวที่จะมาลมูบานศาลาบัวบก เพ่ือทองเที่ยวเชิงสุขึภาพในแนวทางวิถีชีวิต
ลมูบานศาลาบัวบก แตมีเวลาเพียง 1 วัน โปรแกรมนี้เลมาะสําลรับนักทองเที่ยวที่ชอบขึับรถ ลรือมี
คนขัึบรถใล 
09.00 – 09.30 น.  ลมูบานศาลาบัวบก สักการะศาลเจาบัวบก และเยี่ยมชมตนขึะจาว  
   ตามตํานาน 
09.30 – 10.00 น. สักการะวัดศาลาบัวบก และชมตนบัวบก ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพาะพันธุแ
   ตนบัวบก เพ่ือเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดศาลาบัวบกท่ีเป็นตํานาน 
   เลาขึานประวัติลมูบานศาลาบัวบก 
10.00 – 10.30 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือเยี่ยมชมศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง  
   ชมการปลูกพืชผักพ้ืนบาน ผสมผสานวิถีชุมชนรักษแสุขึภาพ  
11.00 – 11.30 น. ศูนยแอาลารพ้ืนบานเพ่ือสุขึภาพ เพื่อเรียนรูขึั้นตอนการประกอบอาลาร 
   พ้ืนบานเพื่อสุขึภาพ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาลารกลางวัน ณ ศูนยแอาลารพ้ืนบานเพ่ือสุขึภาพ 
13.00 – 14.00 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือชมข้ัึนตอนการผลิตเซรามิค และวาดลวดลาย
   บนผลิตภัณฑแเซรามิคดวยตนเอง ที่โรงงานเซรามิค และเลือกซ้ือสินคาและ
   ผลิตภัณฑแเซรามิคขึองชุมชน 
14.00 – 15.00 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือเยี่ยมชมศูนยแการเรียนรูลูกประคบสมุนไพร 
   การนําเซรามิคมาทําเป็นสปาเทา เพ่ือความผอนคลายกลามเนื้อเทา 
15.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

เสนทางท่ี 3  
“บานศาลาบัวบก” 

โปรแกรมการทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน เสนทาง “บานศาลาบัวบก” 
 สําลรับนักทองเที่ยวที่จะมาลมูบานศาลาบัวบก เพ่ือทองเที่ยวเชิงสุขึภาพในแนวทางวิถีชีวิต
ลมูบานศาลาบัวบก แตมีเวลา 2 วัน 1 คืน โปรแกรมนี้เลมาะสําลรับนักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัส
บรรยากาศวิถีชีวิตลมูบานศาลาบัวบกอยางแทจริง 
 
วันที่ลนึ่ง 
09.00 – 10.00 น.  สักการะวัดพระธาตุลําปางลลวง วัดคูเมืองลําปาง อายุกวา 1,300 ปี  
   เป็นพระธาตุประจําปีเกิด ปีฉลู และเยี่ยมชมตนขึะจาว ตามตํานาน 
10.00 – 10.15 น. ถึงลมูบานศาลาบัวบก สักการะศาลเจาบัวบก และเยี่ยมชมตนขึะจาว  
   ตามตํานาน 
10.15 – 11.00 น. สักการะวัดศาลาบัวบก และชมตนบัวบก ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพาะพันธุแ
   ตนบัวบก เพ่ือเป็นการสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดศาลาบัวบกที่เป็นตํานาน 
   เลาขึานประวัติลมูบานศาลาบัวบก 
11.00 – 12.00 น. นําทานเขึาพักโฮมสเตยแ (รับเครื่องดื่ม Welcome Drink)  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาลารกลางวัน ณ ศูนยแอาลารพ้ืนบานเพ่ือสุขึภาพ 
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13.00 – 15.00 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือเยี่ยมชมลมูบานและโรงงานเซรามิค  
   และชมขึั้นตอนการผลิตเซรามิค และวาดลวดลายบนผลิตภัณฑแเซรามิค 
   ดวยตนเองท่ีโรงงานเซรามิค 
15.00 – 17.00 น. เดินทางโดยรถจักรยาน เพ่ือเยี่ยมชมศูนยแการเรียนรูลูกประคบสมุนไพร 
   การนําเซรามิคมาทําเป็นสปาเทาเพ่ือความผอนคลายกลามเนื้อเทา 
17.00 - 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 
18.00 - 19.00 น. บริการอาลารเย็นในแบบสมุนไพรในลมูบานศาลาบัวบก 
19.00 - 20.00 น. กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมืองบําบัดเพ่ือการผอนคลาย 
20.00 น.  พักผอนอยางเปี่ยมสุขึ 
 
วันที่สอง 
07.00 - 08.00 น. กิจกรรมขึยับกายสบายชีวา “แกวงแขึนลดพุง” 
08.00 - 09.00 น. บริการอาลารเชาตามธาตุเจาเรือน 
09.00 - 11.00 น. สาธิตวิธีทําอาลารเพื่อสุขึภาพดวยตนเอง ณ ศูนยแอาลารพ้ืนบาน 
   เพ่ือสุขึภาพ 
11.00 - 12.00 น. รับประทานอาลารกลางวัน ณ ศูนยแอาลารพ้ืนบานเพ่ือสุขึภาพ 
13.00 – 14.00 น. สาธิตการทําเครื่องดื่มเพ่ือ DETOX วิธีการทําเครื่องดื่มจาก สมุนไพร  
   พืช ผัก ผลไม เพื่อการลางสารพิษ จากรางกาย 
14.30 – 15.00 น. ทานอาลารวางเพ่ือสุขึภาพ ณ ศูนยแอาลารพ้ืนบานเพื่อสุขึภาพ 
15.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 สรุปกิจกรรมทั้ง  3  เสนทาง  เสนทางที่  1  “ตามรอยพระนางจามเทวี” และเสนทางที่ 2 
“ศาลาบัวบกวิถี”สนับสนุนเป็นอันดับที่ 1 เพราะเป็นการศึกษาดูงานและไดจับกลุมทํากิจกรรมการ
ผลิตเซรามิค และศูนยแ การเรียนรูลูกประคบสมุนไพร และศูนยแเศรษฐกิจพอเพียง เสนทางที่  3  การ
เดินทางตามโปรแกรม  เขึาที่พักโฮมเสตยแ  ตองมาใลตรงกับเทศกาล  เชน  การสืบชะตาลมูบาน 
ประเพณีบุญบั้งไฟลรือประเพณี 5,7,8,9 เป็ง ประเพณีตานเปรตพลี 12 เป็ง (วันพระใลญ) และ
ประเพณีลองสะเปา เพราะนักทองเที่ยวจะไดมาเที่ยวและ  มาทําบุญรวมกับชุมชน  และเสนทางนี้มี 
การศึกษาการทํานา คือ กันยายน  ลรือเดือนธันวาคม การศึกษา  การเกี่ยวขึาว ทําใลนักทองเที่ยวได
ออกกําลังกายและมีความสนุกสนานทั้งกายและใจเป็นการพักผอนคลายเครียดไดดี 
 
ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป   

การสรางความเขึมแขึ็งและยั่งยืนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวมนั้นตองอาศัย
ปใจจัยสําคัญความตองการขึองชุมชนที่ทุกฝุายมีความตองการและเล็นความสําคัญในการพัฒนา
รวมกันอยางแทจริง ชุมชนตองมีผูนําในการจัดการการทองเที่ยวที่เขึมแขึ็ง สามารถเป็นแกนนําในการ
พัฒนาเป็นที่เชื่อถือขึองคนในชุมชน มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนแ และที่สําคัญคือการตระลนัก
และยอมรับความสําคัญและความสามารถขึองคนในชุมชน การเปิดโอกาสและรับฟใงความคิดเล็นขึอง
คนในชุมชน มีความสัมพันธแอันดีระลวางชุมชนและลนวยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวขึอง   ลลังจาก
การสรางพ้ืนฐานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนแลวลนวยงานที่เกี่ยวขึองแกนนําในชุมชนควรมีการ
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กระตุนใลเกิดการมีสวนรวม เชน การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว การสรางรายไดเสริมใลเกิดขึึ้นใน
แลลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง คณะผูวิจัยไดมีขึอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําลรับการบริลารจัดการทองเที่ยว
ชุมชน ดังนี้  

1) ควรมีการจัดกิจกรรมทองเที่ยวอยางตอเนื่อง มีการประสานกับบริษัทนําเที่ยว และ
ประชาสัมพันธแการทองเที่ยว 

2) อาจมีการจัดกิจกรรมทองเที่ยวตามเสนทางจักรยานในลมูบาน  เพ่ือใลเล็นวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตความเป็นอยู ควรมีการใลบริการในข้ัึนพื้นฐาน ไดแก การใลขึอมูล ใลเชาจักรยาน นําเที่ยวโดย
คนในทองถิ่น บริการอาลารพ้ืนเมือง และชมการสาธิตการทํางานลัตถกรรม มีขึองที่ระลึกและน้ําดื่ม
จําลนายแกนักทองเที่ยว เป็นตน 

3) ควรมีการจัดตั้งกองทุนทองเที่ยว  มีความโปรงใส กระจายรายไดอยางยุติธรรม 
4) องคแการบริลารสวนทองถิ่นควรมีความเขึาใจเกี่ยวกับการบริลารจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน    และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมอนุรักษแวัฒนธรรมขึองชุมชน   
5)   การทํากิจกรรมทองเที่ยวอาจทําควบคูไปกับการจัดการศึกษาโดยนําเยาวชนและ

ผูสู งอายุ เขึามามีสวนรวม ในกิจกรรม เชนการสืบคนขึอมูลประวัติศาสตรแทองถิ่น การจัด
ศิลปะการแสดงขึองลานนา ในการสรางเรื่องราวการนําชมแลลงทองเที่ยวในชุมชนแกมัคคุเทศกแและ
ยุวมัคคุเทศกแ การจัดทําลลักสูตรทองถิ่น และแลลงเรียนรูในชุมชน 
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การทํองเที่ยวในจังหวัดลาํปางบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด๑ 
The Travel in Lampang Province Application on the  

Android Operating System 
 

ศุภรัตน๑  เปียงใจ  ไพฑูรย๑  งิ้วทั่ง* 
สาขึาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลลักสูตรวิทยาศาสตรแบัณฑิต มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

E-mail Address: suparat.p@psru.ac.th 
*อาจารยแ ไพฑูรยแ  งิ้วทั่ง อาจารยแที่ปรึกษา 

 
บทคัดยํอ 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ 1)เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนําทองเที่ยวในจังลวัดลําปาง
บนระบบแอนดรอยดแ  2) เพ่ือประเมินการยอมรับแอพพลิเคชั่นรับรูและแสดงตําแลนงสถานที่
ทองเที่ยวจังลวัดลําปาง ดวยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบแอนดรอยดแ 3)  เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพขึองแอพพลิเคชั่นแนะนําทองเที่ยวในจังลวัดลําปางผานระบบแอนดรอยดแ โดยใชกูเกิ้ล
แมพและนําขึอมูลทั้งลมดในฐานขึอมูล MySQL นํามาวิเคราะลแและออกแบบเขึียนโปรแกรมพัฒนา
แอพพลิเคชั่นแอนดรอยดแ ซึ่งไดแบงกลุมการทดสอบออกเป็น  2 กลุม คือ กลุมผูเชียวชาญ จํานวน 3 
ทาน  จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลที่ไดคือ ความพึงพอใจในดานขึองลนาจอแอพพลิเคชั่นอยูใน
ระดับดีมาก ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี และดานความพึงพอใจอยูในระดับดี และ
ผลการประเมินจากกลุมตัวอยางผูใชงานจํานวน 45 คน ผลที่ไดคือ มีความพึงพอใจในดานขึองลนาจอ
แอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดีมาก และในดานความพึง
พอใจภาพรวมการใชงานแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี 
 
คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น, การเดินทางทองเที่ยว, สถานที่ทองเที่ยวจังลวัดลําปาง  
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ABSTRACT 
This research objective 1) for application development guide in Lampang 

province on Android 2) to assess the acceptance of the application and show the 
location of Lampang attractions with the Google map API on Android mobile 3) to 
assess the efficacy of a application in Lampang travel guide through the Android 
system. Using Google map API and bring all the information in the database MySQL 
analyze and design program to develop applications to Android. The test group was 
divided into 2 groups of 3 experts all experts, 3 people, the result is satisfied in the 
sides of the screen, the application is in a very good level. Performance of 
applications in level and the great satisfaction. And the assessment results from a 
sample of 45 people, the result is satisfied in the top of the application screen. 
Performance of applications in level and in terms of overall satisfaction, use of the 
application. 
 
KEYWORD : Applications, Travel, Lampang Travel. 
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บทนํา 
ลําปาง เป็นอีกจังลวัดในภาคเลนือที่เป็นแลลงอารยธรรมลานนาไทยที่นาสนใจ ทั้ง

ขึนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ มีวัดวาอารามและสถาปใตยกรรมทองถิ่น มีรถมาที่
เป็นเอกลักษณแขึองจังลวัด มีอาลารการกินแสนอรอย มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ทําใลลําปางกลายเป็นเมือง
ที่มีเอกลักษณแโดดเดนเป็นขึองตนเอง สวนแลลงทองเที่ยวทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณแและ
สวยงาม มีอุทยานแลงชาติลลายแลงที่มีเสนลแนาดึงดูดมากมาย ลําปางถือวาเป็นเมืองตองลามพลาด
และไมลมุนตามกาลเวลา สิ่งเลลานี้ทําใลนครลําปางกลายเป็นจุดลมายที่นักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมชม 

เทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวลนาในปใจจุบันทําใลโทรศัพทแมือถือ ไดกลายมาเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขึอมูลจากเครือขึายอินเตอรแเน็ตไดอยางงายดาย โทรศัพทแจึง
กลายเป็นปใจจัยที่เพ่ิมเติมเขึามาในการใชชีวิตประจําวัน การพัฒนาองคแความรูและขึาวสารตางๆ ถูก
พัฒนาใลสามารถใชงานบนโทรศัพทแมือถือไดอยางเลมาะสมนั่น คือการออกแบบที่ดึงดูดในการใชงาน 
ลดปริมาณขึองการใชแฟลชที่ทําใล เกิดการลาชาขึองการแสดงผลจากพฤติกรรมการใช
โทรศัพทแเคลื่อนที่แบบสมารแทโฟน เปรียบเสมือนการมีคอมพิวเตอรแพกพาขึนาดยอม ที่ชวยในการ
อํานวยความสะดวกสําลรับผูที่ตองการความรวดเร็ว ทันใจและมีเนื้อลาความรูที่ตองการนั้นตรง ตาม
ความตองการขึองผูใชงาน  

นักทองเที่ยวสวนใลญ จึงมีการใชงานโทรศัพทแมือถือที่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นสําลรับ
แนะนําสถานที่ทองเที่ยวได ซึ่งแอพพลิเคชั่นเลลานั้น สามารถนําเสนอขึอมูลที่เกี่ยวขึองกับสถานที่
ทองเที่ยวตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใลแกนักทองเที่ยวที่จะทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ไดเป็น
อยางดี โดยแตละแอพพลิเคชั่นตางก็มีจุดเดนและจุดดอยที่ตางกันไป 

ดวยเลตุนี้ทางผูพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทําแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดแ เนนในดานการ
แสดงขึอมูลที่ตั้งขึองสถานที่และสถานที่ทองเที่ยวที่แตกตางกันไป และนําเสนอขึอมูลขึองสถานที่
ทองเที่ยวในลักษณะการปใกลมุด ซึ่งสามารถกําลนดใลแสดงขึอมูลประกอบแผนที่ได นอกจากนี้
แอพพลิเคชั่นนี้สามารถชวยใลผูใชงานประลยัดเวลา และสะดวกสบายในการคนลาสถานที่ทองเที่ยว
ตาง ๆ มากข้ึึน 

 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพ่ือแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังลวัดลําปางใลเป็นที่รูจักมากขึึ้น 
2. เพ่ือประเมินการยอมรับแอพพลิเคชั่นรับรูและแสดงตําแลนงสถานที่ทองเที่ยวจังลวัด

ลําปาง ดวยกูเก้ิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบแอนดรอยดแ  
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพขึองแอพพลิเคชั่นแนะนําทองเที่ยวในจังลวัดลําปางผานระบบ

แอนดรอยดแโดยรวบรวมขึอมูลทั้งในจากสถานท่ีทองเที่ยวในจังลวัดลําปาง 
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กรอบแนวความคิด  

 
รูปที่1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

ผูดูแลระบบจะทําการปูอนขึอมูลลงในระบบงาน จากนั้นขึอมูลทั้งลมดจะถูกเก็บอยูใน
ฐานขึอมูล MySQL(Database) ที่ใชสําลรับเก็บขึอมูลสถานที่ทองเที่ยว และเก็บขึอมูลเสนทางไป
สถานที่ทองเที่ยว โดยนํามาจาก Google Map จากนั้นขึอมูลก็จะถูกบันทึกและประมวลผล ขึั้นตอน
สุดทายคือการแสดงผล ลลังจากท่ีผูดูแลระบบปูอนขึอมูลลงในระบบงานดวยภาษา PHP ไปเก็บขึอมูล
ในฐานขึอมูล MySQL(Database) ขึอมูลทีผ่านการประมวลผลไดทําการเชื่อมตออินเตอรแเน็ต จากนั้น
ขึอมูลก็จะถูกแสดงผลออกมาในสมารแทโฟน บนระบบแอนดรอยดแ ดังภาพที่1 
 
วิธีการดําเนินวิจัย  
             การศึกษาวิจัยเรื่อง การทองเที่ยวในจังลวัดลําปางบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จัดทํา
ขึึ้นเพ่ือสามารถคนลาขึอมูลสถานที่ทองเที่ยว ขึอมูลการเดินทาง และแผนที่การเดินทาง โดยมี
รายละเอียดขึองวิธีการศึกษาดังนี้  

1. ประชากร  
2. กลุมตัวอยาง  
3. เครื่องมือ   
4. ขึั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
5. การเก็บขึอมูล   
6. การวิเคราะลแขึอมูล   
7. สถิติที่ใช   

ประชากร  
           นักศึกษาสาขึาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  
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กลุํมตัวอยําง 
              นักศึกษาสาขึาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  (Yamane (1967)) 
กําลนดขึนาดขึองกลุมตัวอยางโดยใชสูตรขึอง ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นจากสูตร 90% 

  
 

      
2 

เมื่อ n = ขึนาดขึองกลุมตัวอยาง 
     N = ขึนาดขึองประชากรที่ใชในการวิจัย 
     e = คาเปอรแเซ็นตแความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางกําลนดใลเทากับ 10% 
               แทนคา       
                                           

  

          
2 

 
        

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเป็น 2 ขึั้นตอน คือ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล  
             1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง คือ โปรแกรมทองเที่ยวในจังลวัดลําปาง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  
             2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
            การดําเนินงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ัึนตอน 4 ขึั้นตอน ดังนี้ 
            1. ศึกษาความเป็นไปได คือ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขึองกับแอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนา โดย
สรุปความจําเป็นแนวทางการสรางแอพพลิเคชั่นทองเที่ยวในจังลวัดลําปาง  วาควรมีการทํางาน
อยางไรบาง ลนาตาเป็นอยางไร และศึกษากระบวนการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงขึอมูลขึอง
โปรแกรมท่ีจะใชพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ จากนั้นเสนออาจารยแที่ปรึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปไดและขึอคําแนะนํา 

2. การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ดําเนินการ 4 ขึั้นตอน 
2.1 การวางแผนกําลนดความตองการ คือ ขึั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขึอมูล เพ่ือใชใน
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยแบงสวนขึองการศึกษาออกเป็น 5 สวน คือ 1) การทองเที่ยว
ภายในจังลวัดลําปาง  2) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ  3) 
การเขีึยนโปรแกรมดวยซอฟแวรแ Adobe Dreamweaver CS6  4) การทํางานขึอง Google 
Map API  5) การเชื่อมตอขึอมูล MySQL 
2.2 การอกแบบ คือ ขึั้นตอนการนําผลจากการวางแผนและกําลนดความตองการเบื้องตนที่
รวบรวมขึอมูลไดมาดําเนินการตอ โดยกําลนดสถานการณแที่ผูใชตองการ จากนั้นนําผลที่
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ไดมาวิเคราะลแและออกแบบแอพพลิเคชั่น โดยแสดงผลการวิเคราะลแดวยแผนภาพ Context 
Diagram 
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รูปที่2 ขึั้นตอนการออกแบบโครงสรางบริบท (Context Diagram) 

                 2.3 การสรางระบบ คือ ขึั้นตอนการเขึียนโปรแกรม โดยใชโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 ในการเขึียนคําสั่งภาษา PHP, JAVA สรางแอพพลิเคชั่น และใช Google Map 
API ในกาเชื่อมตอแผนที่ 
                 2.4 การเปลี่ยนระบบ คือ ขึั้นตอนการทดสอบ ปรับปรุง และแกไขึระบบ เพ่ือใล
แอพพลิเคชั่นทํางานและแสดงผลการทํางานตามความตองการบนมือถือสมารแทโฟร ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดแ มีความสมบูรณแยิ่งขึึ้น 
            3. กระประเมินการยอมรับ คือ ขึั้นตอนการนําแอพพลิเคชั่นที่สรางขึึ้น ไปใลกับประชากร
กลุมตัวอยางไดทดลองใชงาน และประเมินการยอมรับทางดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น ดาน
ลน า จอแอพพลิ เคชั่ น  และด านความพึงพอใจภาพรวมขึองการ ใช ง านแอพพลิ เ คชั่ น  
             4. รวบรวมและรายงานสรุปผล คือ ขึั้นตอนการเก็บรวบรวมขึอมูลที่ไดจากการประเมิน
การยอมรับขึองผูใช และนําผลมาวิเคราะลแลาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตีความขึอมูลที่ไดและ
สรุปผลการวิจัย 
 
การเก็บข๎อมูล 
             ผูจัดทําไดศึกษาผูจัดทําไดศึกษาและรวบรวมขึอมูลจากลลายๆแลลง โดยแบงสวนขึอง
การศึกษาออกเป็น 2 สวนคือ 
        1. ขึอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการเก็บขึอมูลแบบสอบถาม โดยสุมกลุมตัวอยางขึองนักศึกษา 
สาขึาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จํานวน 45 คน 
        2. ขึอมูลทุติยภูมิ ทําการเก็บรวบรวมขึอมูลจากเอกสาร ลนังสือ รายงานวิจัย อินเตอรแเน็ต และ
ขึอมูลสถิติตางๆที่เก่ียวขึอง 
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การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
            ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้งลมดมาวิเคราะลแ โดย 
        1. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดนํามาแจกแจงความถี่ขึองคําตอบแตละขึอ
ดวยการลงรลัสคําตอบในแตละขึอ ใลเป็นตัวเลขึประจําแบบสอบถามทั้งลมด เพ่ือเตรียมนําไป
วิเคราะลแขึอมูลตอไป 
        2. นําขึอมูลที่ลงรลัสแลวกรอกลงในแบบฟอรแมการลงรลัสทั่วไป ซึ่งเป็นการเตรียมขึอมูล เพ่ือ
สงไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรแ และวิเคราะลแขึอมูล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 
 
สถิติที่ใช๎ในการวิจัย  
             การประเมินการยอมรับการใชแอพพลิเคชั่นขึองผูใชไดใชสถิติ เพ่ือการวิเคราะลแขึอมูลการ
วิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําคาเฉลี่ยแปลผลโดยโปรแกรม SPSS 
            เกณฑแการวิเคราะลแระดับความพึงพอใจใชการคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และนํามาจัดลําดับแบงเป็นชวงเทาๆ กัน ดังนี้ 
                                       คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 ลมายความวา ระดับดีมาก 
                                       คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 ลมายความวา ระดับดี 
                                       คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 ลมายความวา ระดับพอใช 
                                       คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 2.49 ลมายความวา ระดับปรับปรุง 
ผลการวิจัย   

จากที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นและการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานพัฒนาแอพพลิเคชั่น
แนะนําทองเที่ยวในจังลวัดลําปางบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง
ผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางผูใชงาน จํานวน 45 คน  โดยใชเครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไวมีการ
ดําเนินการจัดเตรียมกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางผูใชงาน จํานวน 45 คน เพ่ือเขึารับการทดลอง
ใชแอพพลิเคชั่น  ประเมินความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจ  มีสวนประกอบภาพสําลรับ
ตัวอยางลนาแอพพลิเคชั่นแตละสวนมีดังนี้ 
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รูปที่1 ลนาลลักขึองแอพพลิเคชั่น 

 

       
 

รูปที่2 ลนา Login และสมัครสมาชิกขึองผูใชงาน 
 

       
 

รูปที่3 สวนขึองการคนลาสถานที่ทองเที่ยว ลองพัก และการเดินทาง 
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รูปที่4 สวนขึองขึอมูลสถานที่ทองเที่ยว ลองพัก และการเดินทาง 

 

    

    
 

รูปที่5 การนําทางไปสถานที่ทองเที่ยว 
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รูปที่6 ลนาขึองผูดูแลระบบ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมผูเชียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ดานลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น 

1 ขึนาดขึองตัวอักษรที่อานงายและชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 
2 รูปแบบขึองแอพพลิเคชั่น 4.33 0.58 ดี 
3 มีความเขึาใจงายไมซับซอน 4.67 0.58 ดีมาก 
4 การใชงานเมนูตางๆบนลนาจอ 4.67 0.58 ดีมาก 

5 
การออกแบบลนาแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด
ความสนใจ 

4.33 1.15 ดี 

 รวม 4.53 0.31 ดีมาก 
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รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
 ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 

1 แอพพลิเคชั่นใชงานไดงาย 4.67 0.58 ดีมาก 
2 มีการตอบสนองไดรวดเร็ว 3.67 0.58 ดี 
3 ผลลัพธแที่ไดมีความถูกตอง 4.00 1.00 ดี 

รวม 4.11 0.19 ดี 
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น 

1 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึึ้นนี้
สามารถนําไปใชไดจริง มากนอยเพียงใด 

4.33 0.58 ดี 

2 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่ไดพัฒนาขึึ้นมี
ประโยชนแมากนอยเพียงใด 

3.67 1.53 ดี 

3 
ในภาพรวมขึองแอพพลิเคชั่น ทานมีความ
พึงพอใจอยางไรกับระบบงานนี้ 

4.00 1.00 ดี 

รวม 4.00 0.58 ดี 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ระดับ 

จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลที่ไดคือ ความพึงพอใจในดานขึองลนาจอแอพพลิเคชั่นอยูใน
ระดับดีมาก (  = 4.53 S.D. = 0.31 ) ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น อยูในระดับดี (  = 4.11 
S.D. = 0.19 ) และดานความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก  (   = 4.00 S.D. = 0.58) 

 
ตารางท่ี 2 ผลประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางขึองนักศึกษาสาขึาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน 

รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ดานลนาจอขึองแอพพลิเคชั่น 

1 ขึนาดขึองตัวอักษรที่อานงายและชัดเจน 4.24 0.93 ดี 
2 รูปแบบขึองแอพพลิเคชั่น 4.00 1.04 ดี 
3 มีความเขึาใจงายไมซับซอน 4.71 0.69 ดีมาก 
4 การใชงานเมนูตางๆบนลนาจอ 4.58 0.92 ดีมาก 

5 
การออกแบบลนาแอพพลิเคชั่นที่ดึงดูด
ความสนใจ 

4.73 0.65 ดีมาก 

 รวม 4.45 0.17 ดี 
 ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น 

1 แอพพลิเคชั่นใชงานไดงาย 4.71 0.69  ดีมาก 
2 มีการตอบสนองไดรวดเร็ว 4.24 0.93 ดี 
3 ผลลัพธแที่ไดมีความถูกตอง 4.73 0.65 ดีมาก 
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รายการ 
คุณภาพ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
รวม 4.56 0.15 ดีมาก 

ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชแอพพลิเคชั่น 

1 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึึ้นนี้
สามารถนําไปใชไดจริง มากนอยเพียงใด 

3.98 0.78 ดี 

2 
ทานคิดวาแอพพลิเคชั่นที่ไดพัฒนาขึึ้นมี
ประโยชนแมากนอยเพียงใด 

4.58 0.72 ดีมาก 

3 
ในภาพรวมขึองแอพพลิเคชั่น ทานมีความ
พึงพอใจอยางไรกับระบบงานนี้ 

3.56 0.99 ดี 

รวม 4.04 0.14 ดี 
  
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 4 ระดับ 

พบวากลุมตัวอยางขึองนักศึกษาสาขึาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน ผลที่ไดคือ ความพึงพอใจในดานขึอง
ลนาจอแอพพลิเคชั่น อยูในระดับดี (   = 4.45, S.D. = 0.17 ) ดานการทํางานขึองแอพพลิเคชั่น อยู
ในระดับดีมาก (   = 4.56, S.D. = 0.15 ) และในดานความพึงพอใจ อยูในระดับดี (    = 4.04, S.D. 
=0.14)  
 
อภิปรายผล 

โทรศัพทแเคลื่อนที่ลรือสมารแทโฟนในยุคปใจจุบันสามารถเชื่อมตออินเตอรแเน็ต เพ่ือ
ตอบสนองความตองการทางดานขึาวสารขึอมูล ระบบปฎิบัติการแอนดรอยดแเป็นระบบปฏิบัติการบน
สมารแทโฟนที่มีผูใชจํานวนมาก การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการนี้จะทําใลเขึาถึงผูใชได
งาย ลดระยะเวลาในการคนลาสถานที่ทองเที่ยว ดวยการแนะนําตําแลนงขึองสถานที่ตาง ๆ ตามการ
จําแนกกลุมผูใชขึองผูใชงานแตละคน และมีการรวบรวมขึอมูลรายละเอียดขึองสถานที่ทองเที่ยวที่อยู
ภายในจังลวัดลําปางไวในที่เดียวกัน ทําใลงายตอการคนลา โดยรับรูและแสดงตําแลนงสถานที่
ทองเที่ยวตามการจําแนกกลุมขึองผูใชดวยกูเกิ้ลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแ 
พรอมทั้งมีระบบแนะนําเสนทางชวยใลผูใชงานไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  โดยผูศึกษาได
พัฒนามาจากแอพพลิเคชั่นตามแผนงานพัฒนาซอฟตแแวรแ ดําเนินการตามขึั้นตอน 4 ขึั้นตอน คือ 
ศึกษาความเป็นไปได,การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น,กระประเมินการยอมรับ,รวบรวมและ
รายงานสรุปผล ในแตระยะในการดําเนินการผูศึกษาไดมีการนําแอพพลิเคชั่นไปใลอาจารยแที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขึตามคําแนะนําอยูเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จสมบูรณแ 

 
จากผลการประเมินการใชงานโปรแกรม ขึองกลุมตัวอยาง นักศึกษาสาขึาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 45 คน 
พบวาระดับความพึงพอใจขึองการใชงานโปรแกรมอยูในระดับดี และประเมินประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดผลออกมาวาอยูในระดับดี จึงสามารถนําระบบนี้ไปพัฒนาและตอยอดการใช
งานใลมีอยางมีประสิทธิภาพมากขึึ้น  
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ข๎อเสนอแนะ 
4. เพ่ิมจํานวนสถานที่และรายละเอียดตางๆขึองสถานที่ใลมากข้ึึน 
5. แอพพลิเคชั่นตองรองรับกับเครื่องโทรศัพทแแบบสมารแทโฟนทุกรุน 
6. ควรมีการศึกษาขึอมูลที่นํามาใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยางชัดเจน 
7. สําลรับผูที่สนใจระบบแอนดรอยดแสามารถศึกษาลาขึอมูลไดดวยตนเอง ผาน

อินเตอรแเน็ต ศึกษาลาขึอมูลผานเว็บไซตแกลูเกิ้ล (Google) และอาจศึกษาผานทางวีดีโอใน
เว็บไซตแยูทูป (www.Youtube.com)  
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การศึกษาการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยํานวัดเกต ุถนนเจริญราษฎร๑ จ.เชียงใหมํ 
The Cultural Tourism in Wat Ket, Charoen Rat Road, Chiang Mai 

 
สุภาภรณ๑  ศุภพลกิจ  สลิลทิพย๑  ตียาภรณ๑ 

กฤษยาพร  คงไพโรจน๑  ณิชชารีย๑  บุญทวี  อนาวี  ซื่อสัตย๑ 
สาขึาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม มลาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใลม 

 
บทคัดยํอ 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยานวัดเกตุ ถนน
เจริญราษฎรแ อําเภอเมืองเชียงใลม จังลวัดเชียงใลม และเพ่ือสรางแนวทางในการจัดการภาพลักษณแ
ขึองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือการทองเที่ยวในอนาคต โดยวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ผานการตอบแบบสัมภาษณแและแบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางคือผูที่มีสวนเกี่ยวขึอง
กับถนนเจริญราษฎรแและผูประกอบการในพ้ืนที่จํานวน 5 ตัวอยาง และนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 
400 คน ดังนั้นการศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนเจริญราษฎรแ    อําเภอเมืองเชียงใลม 
จังลวัดเชียงใลมจึงเนนไปในดานภาพลักษณแ 4 ดานคือ ดานสถานที่ ดานวัฒนธรรม ดานการจัดการ 
และดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใลทราบถึงการรับรูขึองนักทองเที่ยวที่เขึามาเที่ยวในบริเวณถนนเจริญ
ราษฎรแและศึกษาลาแนวทางการจัดการภาพลักษณแขึองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใลแกชุมชนใน
พ้ืนที่และลนวยงานที่เกี่ยวขึอง อันนําไปสูแนวทางการสรางภาพลักษณแ  ที่ดีขึองการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขึองถนนเจริญราษฎรแใลยาวนานที่สุด ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เขึามาเที่ยวใน
บริเวณถนนเจริญราษฎรแ สวนใลญเป็นเพศลญิง มีอายุระลวาง 25-29 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีวัตถุประสงคแในการ
เขึามาเพ่ือทําบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชนวัดเกต ถนนเจริญราษฎรแ อําเภอเมือง 
จังลวัดเชียงใลมทัศนคติขึองนักทองเที่ยวในถนนเจริญราษฎรแอาศัย 4 ปใจจัยชี้วัด สามารถสรุปไดดังนี้ 
การรับรูภาพลักษณแขึองนักทองเที่ยวดานสถานที่ภาพรวมอยูในเกณฑแที่ดี การรับรูภาพลักษณแขึอง
นักทองเที่ยวดานวัฒนธรรมภาพรวมอยูในเกณฑแที่ดี การรับรูภาพลักษณแขึองนักทองเที่ยวดานการ
จัดการภาพรวมอยูในเกณฑแที่พอใช การรับรูภาพลักษณแขึองนักทองเที่ยวดานสิ่งแวดลอมภาพรวมอยู
ในเกณฑแท่ีดี  
 
คําสําคัญ : ศึกษาทัศนคติ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Abstract 
 This research aims to study the cultural tourism in the area of Wat-Ket, 
Charoen Rat Road, Chiang Mai. And establish  guidelines to manage the image of the 
tourism cultural tourism in the future. This research is a qualitative research and a 
quantitative research through questionnaires, with sample group of    5 people who 
related to Charoen Rat Road. And Thai tourist of 400 people. Therefore, The study 
on the image of cultural tourism in the area of Charoen Rat Road Chiang Mai purpose 
to preserve on the image of 4 aspects such as location aspect, culture aspect, 
management aspect and environment aspect in order to know the perception of 
tourists coming in Wat- Ket area and find ways to study image management of 
cultural tourism in the area and the community agencies involved which submission 
guidelines for creating good image of cultural tourism of Charoen Rat Road Chiang 
Mai everlasting. The study indicated that Thai tourists travel to this area : Mostly 
female, Age between 25-29 years old, work as a company employee, average 
monthly income 15,001-20,000 baht., the purpose is to make merit and perform 
religious rituals in the Wat Gate community. The attitude of Thai tourists in Charoen 
Rat Road is based on four factors can be summarized as follows : The perception of 
the image of the tourists on the site was good. The perception of cultural tourists' 
image was good. The perception of the image of tourists in the management of the 
overall picture is in a satisfactory level and the perception of the environmental 
image of tourists is overall good.  
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บทนํา 
 “ สายน้ํา ” คือแลลงลลอเลี้ยงชีวิตขึองมนุษยแมาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ในประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณแมากที่สุดในโลกแลงลนึ่ง เลตุผลขึองความอุดมสมบูรณแนี้คือ
ประเทศไทยขึองเรามีแมน้ําลําคลองกระจายอยูทั่วไปประเทศ แมน้ําในประเทศไทยมีแลลงกําเนิดมา
จากเทือกเขึาสูงในภูมิภาคตางๆ กอนจะไลลลงมากอเกิดเป็นแมน้ําที่มีประโยชนแมากมาย ทั้งเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค  การคมนาคมขึนสง การเกษตรกรรม และเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟูา และในภาคเลนือ
นั้นมีแมน้ําสายสําคัญสี่สายน้ําไดแก แมน้ําปิ ง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ซึ่งในจังลวัด
เชียงใลมมีแมน้ําปิงเป็นแมน้ําสายสําคัญซึ่งอดีตขึองแมน้ําปิงที่ไลลผานกลางเมือง เชียงใลมแลงนี้ 
ยอมตองมีเรื่องราวขึองชุมชนลลอมรวมอยูในนั้น โดยลนึ่งในนั้นคือ ชุมชนวัดเกต โดยชุมชนวัดเกตนั้น
เป็นชุมชนโบราณ ที่เต็มไปดวยผูคนจากลลากลลายเชื้อชาติทั้งชาวจีน ชาวอังกฤษและชาวพ้ืนเมือง 
จึงกอเกิดวัฒนธรรมลลากลลายขึองชุมชนที่สะทอนผานสถาปใตยกรรมยุคอาณานิคมมาจนถึงปใจจุบัน 
โดยมีวัดเกตการามเป็นศูนยแกลางขึองชุมชน ทั้งนี้ ชุมชมวัดเกตนั้นยังเคยเป็นทาน้ําสําคัญขึองการ
เดินทางระลวางกรุงรัตนโกสินทรแ (กรุงเทพมลานคร) กับเชียงใลมและเมืองอ่ืนๆ ยานวัดเกตุจึงเริ่มมี
บทบาทสําคัญทางดาน เศรษฐกิจมากขึึ้น และสถานที่แลงนี้จึงคับคั่งไปดวยศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความลลากลลายทางสถาปใตยกรรม อีกทั้งเป็นแลลงทองเที่ยว ดื่มกินในเวลากลางคืนและจับจายซื้อ
ขึองทีร่ะลึกในเวลากลางวัน ชาวบานยานวัดเกตุจะเป็นผูที่รักสงบและรักลวงแลนศิลปวัฒนธรรมมาก 
แตในปใจจุบันชุมชนวัดเกตเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นิยมเป็นอยางมากสําลรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติแตสําลรับนักทองเที่ยวชาวไทยเป็นที่นิยมในบางสวนสําลรับบุคคลที่ชื่นชอบ
ในสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมที่เกาแกโบราณควรคาแกการอนุรักษแเทานั้น ในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนาธรรมนั้นในปใจจุบันสําลรับคนไทยยังถือวาเป็นการทองเทียวที่ยังไมไดรับความสนใจมาก
เทาไลรเนื่องจากคนไทยสวนใลญมักจะนิยมทองเที่ยวในเชิงคานิยมเสียมากกวาแตกตางจาก
ชาวตางชาติที่นิยมการทองเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรม ( การทองเที่ยวแลงประเทศไทย , 2552 ) ชุมชน
วัดเกตถนนเจริญราษฎรแนั้นก็เป็นสถานที่ลนึ่งในปใจจุบันนี้ไดรับเป็นพ้ืนที่สีน้ําตาล คือเป็นพ้ืนที่ที่เป็น
แลลงศิลปวัฒนธรรมอันเกาแกควรคาแกการรักษาแตเป็นสถานที่ที่คนไทยสวนมากจะไมรูจักทั้งๆที่
สถานที่แลงนี้มีที่ตั้งอยูในเมืองเชียงใลม และเคยเป็นยานที่เป็นศูนยแกลางการคาขึาย ที่สําคัญขึองยาน
วัดเกต คืออาคารบานเรือนที่งดงามโดดเดนดวยสถาปใตยกรรมอันทรงคุณคาตลอดสองฟากถนน และ
ที่ทองเทียวที่มีสถาปใตยกรรมแบบคลาสสิกที่นิยมกันในอดีต  แลลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมักแวะ
เวียนไปคือ พิพิธภัณฑแวัดเกตุ เป็นสถานที่ที่รวบรวมลลักฐานทางประวัติศาสตรแขึองชุมชนนี้อยู   
ดังนั้นผูจัดทําจึงคิดวาถนนเจริญราษฎรแจะเป็นสถานที่เป็นตัวกลางเราจะสามารถรับรูไดวาทัศนคติขึอง
นักทองเที่ยวไทยในการเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นแบบใดและเพราะอะไรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จึงไดรับการนิยมจากชาวตางชาติมากกวาชาวไทย  เพ่ือลาแนวทางลรือขึอเสนอแนะในการทําใลถนน
เจริญราษฎรแกลายเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวชาวไทยกลับมาใลความสนใจแกการทองเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมและเป็นที่รูจักขึองคนไทยไดมากยิ่งขึึ้นเสมือนกับที่เป็นที่รูจักขึองชาวตางชาติและชวยใลคน
ไทยลดการทองเที่ยวแบบคานิยมที่ตองเดินลางสรรพสินคาใลมาสนับสนุนการอนุรักษแสถานที่ที่เป็น
ศิลปวัฒนธรรมอันเกาแก ทั้งนี้คณะผูวิจัยจึงไดคํานึงถึงจุดมุงลมายที่จะไดทราบถึงทัศนคติขึองคนไทย
ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยานวัดเกตุ ถนนเจริญราษฎรแ คณะผูวิจัยจึงใชชุมชนวัดเกตมาชวย
เป็นสื่อกลางในการปรับทัศนคติขึองนักทองเที่ยวชาวไทยใลกลับมาชวยกันอนุรักษแชุมชนวัดเกตใลเป็น
แลลงทองเที่ยวที่เต็มไปดวยศิลปวัฒนธรรมและแลลงการคาที่สําคัญใลคงอยูคูเมืองเชียงใลมสืบตอไป  
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วัตถุประสงค๑ 
1 เพ่ือศึกษาบริบทขึองพ้ืนที่ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอชุมชนวัดเกต ถนนเจริญราษฎรแ อําเภอ
เมืองเชียงใลม จังลวัดเชียงใลม 
2 เพ่ือศึกษาทัศนคติขึองนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึอง ถนนเจริญราษฎรแ 
อําเภอเมืองเชียงใลม จังลวัดเชียงใลม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขึอบเขึตพ้ืนที่ศึกษา 
พ้ืนที่ศึกษาสําลรับการศึกษาครั้งนี้คือ ถนนเจริญราษฎรแ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังลวัดเชียงใลม 

2. ขึอบเขึตเนื้อลา 
สําลรับเนื้อลาและสาระขึองการศึกษาครั้งนี้ไดแบงออกเป็นสวนตางๆดังนี้ 

2.1 บริบทขึองถนนเจริญราษฎรแ ประกอบไปดวย 
ประวัติความเป็นมาขึองถนนเจริญราษฎรแ 
สถานที่ทองเที่ยวบนถนนถนนเจริญราษฎรแ 
เทศกาลและงานสําคัญท่ีจัดขึึ้นบนถนนถนนเจริญราษฎรแ 

2.2 ความคิดเล็นขึองนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางเขึามาทองเที่ยวบริเวณ  
ถนนเจริญราษฎรแ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังลวัดเชียงใลม 

2.3 ผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ถนนเจริญราษฎรแ ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง  
จังลวัดเชียงใลม 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะประชากร                            
- เพศ                                        
- อายุ                                          
- การศึกษา                                   
- อาชีพ                                        
- รายได                                             
- วัตถุประสงคแในการทองเที่ยว 

                  

ทัศนคติของนักทํองเที่ยว                                    
- สถานที่                                               
- วัฒนธรรม                                                 
- การบริลารจัดการ                                          
- สิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
- พ้ืนที่ 
- ชวงเวลา 
- กิจกรรม 
- สถานที ่

ขึอเสนอแนะแนวทางในการจัดกา
ดานภาพลักษณการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนวัดเกตการาม 
ถนนเจริญราษฎรแ  อ.เมืองเชียงใลม  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยานวัดเกตุ ถนนเจริญราษฎรแ จ.เชียงใลม ใชระเบียบ
วิธีวิจัย 2 ลักษณะ คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
 
1. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1.1ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประขึากรในพ้ืนที่ และบุคลากรที่เกี่ยวขึองกับ ถนนเจริญ
ราษฎรแ อําเภอเมือง จังลวัดเชียงใลม ทั้งทางตรงและทางออม จํานวน 5 ตัวอยาง โดยเป็นผูที่มีสวน
เกี่ยวขึองกับถนนเจริญราษฎรแ จํานวน 3 ตัวอยาง และ ผูประกอบการรานคา จํานวน 2 ตัวอยาง 
1. คุณภาวิณี มลาตันสา   อายุ 53 ปี 

ผูนําชุมชนตําบลวัดเกต  ระยะเวลาการทํางาน 4 ปี 
2. นายสมลวัง ฤทธิเดช   อายุ 72 ปี 

เจาลนาที่พิพิธภัณฑแวัดเกตการาม ระยะเวลาการทํางาน 30 ปี 
3. พระสังสิมันตุแญาณโสภโณ  อายุ 26 พรรษา 

พระสงฆแวัดเกตการาม   ระยะเวลาการทํางาน 8 ปี 
4. นายนิติวัฒนแ เจริญภักดี  อายุ 35 ปี 

ผูประกอบการรานคา   ระยะเวลาการทํางาน 5 ปี 
5. นายรติภรณแ ใสสอง   อายุ 32 ปี 

ผูประกอบการรานคา   ระยะเวลาการทํางาน 3 ปี 
 
 1.2 ขึอมูลและแลลงขึอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 1.3 เครื่องมือในการเก็บขึอมูล คือแบบสัมภาษณแ 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

2.1ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรกลุมตัวอยางในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400คน 

2.2 การสุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกกลุม แบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 

2.3 เครื่องมือในการเก็บขึอมูล คือแบบสอบถาม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพขึอง
แบบสอบถาม (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวนสามทาน 

2.4 การวิเคราะลแขึอมูล วิเคราะลแขึอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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ผลการวิจัย 
 1.บริบทขึองพ้ืนที่ในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอชุมชนวัดเกต ถนนเจริญราษฎรแ อําเภอ
เมืองเชียงใลม จังลวัดเชียงใลมถนนเจริญราษฎรแลรือที่เรียกกันวาถนนเสนวัดเกตการาม (เรียกสั้นๆวา 
วัดเกต) ถนนสายวัฒนธรรมที่อยูคูเชียงใลมมานานกวา 500 ปี แลลงวิถีชุมชนที่มีถึง 4 ศาสนาทั้งพุทธ 
คริสตแ อิสลามและซิกขึแ ชาวบานทุกคนตางคนตางถอยทีอาศัยและอยูรวมกันอยางสุขึสงบ เสนลแขึอง
ยานนี้มีมากมาย ไมวาจะเป็นบานไมที่ยังคงกลิ่นอายขึองความเกาแก วิถีชีวิตขึองผูคนริมแมน้ําปิง 
แมน้ําสายสําคัญขึองเมืองเชียงใลม ชุมชนวัดเกตถนนเจริญราษฎรแนั้นก็เป็นสถานที่ลนึ่งในปใจจุบันนี้
ไดรับเป็นพ้ืนที่สีน้ําตาล คือเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแลลงศิลปวัฒนธรรมอันเกาแกควรคาแกการรักษาแตเป็น
สถานที่ที่คนไทยสวนมากจะไมรูจักทั้งๆที่สถานที่แลงนี้มีที่ตั้งอยูในเมืองเชียงใลม และเคยเป็นยานที่
เป็นศูนยแกลางการคาขึาย ที่สําคัญขึองยานวัดเกต คืออาคารบานเรือนที่งดงามโดดเดนดวย
สถาปใตยกรรมอันทรงคุณคาตลอดสองฟากถนน และที่ทองเทียวที่มีสถาปใตยกรรมแบบคลาสสิกที่
นิยมกันในอดีต  แลลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมักแวะเวียนไปคือ พิพิธภัณฑแวัดเกตุ เป็นสถานที่ที่
รวบรวมลลักฐานทางประวัติศาสตรแขึองชุมชนนี้อยู ดังนั้นผูจัดทําจึงคิดวาถนนเจริญราษฎรแจะเป็น
สถานที่เป็นตัวกลางเราจะสามารถรับรูไดวาทัศนคติขึองนักทองเที่ยวไทยในการเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น
เป็นแบบใดและเพราะอะไรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงไดรับการนิยมจากชาวตางชาติมากกวาชาว
ไทย  เพ่ือลาแนวทางลรือขึอเสนอแนะในการทําใลถนนเจริญราษฎรแกลายเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยว
ชาวไทยกลับมาใลความสนใจแกการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและเป็นที่รูจักขึองคนไทยไดมากยิ่งขึึ้น
เสมือนกับที่เป็นที่รูจักขึองชาวตางชาติและชวยใลคนไทยลดการทองเที่ยวแบบคานิยมที่ตองเดิน
ลางสรรพสินคาใลมาสนับสนุนการอนุรักษแสถานที่ท่ีเป็นศิลปวัฒนธรรมอันเกาแก 
 2.ทัศนคติขึองนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การศึกษาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในถนนเจริญราษฎรแ ผลการศึกษา พบวานักทองเที่ยวที่เขึามาเที่ยวในบริเวณถนนเจริญ
ราษฎรแ สวนใลญเป็นเพศลญิง มีอายุระลวาง 25-29 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็น
พนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีวัตถุประสงคแในการเขึามาเพ่ือทําบุญ
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชนวัดเกต ถนนเจริญราษฎรแ อําเภอเมือง จังลวัดเชียงใลมสวน
การรับรูภาพลักษณแขึองนักทองเที่ยว 4 ดาน ไดแก 
 
การรับรู๎ภาพลักษณ๑ของนักทํองเที่ยวด๎านสถานที่ 
 ผลการศึกษาตัวชี้วัดดานสถานที่ พบวาในภาพรวมมีเอกลักษณแโดนเดนในเรื่องขึอง
สถาปใตยกรรม อาคาร บานเรือนอยูในระดับดี 
 
การรับรู๎ภาพลักษณ๑ของนักทํองเที่ยวด๎านวัฒนธรรม 
 ผลการศึกษาตัวชี้วัดดานวัฒนธรรม พบวาเป็นพื้นที่ที่มีกลุมคนลลากลลายชนชาติอาศัยอยูจึง
ทําใลเป็นจุดที่นาสนใจในการทองเที่ยวอยูในระดับดี 
 
การรับรู๎ภาพลักษณ๑ของนักทํองเที่ยวด๎านการจัดการ 
 ผลการศึกษาตัวชี้วัดดานการจัดการ พบวาเป็นพ้ืนที่ในภาพรวมมีการจัดการการรองรับขึอง
จํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึึนอยูในระดับปานกลาง 
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การรับรู๎ภาพลักษณ๑ของนักทํองเที่ยวด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 ผลการศึกษาตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม พบวาเป็นพ้ืนที่ในภาพรวมมีความสวยงามขึองสภาพภูมิ
ทัศนแที่ดีในแลลงทองเที่ยวอยูในระดับดี 
 
 3.ทัศนคติขึองผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่จากการวิเคราะลแผลการสัมภาษณแที่มีสวนเกี่ยวขึองกับ
ถนนเจริญราษฎรแ จํานวน 3 ตัวอยาง และผูประกอบการรานคาในบริเวณถนนเจริญราษฎรแ จํานวน 2 
ตัวอยางไดขึอสรุปโดยรวมวา การเกิดผลกระทบเรื่องขึองสถานที่เพราะถนนเสนนี้มีสถาปใตยกรรม
เกาแก บานเรือนโบราณ จึงมีนักลงทุนลรือนักธุรกิจเขึามาบริเวณนี่คอนขึางเยอะเพราะวาตเองการ
สรางบริษัทลรือสรางโรงแรมเพ่ิมเติมแตทําไมไดเพราะที่นี่เป็นแลลงพ้ืนที่สีน้ําตาล รวมถึงการมีสวน
รวมขึองคนในพ้ืนที่ในการจัดการการทองเที่ยวบริเวณถนนเจริญราษฎรแ คนในพ้ืนที่ก็จะชวยกัน
อนุรักษแพ้ืนที่บริเวณนี้เพ่ือเก็บทุกอยางไวใลเป็นเลมือนเดิมจะไดใลคนเขึามาเที่ยวเยอะๆใลเป็นพ้ืนที่
แลลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตอไปและยังชวยใลคนในพ้ืนที่มีรายไดและทําใลเศรษฐกิจในยานนี้ดีขึึ้น
จึงสงผลใลคนมาเที่ยวเยอะขึึ้น มาทําบุญกันเยอะขึึ้นทําใลคนในพ้ืนที่มีรายไดเพ่ิมขึึ้นไปดวย พ้ืนที่
บริเวณถนนเจริญราษฎรแ มีการจัดการการรองรับนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึึ้นมาและมีการจัดการดานการ
คมนาคมจากชาวบานและเจาลนาที่จากลนวยงานตางๆ ที่ เขึามาชวยเลลือทําใลเกิดความ
สะดวกสบายในการเดินทางขึองนักทองเที่ยวที่เขึามาเที่ยวและคนในพ้ืนที่บริเวณถนนเจริญราษฎรแมี
แนวทางในการสรางภาพลักษณแที่ดีใลแกพ้ืนที่โดยชวยกันปลูกฝใงในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือ
สภาพแวดลอมที่ดีขึองชุมชนและพ้ืนที่ถนนเจริญราษฎรแเปรียบเสมือนความประทับใจแรกในการเขึา
มาเที่ยวในพ้ืนที่แลงนี้และแนวทางในการสรางภาพลักษณแใลกับที่นี่ก็คงเป็นการชวยกันปลูกฝใง
จิตสํานึกขึองคนที่นี่ใลรักในแลลงที่อยู ใลชวยกันดูแลรักษา เพ่ือเป็นพลังในการกอกําเนิดสิ่งที่ดี 
ภาพลักษณแที่ดใีลกับแลลงทองเที่ยวแลงนี้จะไดมีคนรูจักและเขึามาเที่ยวเป็นจํานวนมาก 
 
 ขึอเสนอแนะแนวทางการจัดการภาพลักษณแทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต
การาม ถนนเจริญราษฎรแ  อ.เมืองเชียงใลม  
 1.ผูนําชุมชนจัดทําปูาย สัญลักษณแตางๆ เพ่ือเป็นสื่อดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน 
การแตงการในการเขึาชมวัด และพิพิธภัณฑแ เป็นตน ใลกับนักทองเที่ยวที่เขึามาเที่ยวในถนนเจริญ
ราษฎรแ 
 2.ผูนําชุมชนและชาวบานในบริเวณถนนเจริญราษฎรแจัดทําการประชาสัมพันธแงานสําคัญ
ตางๆที่จัดขึึ้นบริเวณวัดเกตการามและถนนเจริญราษฎรแผานเว็บไซดแขึองชุ มชนลรือสื่อโซเชี่ยว
ออนไลนแ เชน เฟสบุ฿ค เป็นตน 
 3.ผูนําชุมชนทําการประสานงานกับลนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวขึองใลเขึามาดูแลในเรื่องขึอง
การจราจร เพ่ือรองรับในเรื่องขึองจํานวนนักทองเที่ยวที่เขึามาเยอะมากขึึ้น เพ่ือลดปใญลาดานการ
คมนาคม 
 
ขึอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 ควรศึกษาศึกษาเรื่องขึีดความสามารถในดานขึองการรองรับนักทองเที่ยวในถนนเจริญราษฎรแ 
อําเภอเมือง จังลวัดเชียงใลม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขึองคนทองถิ่นที่อาศัยอยูในถนนเจริญราษฎรแ
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บทคัดยํอ 

 งานวิจัยครั้งนี้เรื่องมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาบริบทวัดโบราณในเขึตอําเภอลางดง ถึงความ
เลมาะสมในการเป็นเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น โดยการสํารวจ ศึกษาและสัมภาษณแผูรู ผูเกี่ยวขึองในทองถิ่น วัดตนเกวเน วัดทาวคําวัง และ
วัดลางดง วัดขึุนคง วัดพระเจาเลลื้อมดานการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น ตอง
อาศัยความรวมมือจากลนวยงานลรือองคแกรขึองทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนและผลักดันใลเกิดเสนทางการ
ทองเที่ยวขึึ้น โดยคอยชวยเลลือดานการประชาสัมพันธแ การติดตอกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ชวยดูแลรักษา
โบราณสถานและความเรียบรอยขึองสถานที่ทองเที่ยว จึงจะทําใลแลลงทองเที่ยวดูมีความนาสนใจตอ
นักทองเที่ยว และมีความนาเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับ 
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ABSTRACT 
 This research aimed at studying of Ancient Temple for Cultural Tourism in 
Hang Dong District, Chiang Mai Province. Data have been collected by the in-depth 
interview with the local knowledgeable people in Hang Dong district who living 
nearby the famous temples are Ton Kwain Temple, Tao Kam Wang Temple, Hang 
Dong Temple, Khun Kong Temple and Pha Chao Luem Temple. The data have 
summarized by using content analysis and synthesize procedure.A summary of 
findings were presented and distributed to public.The results from this study can be 
concluded that the temple in Hang Dong district were measured Ton Kwain Temple, 
Tao Kam Wang Temple and Hang Dong Temple,  Khun Kong Temple and Pha Chao 
Luem Temple are suitable in a cultural tourist destinations, because the temple is 
unique by the stories and fascinating history. As a source to learn the local culture 
which is worthy of study and learn. The scenery as well as suitable for tourism. The 
place can be accessibleand there are enough space for accommodating tourists. The 
development path of local cultural tourism, requires cooperation from local agencies 
and organizations to support and encourage tourism routes. By the help of public 
relations, contact with other areas, help maintain the ruins and neatness of the 
tourist attractions. So that's interesting attractions to tourists and the reliability to be 
acceptable. 
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วัตถุประสงค๑ 
1.เพื่อศึกษาสถาปใตยกรรมขึองวัดโบราณในเขึตอําเภอลางดง ถึงความเลมาะสมในการเป็นเสนทาง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.เพื่อศึกษาการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาสถาปใตยกรรมโบราณขึองวัดในเขึตอําเภอลางดงที่ เพ่ือพัฒนาใลเป็น
เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลงใลมเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ภาพรวมขึองวิธีดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้แบงออกเป็น 2 สวน อันประกอบไปดวย 

1. งานวิจัยเชิงเอกสาร  
2. งานวิจัยภาคสนาม สํารวจ สัมภาษณแ  

 สําลรับกระบวนการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําลนดขึอบเขึตและกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อใชในการสํารวจและสอบถามจากกลุมประชากรตัวอยาง โดยแบงเป็นลัวขึอยอยไดดังนี้ 
 
1 รูปแบบวิจัย  

การศึกษาสถาปใตยกรรมโบราณขึองวัดในเขึตอําเภอลางดง เพ่ือพัฒนาใลเป็นเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลงใลมเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการศึกษาคนควา
ขึอมูลจากวรรณกรรมในลอสมุดและเขึาไปสํารวจเสนทางและสัมภาษณแบุคคลที่เกี่ยวขึองในพ้ืนที่ 
ไดแก ผูนําชุมชน และประชาชนในทองถิ่น โดยเนนกลุมผูรูในชุมชนและลนวยงานราชการเจาขึอง
พ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตขึองชุมชุน
เพ่ือลาแนวทางทําเสนทางการทองเที่ยวตอไป 
2 กลุมตวัอยางในการศึกษาและประชากร 

การศึกษาคนควางานวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้เป็นการสํารวจเชิงลึกเพ่ือเก็บขึอมูลรูปแบบทาง
สถาปใตยกรรม ศิลปกรรมและสัมภาษณแกลุมประชากรตัวอยาง โดยผูวิจัยเลือกกลุมประชากรตัวอยาง
ที่มีความรู ความสามารถในการบรรยายและถายทอดประสบการณแและเรื่องราวตางๆ ตามที่ผูวิจัย
ตองการ จากกลุมตัวอยางงานวิจัยไดแก วัดตนเกวเน วัดลางดง(บานดง) วัดทาวคําวัง วัดขึุนคงลลวง 
วัดทุงออ วัดพระเจาเลลื้อม 
3 เครื่องมือในการวิจัยและเก็บขึอมูล  

เครื่องมือในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดใชการเก็บขึอมูลจากวรรณกรรมและการสัมภาษณแ
เพ่ือใชรวบรวมขึอมูลในการทําวิจัยเลมนี้ 

1. ปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขึอมูลที่ผูวิจัยเป็นผูทําการเก็บขึอมูลดวยตนเอง โดยใช
วิธีการสัมภาษณแ สอบถาม และสังเกตการณแ ซึ่งการลาขึอมูลแบบปฐมภูมิจะทําใลผูวิจัยไดขึอมูลที่มี
รายละเอียดตรงตามที่ผูวิจัยตองการ  

2. ทุติยภูมิ (Secondary Data)คือขึอมูลที่ผูวิจัยไมไดเก็บรวบรวมเอง แตมีผู อ่ืนลรือ 
ลนวยงานอ่ืนๆ ทําการเก็บรวบรวมไวแลว เชน จากรายงาน ที่พิมพแแลว ลรือยังไมไดพิมพแขึอง 
ลนวยงานขึองรัฐบาล สมาคม บริษัท สํานักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร ลนังสื อพิมพแ เป็นตน แตใน
บางครั้งขึอมูลลรือรายละเอียดไมเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะลแ นอกจากนี้ในบางครั้ง ขึอมูลนั้นอาจมี
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ความผิดพลาดและผูวิจัยมักจะไมทราบขึอผิดพลาดดังกลาว ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการสรุปผล ซึ่ง
ขึอมูลที่ผูวิจัยตองการศึกษาประกอบไปดวย 

1.ประวัติศาสตรแ สถาปใตยกรรมขึอง  วัดตนเกวเน วัดลางดง(บานดง) วัดทาวคําวัง 
วัดขึุนคงลลวง วัดทุงออ วัดพระเจาเลลื้อม  

2.การศึกษาเสนทางเพ่ือพัฒนาเป็นแลลงทองเที่ยวในเขึตวัดตัวอยาง  วัดตนเกวเน 
วัดลางดง(บานดง) วัดทาวคําวัง วัดขึุนคงลลวง วัดทุงออ วัดพระเจาเลลื้อม 
 
วิธีการวิจัย 

สําลรับวิธีการวิจัยขึองงานวิจัยเลมนี้ประกอบไปดวยการรวบรวมขึอมูลจากแลลงที่มาตางๆ
อยู 2 แลลงใลญๆคือ วรรณกรรม วารสาร ลนังสือตางๆที่เกี่ยวขึอง และ ขึอมูลจากการสัมภาษณแ
ประชากรในชุมชน 

1 งานวิจัยเชิงเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมขึอมูลที่เก่ียวขึองจากลนังสือลรือวรรณกรรมที่ถูก
ตีพิมพแออกมาเป็นลายลักษณแอักษรเรียบรอยแลว โดยผูวิจัยไดเขึาไปสืบคนขึอมูลจากแลลงพ้ืนที่ตางๆ
อาทิ ลองสมุดกลางมลาวิทยาลัยเชียงใลม , ลองสมุดประจําคณะสถาปใตยกรรมศาสตรแ 
มลาวิทยาลัยเชียงใลม, ลองสมุดประจําคณะมนุษยศาสตรแ มลาวิทยาลัยเชียงใลม รวมถึงสถาบันวิจัย
สังคม มลาวิทยาลัยเชียงใลม โดยผูวิจัยไดนําขึอมูลตางๆที่ไดสืบคนมาวิเคราะลแเป็นเนื้อลาเดียวกัน 
โดยสืบคนลนังสือและวรรณกรรมตางๆตามที่ไดระบุไวในขึอบเขึตและวัตถุประสงคแขึองงานวิจัย ซึ่ง
ผูวิจัยไดเก็บขึอมูลเชิงประวัติศาสตรแ และวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ เพ่ือนําขึอมูลทั้งลมดที่สืบคน
ไดมาวิเคราะลแรวมกับการสัมภาษณแขึองกลุมประชากรตัวอยาง 

2.ลงพ้ืนที่ภาคสนาม ทําการสํารวจเสนทางอยางละเอียด เพ่ือจะนําขึอมูลมาทําเป็นแผนที่
เสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และสํารวจพ้ืนที่วัดในกลุมตัวอยางอยางละเอียดเพ่ือเป็นขึอมูล
ในการดึงดูดความสนใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอไป 

3 การสัมภาษณแเชิงลึก เป็นการลงพ้ืนที่ในการทําวิจัยเพ่ือสังเกตและสอบถามขึอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อลาตามที่ผูวิจัยไดระบุไวในกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคแขึองงานวิจัย โดยมีการออกแบบ
โครงสรางคําถามที่ใชในการพูดคุยเป็นการสัมภาษณแกึ่งโครงสรางและการสัมภาษณแแบบชี้นํา กลาวคือ
เป็นการสัมภาษณแแบบปลายเปิด ผูใลสัมภาษณแสามารถบรรยายขึอมูลตางๆไดเรื่อยๆ โดยผูวิจัยตอง
ใชทักษะในการวิเคราะลแ และสังเคราะลแเอาเฉพาะเนื้อลาที่สอดคลองและอยูในขึอบเขึตขึองงานวิจัย  
ทั้งนี้การสัมภาษณแดังกลาวผูวิจัยไดรางแบบสัมภาษณแเชิงลึกไวดังนี้ 

1. ประวัติผูใลสัมภาษณแ   
2. ประวัติความเป็นมา วัดตนเกวเน วัดลางดง(บานดง) วัดทาวคําวัง วัดขึุนคงลลวง 

วัดทุงออ วัดพระเจาเลลื้อม  
3. การดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ในอดีตจนถึงปใจจุบัน  
4. การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ตั้งแตอดีตถึงปใจจุบัน 
5. มุมมองและความคิดเล็นสวนตัวตอการจัดทําเสนทางการทองเที่ยว  
6. ความตองการขึองคนในชุมชนตอการจัดทําเสนทางการทองเที่ยว 

แนวทางวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะลแขึอมูลขึองการทําวิจัยในครั้งนี้ไดนําขึอมูลที่ไดจากคนเอกสาร การสํารวจ

เสนทาง การสัมภาษณแมาวิเคราะลแและสรุป โดยใชการวิเคราะลแขึอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
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analysis) และการวิเคราะลแเชิงเนื้อลา (Content analysis) เพ่ือใลสามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึึ้นภายในชุมชนบานฮอมได รวมถึงการเชื่อมโยงขึอมูลเนื้อลาที่ได
สืบคนจากวรรณกรรม และผลงานการวิจัยอ่ืนๆ นํามารวบรวม วิเคราะลแ และสรุปเป็นผลการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

ลลังจากไดเก็บขึอมูลวิจัยสํารวจภาคสนามแลว จึงไดวิเคราะลแเพ่ือศึกษาเพ่ือลาแนวทางใน
การสงเสริม 

จากคําบอกเลาขึองนางอําพร วงศแสวัสดิ์ อายุ 67 ปี ผูประกอบอาชีพคาขึายบริเวณลนาวัด
ตนเกวเน เป็นเวลากวา 7 ปี กลาววา เอกลักษณแขึองวัดตนเกวเน คือรูปแบบที่ลงตัวขึองวัด ตั้งแต
กําแพงวัด พระวิลาร ศาลาจตุรมุขึ ศาลาบาตร รวมไปถึงพ้ืนที่บริเวณรอบๆวัด เนื่องจากการดูแลขึอง
ชาวบานที่ศรัทธาตอวัด(ลูกวัด) และกรมศิลปากรที่คอยสงเสริมโบราณสถานมาตลอด แตสิ่งที่เป็น
เอกลักษณแเดนที่สุดก็คือวิลารขึองวัด เพราะวิลารขึองวัดจะไดสัดสวนกวาวิลารอ่ืนๆ คือไมใลญเกินไป
และไมเล็กจนเกินไป มีความสมสวนและมาตรฐานในการคาดคะเนดวยสายตา ผูคนที่มาเที่ยวชมวัด
สวนใลญก็จะขึึ้นไปบนวิลารเลยไมคอยสนใจสวนอ่ืนๆขึองวัดมากเทาไร จึงทําใลวิลารเป็นเอกลักษณแ
เดนขึองวัดแลงนี้ 

 
“..วิหารของวัดไม่มีการตอกตะปูเลยสักดอก 

ไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนท าได้ยังไง ทั้งที่ไม่มีเทคโนโลยีอย่างสมัยนี้ 
แต่ก็สามารถสร้างก าแพงกับพื้นวิหารด้วยปูนขาวได้..” 
 นางอําพร วงศส์วัสดิ์ 
 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย 
 
ศาลาบาตรขึองวัดก็ถือวาเป็นเอกลักษณแอยางลนึ่งขึองวัดตนเกวเน โดยตัวศาลานั้นจะลอม

ตัววิลารไวทั้งลมด ยกเวนทางทิศตะวันออกซ่ึงเป็นทางขึึ้นสูวิลาร ซึ่งในอดีตใชเป็นที่นั่งขึองศาสนิกชน
ทั้งลลายกรณีที่นั่งบนวิลารเต็ม ตามคําบอกเลาขึองลลวงพอจันทรแ จักวโร อายุ 84 ปี เจาอาวาสวัด
ตนเกวเนรูปปใจจุบัน ไดกลาววา 

“..เมื่อก่อนศาลาบาตรจะไม่เหมือนในปัจจุบัน  
ด้านทิศเหนือจะยาวกว่าด้านทิศใต้ไปประมาณ 3-4 ช่อง  
แต่ถูกทุบออกเพราะว่าบดบังทัศนียภาพของวิหาร  
และปลูกหญ้าขึ้นมาทดแทนเพื่อความสวยงาม  
อีกทัง้ต้องการให้เกิดสัดส่วนต่อศาลาบาตรทางด้านทิศใต้ 
เพื่อให้อยู่ในระนาบเดียวกัน..” 

หลวงพ่อจันทร์ จักวโร 
เจ้าอาวาสวัดต้นเกว๋น 

ตามคําบอกเลาขึองนางอําพร วงศแสวัสดิ์ อายุ 67 ปี ผูประกอบอาชีพคาขึายบริเวณลนาวัด
ตนเกวเน เป็นเวลากวา 7 ปี กลาววา ในแตละวันจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัด ไมนอยกวา 20-30 
คน ในชวงวันจันทรแ-ศุกรแ แตลากเป็นวันลยุดเสารแ-อาทิตยแ จะมีคนมาเที่ยวชมวัดเยอะกวาโดยผู
เดินทางสวนมากจะมาแบบกรุ฿ปทัวรแรถตู คันลนึ่งประมาณ 5-8คน ที่เลลือก็มาดวยรถสวนตัวเป็น
ครอบครัวลรือกลุมเพื่อน นานครั้งจะมีรถบัสขึนาดใลญเขึามา โดยมากจะเป็นกลุมนักศึกษาที่มาศึกษา
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สถาปใตยกรรมลรือภูมิทัศนแตางๆภายในวัด บางมาถายละคร บางมาทําลนังสั้น เป็นตน สวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาโดยมากจะเป็นชาวยุโรป ที่ไมเคยเล็นอะไรแบบนี้ ก็จะมาถายรูปเก็บไว 

“..ครั้งหนึ่งเคยมีชาวเยอรมันมาขอซ้ือ 
เพื่อจะน าไปตั้งไว้ที่กรุงเบอลิน ในราคามากกว่า 10 ล้านบาท  
พร้อมทั้งจะสร้างให้ใหม่ในลักษณะเดิม  
แต่ชาวบ้านศรัทธาวัดต้นเกว๋นปฏิเสธไป  
เนื่องจากเป็นมรดกที่ตกทอดกันมานานของคนในท้องถิ่น  
รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและสวยงามแห่งหนึ่งด้วย..” 

นางอําพร วงศ์สวัสดิ์ 
ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย 

จากการสํารวจและศึกษาภายในบริเวณวัด รวมทั้งคําบอกเลาขึองผูรูในทองถิ่นแลว คง
กลาวไดวาวัดตนเกวเนมีความเลมาะสมอยางมากในการเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยสรุป
เป็นประเด็นไดดังนี้ 

-ภายในวัดมีสถาปใตยกรรมโบราณมากมายที่ควรคาแกการศึกษา 
- มีการอนุรักษแรูปแบบดั้งเดิมขึองวิลารลานนาเอาไวในสภาพที่คอนขึางสมบูรณแ 
- บริเวณวัดทั้งลมด(ภายในกําแพงวัด) ไดขึึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแลงชาติ โดยลามใล

มีสิ่งปลูกสรางอ่ืนภายในบริเวณวัด จึงแบงเป็นเขึตพุทธาวาส กับสังฆาวาสอยางชัดเจน ทําใลวั ดตน
เกวเนเป็นสถานที่ทองเที่ยวอยางเต็มตัว 

- ภูมิทัศนแรอบวัดมีความสวยงาม รมรื่น สบายลูสบายตา มีที่จอดรถกวางขึวาง จึงไมมี
ปใญลาในการรองรับนักทองเที่ยว 

- เนื่องจากวัดตนเกวเนเป็นที่รูจักกันดีอยูแลว เพราะเป็นสถานที่ถายทําละครลลายๆเรื่อง 
จึงไมเป็นเรื่องยากท่ีจะประชาสัมพันธแเชิญชวนใลนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัดแลงนี้ 
 
วัดท๎าวคําวัง 

จากคําบอกเลาขึองพอลนานจันทรแ รัตนจีระวงศแ อายุ 79 ปี มัคทายกวัด กลาววา วัดทาว
คําวังเป็นวัดเกาแกกวา 500 ปี แตถูกทิ้งรางจนกระทั่งครูบาคํามูลมาพบ จึงไดสรางและบูรณะขึึ้นใลม
อีกครั้ง คําวา “ทาวคําวัง” นาจะมาจากชื่อขึองผูปกครองเมืองเชียงใลมในอดีต ซึ่งมีพ่ีนองรวมกันสาม
คน ไดมาตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยูบริเวณนี้ซึ่งไดแก ทาวคําวัง ทาวผายู และทาวบุญเรือง จึงนํามาชื่อ
ตนมาตั้งเป็นชื่อวัดและชื่อลมูบาน สวนลลักฐานการสรางวัดนั้นไมมีขึอมูลที่ชัดเจน เพราะมีการบันทึก
ไวเป็นลายลักอักษรไวนอยมาก ที่เลลือก็สูญลายไปตามกาลเวลา 

“..หากวิหารวัดต้นเกว๋นมีขนาดที่ได้สัดส่วนพอดี  
วิหารวัดท้าวค าวังก็ย่อส่วนลงเล็กน้อย..” 

พระปลัดสุนทร ทีปาโก 
เจ้าอาวาสวัดท้าวคําวัง 

วัดทาวคําวังเป็นวัดที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต เนื่องจากมีการกอสรางอาคาร
สมัยใลมขึึ้นลลายอาคาร เชน กุฏิสงฆแ ศาลาการเปรียญ ที่เก็บขึองวัด เป็นตน ทําใลทัศนียแภาพขึองวัด
ถูกบดบังไปคอนขึางมาก เชนตัววิลารลากจะถูกบังดวยศาลาการเปรียญ สวนเจดียแก็จะถูกบังดวยกุฏิ
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สงฆแ ผูคนที่สัญจรผานไปมาจึงคิดวาเป็นวัดใลมจึงไมนิยมมาเที่ยวชม เพราะจากการมองดวยสายตา 
วัดทาวคําวังจะไมมีความเป็นโบราณเลยแมแตนอย  

จากการสํารวจและศึกษาภายในบริเวณที่ตั้งวัด รวมทั้งคําบอกเลาขึองผูรูในทองถิ่นวัดทาว
คําวังแลว สามารถสรุปเป็นประเด็นไดดังนี้ 

- สถาปใตยกรรมขึองวัดทั้งวิลารและเจดียแ มีคุณคาในการศึกษาลาความรู แตไมเป็นที่รูจัก
ในกลุมคนที่สนใจ 

- เนื่องจากที่ตั้งขึองวัดอยูไกลจากตัวเมืองคอนขึางมาก วัดทาวคําวังจึงไมเป็นที่รูจักขึอง
นักทองเที่ยว 

- บริเวณลนาวัดมีลานจอดรถที่กวางขึวางเอ้ืออํานวยตอยานพาลนะ และสามารถเขึา -ออก
ไดทั้งถนนสายเชียงใลม-ฮอด และถนนเลียบคลองชลประทาน 

- การประชาสัมพันธแขึองวัด จะเป็นการบอกเลาจากปากตอปากขึองผูที่เป็นศรัทธา 
- ทัศนียภาพขึองวัดถูกบดบังไปลลายสวน ทําใลนักทองเที่ยวไมสามารถสังเกตเล็นโบราณ

สถานที่อยูภายในวัด จึงมีคนมาทองเที่ยวนอย 
ฉะนั้นแลวคงกลาวไดวาวัดทาวคําวัง มีพ้ืนที่เอ้ืออํานวยตอการทองเที่ยวและสัญจร มี

สถาปใตยกรรมที่นาศึกษา แตขึาดการประชาสัมพันธแจึงทําใลไมเป็นที่รูจักในกลุมนักทองเที่ยว จึงมี
ความเลมาะสมอยูในระดับปานกลางในการเป็นเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ความเหมาะสมในการเป็นเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วัดลางดง(บานดง)ตามคําบอกเลาขึองพระครูสุกิจ สารนิวิฐ เจาอาวาสวัดรูปปใจจุบัน กลาววา 
วัดลางดงมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัดนอยมาก เนื่องจากเป็นวัดเล็กๆในชุมชนจึงไมเป็นที่รูจักในลมู
นักทองเที่ยว ทําใลไมมีผูคนสนใจและคิดวาเป็นแควัดในลมูบานธรรมดาวัดลนึ่ง แมจะมีการ
ประชาสัมพันธแและสนับสนุนจากลนวยงานทองถิ่นแลวก็ตาม แตวัดก็ยังไมเป็นที่รูจักมากนัก ผูคน
โดยมากที่มาเที่ยวชมวัดนั้น ไมไดมาเพ่ือเที่ยวเก็บภาพเลมือนอยางวัดตนเกวเน แตมาเพ่ือศึกษาวิลาร
เป็นสวนใลญครั้งลนึ่งเคยมีสารคดีทองเที่ยวขึองโทรทัศนแมาถายทํารายการเกี่ยวกับวัด เพ่ือนําไป
เผยแพรใลเป็นที่รูจักขึองนักทองเที่ยว แตก็ยังไมเป็นผลอยูดี นักทองเที่ยวที่มาชมวัดโดยมากแลวจะ
เป็นชาวยุโรปสวนใลญ ที่ไมเคยเล็นอะไรที่แปลกตาอยางนี้ก็จะเขึามาเพ่ือบันทึกรูปภาพเก็บไว ที่เลลือ
ก็เป็นผูที่สนใจในงานดานสถาปใตยกรรมและศิลปกรรมเสียมากกวานอยครั้งมากที่จะเป็นนักทองเที่ยว
ที่มาแบบกลุมทัวรแ 

จากการสํารวจและศึกษาภายในบริเวณรอบๆวัด รวมทั้งคําบอกเลาขึองผูรูในทองถิ่นวัดลาง
ดงแลว สามารถสรุปเป็นประเด็นไดดังนี้ 

- วัดลางดงมีพ้ืนที่ลานจอดรถกวางขึวางสําลรับรองรับรถโดยสายและรถบัสขึนาดใลญ แต
การเขึาถึงขึองรถบัสขึนาดใลญคอนขึางยาก 

- เนื่องจากที่ตั้งขึองวัดลางดงอยูลางจากตัวเมืองคอนขึางไกล รวมทั้งปใญลาดานการจราจร 
และระยะเวลาการเดินทาง จึงเป็นเลตุผลที่ทําใลมีนักทองเที่ยวนอย 

- สถาปใตยกรรมและจิตรกรรมที่งดงามภายในวิลาร มีความนาสนใจและควรคาแกศึกษา 
แตมีผูใลความสนใจนอย วัดจึงไมเป็นที่รูจักสําลรับผูที่มีความสนใจ 

- แมวาสิ่งกอสรางภายในบริเวณวัดจะเป็นสิ่งกอสรางสมัยใลม แตความเดนชัดขึองวิลาร
ทรงลานนาที่ตั้งอยูกลางวัด ประกอบกับลานทรายในบริเวณรอบๆ ก็ยังทําใลวัดลางดงคงไวซึ่งความ
เกาแกอันสวยงาม 
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- แมทางวัดจะมีการสงเสริมจากองคแการปกครองสวนทองถิ่น ในดานการประชาสัมพันธแแต
วัดลางดงก็ยังไมเป็นที่รูจักในกลุมนักทองเที่ยวอยางแพรลลาย 

- บริเวณวัดและทัศนียภาพรอบๆ มีความรมรื่น เงียบสงบ สะอาด และเป็นสัดสวน มี
บานพักสําลรับผูที่มาปฏิบัติธรรม จึงเลมาะสมเป็นที่ศึกษาแกผูที่มีความสนใจในธรรมะ 

ฉะนั้นแลว เนื่องจากความพรอมในดานสถานที่ที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชม
ไดประกอบกับความเกาแกขึองวิลารที่เป็นเอกลักษณแเดนขึองวัด รวมไปถึงงานจิตรกรรมที่งดงามและ
ออนชอยในแบบฉบับขึองลานนาซึ่งลาดูไดยาก แมชื่อเสียงขึองวัดจะไมเป็นที่รูจักมากนักในกลุม
นักทองเที่ยว แตก็มีการสงเสริมและประชาสัมพันธแอยางสม่ําเสมอ วัดลางดงจึงมีความเลมาะสมอยาง
มากที่จะเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สิ่งดึงดูดใจในการมาทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว 
จาการสํารวจและศึกษา รวมถึงการสัมภาษณแผูรูในทองถิ่นแลว สามารถสรุปไดวา วัด

โบราณทั้งสามแลง ไดแก วัดตนเกวเน(อินทราวาส) วัดทาวคําวัง และวัดลางดง(บานดง) มีสิ่งที่ดึงดูดใจ
นักทองเที่ยว คือ “วิลารทรงลานนา” เนื่องจากวัดทั้งสามแลงนี้ถูกสรางขึึ้นในชวงระยะเวลาที่
ใกลเคียงกัน จึงทําใลสถาปใตยกรรมที่ถูกสรางขึึ้นนั้นมีความคลายคลึงกัน แตแตกตางกันที่ฝีมือและ
รูปแบบความคิดขึองชางในแตละชุมชน 

ทั้งนี้ “ลอคําลลวง” ในงานมลกรรมพืชสวนโลก ที่สรางขึึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูลัว ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนานถึง 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษาไดใชแนวคิดและรูปแบบการสรางวิลารลานนาขึองวัดตนเกวเนเป็นตนแบบ จึงทําใล
สถาปใตยกรรมลานนาถูกสรางข้ึึนมาดวยความละเอียดออนและสวยงามอีกครั้ง 
 
วัดขุนคง 
  จากการสัมภาษณแพระปลัดนิพันธแ รกฺขึิตสิโลเจาอาวาสวัดขึุนคงลมูบานและวัดเป็นพ้ืนที่
อาณาจักรลริภุญไชย(เกา) และ ณ จุดนี้คือชุมชนเกามีลมูบานรางทั่วไปลมด เดิมเรียกวาลมูบานลง 
และมาเปลี่ยนแปลงในยุคพระเจากาวิละ โดยพระองคแไดนําพวกละวาจากอ .สันปุาตอง มาอยูที่
ลมูบานรางแลงนี้ โดยผูนําในครั้งนั้นมียศเป็นขึุน ชื่อปูุคง พรอมกันนั้นปูุขึุนคงไดนําชาวบานมาพัฒนา
สรางลมูบานขึึ้น พรอมบูรณะวัดแลงนี้ จึงไดชื่อวาวัดขึุนคงลลวงและเป็นลมูบานขึุนคงตามชื่อผูนําลมู
บานมาจนถึงปใจจุบัน 
ลักษณะความสําคัญ/จุดเดํน 
  มีศิลปะลายปูนปใ้นที่ประดิษฐานโขึงพระพุทธรูปตั้งแตสมัยมอญและลริภุญชัยผสมอยู รวมถึง
ยังมีพระวิลารโบราณและตลอดจนถึงเครื่องราชกกุภัณฑแเครื่องสูงขึองพระเจาองคแดํา กษัตริยแ
ราชวงศแมังรายซึ่งพระเจากาวิละนํามาถวายอยูคูกับวัดปรากฏอยูมาจนถึงปใจจุบันนี้ 
ความเหมาะสมในการเป็นเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตามคําบอกเลาขึองพระปลัดนิพันธแ รกฺขึิตสิโลเจาอาวาสวัดขึุนคง รูปปใจจุบัน กลาววา วัดขึุน
คงงมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัดนอยมาก เนื่องจากเป็นวัดเล็กๆในชุมชนจึงไมเป็นที่รูจักในลมู
นักทองเที่ยว ทําใลไมมีผูคนสนใจและคิดวาเป็นแควัดในลมูบานธรรมดาวัดลนึ่ ง แมจะมีการ
ประชาสัมพันธแและสนับสนุนจากลนวยงานทองถิ่นแลวก็ตาม แตวัดก็ยังไมเป็นที่รูจักมากนัก ผูคน
โดยมากที่มาเที่ยวชมวัดนั้น ไมไดมาเพ่ือเที่ยวเก็บภาพเลมือนอยางวัดตนเกวเน แตมาเพ่ือศึกษาวิลาร
เป็นสวนใลญครั้งลนึ่งเคยมีสารคดีทองเที่ยวขึองโทรทัศนแมาถายทํารายการเกี่ยวกับวัด เพ่ือนําไป
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เผยแพรใลเป็นที่รูจักขึองนักทองเที่ยว แตก็ยังไมเป็นผล  นักทองเที่ยวที่มาชมวัดโดยมากแลวจะเป็น
นักเรียนนักศึกษาเป็นสวนใลญ ที่เลลือก็เป็นผูที่สนใจในงานดานสถาปใตยกรรมและศิลปกรรมเสีย
มากกวานอยครั้งมากท่ีจะเป็นนักทองเที่ยวที่มาแบบกลุมทัวรแนอกจากทัวรแคณะนักศึกษา 
ความเหมาะสมในการเป็นเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วัดทุงออลลวงตามคําบอกเลาขึองพระปลัดธนธรณแ กนฺตวีโร เจาอาวาสวัดทุงออลลวงรูป
ปใจจุบัน กลาววา วัดทุงออมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัดจํานวนมากพอสมควร เนื่องจากมีการ
ประชาสัมพันธแที่คอนขึางดีจาก องคแกรทองถิ่นจึงเป็นที่รูจักในลมูนักทองเที่ยว   แตวัดก็ยังไมเป็นที่
รูจักมากนักสูวัดตนเกวเนไมได  เนื่องจากสภาพวัดอยูคอนขึางลึกจากถนนใลญ ทําใลการเดินทางไม
สะดวกเทาที่ควร  ผูที่ เดินทางมาสวนมากผูคนโดยมาก   ม าเพ่ือศึกษาวิลารเป็นสวนใลญ      
นักทองเที่ยวที่มาชมวัดโดยมากแลวจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นสวนใลญ ที่เลลือก็เป็นผูที่สนใจใน
งานดานสถาปใตยกรรมและศิลปกรรมเสียมาก  ดังนั้นจึงอยากใล ลนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชวย
จัดทําปูายตางๆ เพ่ือพัฒนาวัดทุงออใลเป็นแลลงทองเที่ยวที่สําคัญตอไป 
ความเหมาะสมในการเป็นเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วัดพระเจาเลลื้อมตามคําบอกเลาขึองนางนารี โนภิระผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระเจาเลลื้อ
มกลาววา วัดพระเจาเลลื้อมเป็นวัดประจําทองถิ่นที่ มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัดนอยมาก เนื่องจาก
เป็นวัดเล็กๆในชุมชนจึงไมเป็นที่รูจักในลมูนักทองเที่ยวแต ชื่อวัดนั้นสะดุดลูจึงเป็นที่สนใจขึองผูไดยิน
พอสมควรแตทางวัดมีการบูรณะเรื่อยมาจึงคอนขึางใลมสําลรับผูศึกษาแนวสถาปใตยกรรมโบราณ ทํา
ใลไมมีผูคนสนใจและคิดวาเป็นแควัดในลมูบานธรรมดาวัดลนึ่ง แมจะมีการประชาสัมพันธแและ
สนับสนุนจากลนวยงานทองถิ่นในเรื่องงานประจําปีขึองวัด แตวัดก็ยังไมเป็นที่รูจักมากนัก    
นักทองเที่ยวที่มาชมวัดโดยมากแลวจะเป็นผูที่มาทําบุญงานประจําปีเสียเป็นสวนมาก ที่เลลือก็เป็นผูที่
สนใจในงานดานสถาปใตยกรรมและศิลปกรรมเสียมากกวานอยครั้งมากที่จะเป็นนักทองเที่ยวที่มาแบบ
กลุมทัวรแนอกจากทัวรแคณะนักศึกษา 

การจัดทําเส๎นทางทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
ในปใจจุบัน อําเภอลางดงมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายใลเที่ยวชม ทั้งแลลงทองเที่ยวที่เป็น

ธรรมชาติ และแลลงทองเที่ยวที่มนุษยแสรางขึึ้น ทางผูทําวิจัยจึงไดเล็งเล็นความสําคัญ ในการจัดทํา
เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่นขึึ้นมา เนื่องจากอําเภอลางดงมีวัดโบราณที่มีรูปแบบและ
เอกลักษณแเฉพาะในดานสถาปใตยกรรม เชน  
- วัดตนเกวเน(อินทราวาส) - วัดทาวคําวัง- วัดลางดง(บานดง)- วัดขึุนคง- วัดทุงออ- วัดพระเจาเลลื้อม 

 เป็นตน เพ่ือลาแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น ใลเป็นที่รูจักขึองนักทองเที่ยว 
และสามารถรองรับนักทองเที่ยวจากสถานที่ทองเที่ยวเดิมที่มีอยู  
บริบทชุมชนอําเภอหางดง 

อําเภอลางดงปใจจุบัน อยูลางจากตัวเมืองเชียงใลมไปทางทิศใตเป็นระยะทาง 15-20 
กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30-40 นาที มีเนื้อที่ทั้งลมด 302 ตารางกิโลเมตร มีทั้งลมด 
11 ตําบล 109 ลมูบาน คําขึวัญอําเภอไดแก “เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร่ํารวยหัตถกรรม วัฒนธรรม
มั่นคง หางดงพัฒนา” 
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แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท๎องถิ่นไดแก  
- วัดตนเกวเน(อินทราวาส) - วัดทาวคําวัง- วัดลางดง(บานดง)- วัดขึุนคง- วัดทุงออ- วัดพระเจาเลลื้อม 
การเดินทาง ระยะทางและระยะเวลา 

จากการสํารวจและศึกษาขึองผูวิจัยพบวา โบราณสถานทั้งสามแลงนี้ตั้งอยูในเขึตอําเภอลาง
ดงทั้งลมด ซึ่งสามารถเขึาถึงไดโดยสองเสนทางสายลลัก ไดแก  ทางลลวงลมายเลขึ 108 ถนน
เชียงใลม – ฮอด และถนนเลียบคันคลองชลประทาน 

ระยะทางขึองแลลงทองเที่ยวทั้งสามแลง อยูในพ้ืนที่ไมเกิน 10ตารางกิโลเมตร จึงงายและ
สะดวกตอการเดินทาง โดยระยะลางขึองวัดตนเกวเนถึงวัดทาวคําวังประมาณ 5 กิโลเมตร ใชเวลา
ประมาณ 10-15นาที จากวัดทาวคําวังถึงวัดลางดงประมาณ 3 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 5 -10 
นาที จากวัดลางดงไปวัดขึุนคงระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 
นาที จากวัดขึุนคงไปวัดทุงออระยะทางประมาณ13 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 15-20 
นาทีจากวัดทุงออไปวัดพระเจาเลลื้อมระยะทางประมาณ15 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ  
25 นาท ี

 
              แผนที่แสดงเสนทางการเดินทางจากถนนสายลลักสองเสนทาง 

โบราณสถานทั้งสามแลงนี้ สามารถเขึาถึงไดโดยยานพาลนะทางบกเกือบทุกชนิด เนื่องจาก
มีลานจอดรถที่กวางขึวางและเพียงพอสําลรับรองรับนักทองเที่ยว 
การมีสํวนรํวมของหนํวยงานท๎องถิ่น 



417 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ลนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นถือเป็นปใจจัยสําคัญที่สุดที่จะชวยสงเสริม ดูแลรักษา 
และประชาสัมพันธแสถานที่ทองเที่ยวเพ่ือใลบุคคลในทองถิ่นตระลนักถึงสิ่งมีคาที่อยูใกลตัว และ
ชวยกันดูแลรักษาใลอยูจนรุนลูกรุนลลานสืบตอไป 

ตามคําบอกเลาขึอง นายทรัพยแทวี คํามา นายกเทศบาลตําบลแมทาชาง กลาววา 
“..องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานส าหรับ

ด าเนินงานด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจะมี
ฝ่ายงานศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยกันดูแลรักษา
โบราณสถานในท้องถิ่น และปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวชมโบราณสถาน รวมถึงการสนับสนุนและให้งบช่วยเหลือแก่
โบราณสถานนั้นๆ และยังมีแหล่งข้อมูลให้สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมอีก
ด้วย..” 

นายทรัพย์ทวี คํามา 
นายกเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง 

ดานงานประชาสัมพันธแ นายทรัพยแทวี กลาววา มีการสืบคนและรวบรวมขึอมูลขึอง
โบราณสถาน เพ่ือลาขึอขึอมูลที่ชัดเจนความเป็นเอกลักษณแขึองโบราณสถาน สําลรับนํามาเผยแพร 
และสรางจุดสนใจแกนักทองเที่ยวทุกสารทิศ มีการประชาสัมพันธแผานสื่อออนไลนแเพ่ือเปิดกวางใล
นักทองเที่ยวที่สนใจ มาเท่ียวชมความสวยงามอันเป็นเอกลักษณแขึองลานนา 

จากการสํารวจและศึกษา รวมทั้งการสอบถามจากผูรูในในทองถิ่น สรุปไดวา การจัดทํา
เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น จําเป็นตองมีแบบแผนและสถานที่ทองเที่ยวที่ชัดเจน 
รวมทั้งขึอมูลขึองแลลงทองเที่ยวนั้น เพ่ือใลนักทองเที่ยวลรือผูที่สนใจศึกษาลาความรู ไดทราบและ
เขึาถึงขึอมูลที่ตองการ เชน การติดปูายบอกเลาประวัติขึองแตละสถานที่ มีลนังสือใลสืบคนขึอมูล 
ลรือมีไกดแทองถิ่นคอยใลความรูแกนักทองเที่ยวและตอบคําถามสําลรับผูที่สงสัย เป็นตนและสิ่งที่
สําคัญที่สุดในการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือการชวยเลลือจากลนวยงานทองถิ่น ทั้งใน
ดานความรวมมือ การดูแลรักษาโบราณสถาน การประชาสัมพันธแ และการสงเสริมการทองเที่ยว เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบรอยขึองแลลงทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ 

ในงานวิจัยเลมนี้ทางผูจัดทําไดตระลนักถึงกลุมวัดตัวอยางเลลานี้ที่เป็นวัดที่เป็นวัดประจํา
ชุมชนบนเสนทางลลวงโบราณที่เก่ียวขึองกับพระธาตุจอมทอง ดังนั้นจึงไดทําการจัดเสนทางเชื่อมโยง
กันใลเล็นเป็นเสนทางสําลรับผูสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาและเพ่ือการตอยอดเป็นเสนทาง
การทองเที่ยวสายใลมอีกสายลนึ่งขึองเชียงใลมสําลรับผูสนใจโดยทั่วไป เพราะสภาพพ้ืนที่นั้นอยูไม
ไกลจากจากตัวเมืองเชียงใลม และมีแลลงสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยูในเสนทางนี้ดวยคือ บาน
แกะสลักบานถวายที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและตางชาติ ดังนั้นผูวิจัยลวังวาเสนทางทองเที่ยวที่จัดทํา
นี้จะไดเป็นประโยชนแในอนาคตอยางแนนอน 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวัดโบราณในเขึตอําเภอลางดง จังลวัดเชียงใลม เพ่ือการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาขึองวัดโบราณในเขึตอําเภอลางดง และเพ่ือลาแนวทางการ
จัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น สามารถสรุปผลการวิจัยโดยจําแนกตามวัตถุประสงคแ
ได ดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาขึอมูล และการสัมภาษณแจากผูรูในทองถิ่น เกี่ยวกับวัดโบราณในเขึตอําเภอ
ลางดง ไดแก วัดตนเกวเน วัดทาวคําวัง และวัดลางดง วัดขึุนคง วัดทุงออ วัดพระเจาเลลื้อม ถึงความ
เลมาะสมในการเป็นเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบวาวัดโบราณทั้งลกแลงนี้ถูกสรางขึึ้นใน
ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน มีรูปแบบขึองสถาปใตยกรรมที่คลายคลึงกัน แตตางกันดวยลวดลายศิลปะ
และจิตรกรรมภายในสถาปใตยกรรม ที่เกิดจากความคิดและฝีมือขึองชางในแตละชุมชนและดวยความ
เป็นเอกลักษณแขึองสถาปใตยกรรมเลลานี้ วัดโบราณทั้งลกแลงจึงเลมาะสมตอการเป็นแลลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยางมาก เพราะมีเรื่องราวประวัติศาสตรแที่นาสนใจ มีสถาปใตยกรรมที่งดงามและ
ทรงคุณคา เป็นตนแบบทางวัฒนธรรมและสถาปใตยกรรมในปใจจุบันที่ยังเลลือรูปแบบใลศึกษา
คอนขึางสมบูรณแ มีการดูแลรักษาไมใลเสียลาย ทัศนียภาพโดยรอบคอนขึางเลมาะสมกับการเป็น
แลลงทองเที่ยว การเดินทางเขึาถึงงาย มีลานจอดรถกวางขึวาง สถานที่มีความรมรื่นและเงียบสงบ 

ในการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่นควรมีลนวยงานทองถิ่นเขึามา
รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือใลมีการสนับสนุนและผลักดันใลเกิดการทองเที่ยวในลลายๆดาน เชน ดาน
การประชาสัมพันธแ ดานการดูแลรักษา และดานการจัดการนักทองเที่ยว เป็นตน ลนวยงานทองถิ่นจึง
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการควบคุมดูแลและชวยเลลือ และเนื่องดวยวัดโบราณทั้งสามแลง อยูใน
ระยะทางที่ไมไกลกันมาก การเดินทางจากที่ลนึ่งไปอีกที่ลนึ่งจึงใชเวลาไมนาน การจราจรระลวาง
เสนทางทองเที่ยวก็ไมติดขัึด การจัดทําเสนทางทองเที่ยวจึงเป็นไปในทางบวกมากกวาทางลบ ทั้งนี้การ
สงเสริมใลสถานที่ทองเที่ยวเป็นที่รูจักขึองนักทองเที่ยว จะตองอาศัยความชวยเลลือขึองลนวยงาน
ทองถิ่นเป็นกําลังสําคัญในการประชาสัมพันธแ ซึ่งตองทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ จนกวาแลลง
ทองเที่ยวจะเป็นที่ยอมรับขึองนักทองเที่ยว และเป็นที่รูจักขึองกลุมคนที่สนใจในงานดาน
สถาปใตยกรรม 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษางานวิจัย มีความสอดคลองกับแนวคิดตางๆ รวมทั้งงานวิจัยที่ผูวิจัยได
รวบรวมไวในเบื้องตน ซึ่งจากการศึกษาพบวา วัดโบราณทั้งลกแลง มีเอกลักษณแขึองสถาปใตยกรรมที่
เป็นจุดสนใจขึองนักทองเที่ยว คือ “วิลารทรงลานนา” โดยที่วิลารขึองแตละวัดจะมีความคลายคลึง
กัน เนื่องจากสรางในยุคสมัยที่ใกลเคียงกัน มีองคแประกอบและโครงสรางในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
ปใจจุบันลาดูไดยากเนื่องจากเลลือเพียงไมก่ีแลง ดังที่คุณวรลัญจกแบุณยสุรัตนแ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษารูปแบบวิลารลานนา ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 21-24 กลาววา การศึกษาวิลารลานนานั้น 
ถึงแมจะมีบางแลวแตก็ยังถือวาเป็นสวนนอยขึองการศึกษาสถาปใตยกรรมและศิลปกรรมขึองประเทศ 
เนื่องจากเป็นการยากท่ีจะรวบรวมลลักฐาน เพราะเครื่องไมซึ่งมีขึอจํากัดเรื่องอายุขึองวัสดุจะผุพังและ
สลายไปตามกาลเวลาฉะนั้นแลว แลลงทองเที่ยวเป็นมรดกทางสถาปใตยกรรมและวัฒนธรรมจึงควรคา
แกการอนุรักษแและใลคงอยูในสภาพที่สมบูรณแที่สุด เพ่ือคนรุนลลังจะไดเรียนรูและศึกษาสืบตอไป 

สําลรับแลลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือสถานที่ทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม 
มีเรื่องราวบอกเลาความเป็นมา เพ่ือศึกษารองรอยและความงดงามที่ลลงเลลือจากอดีตสูปใจจุบัน ดัง
แนวคิดขึองคุณไกรฤกษิ์ ปิ่นแกวกลาววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรมเป็นการศึกษาลาความรูในพ้ืนที่
ลรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมมีการบอกเลาเรื่องราวในการ
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พัฒนาทางสังคมและมนุษยแผานทางประวัติศาสตรแอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องคแความรู และ
การใลคุณคาขึองสังคมโดยสถาปใตยกรรมที่มีคุณคาลรือสภาพแวดลอมอยางธรรมชาติที่สามารถ
แสดงออกใลเล็นถึงความสวยงามและประโยชนแที่ไดรับจากธรรมชาติสามารถสะทอนใลเล็นถึงสภาพ
ชีวิตความเป็นอยูขึองคนในแตละยุคสมัยไดเป็นอยางดีไมวาจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ลรือ
ขึนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไมใชเพียงการไปยังสถานที่ทองเที่ยว
เพ่ือทําการบันทึกภาพเทานั้น แตเป็นการศึกษาลาความรูในแลลงทองเที่ยวไปดวย ทุกคนมีลนาที่
เคารพกฎกติกาขึองสถานที่ ไมควรสรางความเสียลายและความเดือดรอนสูแลลงทองเที่ยว 

ในดานการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น จําเป็นตองมีลนวยงานทองถิ่น
สนับสนุนและใลความชวยเลลือในดานตางๆ ดังที่คุณมณีวรรณ ชาตวนิช ไดทําการศึกษา การจัดการ
แลลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลูเขึตธนบุรีไดกลาววา ในการจัดการสรางแลลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึึ้น ควรมีการจัดตั้งลนวยงานขึองภาครัฐเขึามารับผิดชอบโดยตรงสําลรับ
รับผิดชอบและประสานงานกับเขึตพ้ืนที่อ่ืนๆเพ่ือผลักดันใลเกิดการจัดการเสนทางทองเที่ยวกิจกรรม
การทองเที่ยวสินคาทางการทองเที่ยว โดยผูที่จะไดรับประโยชนแสูงสุดคือชุมชนเจาขึองพ้ืนที่และ
ลนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น ความสอดคลองในสวนนี้ ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาการจัดทําเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึองทองถิ่น ควรมีลนวยงานขึองทองถิ่น ดูแลและจัดการใลมีความเป็น
ระเบียบไมวุนวาย เพราะแลลงทองเที่ยวเกือบทุกสถานที่มีนักทองเที่ยวมากมายในแตละวัน ซึ่ง
กอใลเกิดความวุนวายและปใญลาเป็นอยางมาก ลากไมมีการจัดการแบบมีแบบแผน อาจทําใลเกิด
ความเสียลายตอแลลงทองเที่ยวในชุมชนก็เป็นได 
 
ข๎อเสนอแนะจากผู๎วิจัย 

จากผลการศึกษา เรื่องการศึกษาวัดโบราณในเขึตอําเภอลางดง จังลวัดเชียงใลม ไดสรุป
งานวิจัยและอภิปรายผลไวในเบื้องตน มีขึอเสนอแนะดังนี้ 

1. วัดโบราณในกลุมตัวอยางทั้งลกแลง ยังไมเป็นที่รูจักในกลุมนักทองเที่ยว แมแตคนใน
ทองถิ่นยังใลความสนใจนอยมากตอโบราณสถานขึองชุมชน ควรจัดตั้งลนวยงานที่ใลความรูความ
เขึาใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตรแทองถิ่น สถาปใตยกรรมโบราณ และความสําคัญขึองโบราณสถานขึึ้น 
เพ่ือใลบุคคลในทองถิ่นไดตระลนักถึงความสําคัญตอโบราณสถานขึองชุมชน เพ่ือใลชวยกันดูแลรักษา 
และคงไวสําลรับเยาวชนรุนลลังสืบตอไป 

2. วัดโบราณในกลุมตัวอยางทั้งลกแลง อยูลางจากตัวเมืองเชียงใลมและบางวัดอยูในชุมชน
ลึกขึางในไกลจากตัวถนนใลญ การประชาสัมพันธแอาจรับรูไดไมทั่วถึง ทางลนวยงานทองถิ่นตอง
ชวยเลลือและประชาสัมพันธแขึองดีในชุมชนใลเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
 
ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป 

สําลรับผูที่สนใจในงานวิจัยครั้งนี้ และมีความเล็นที่อยากจะทําการศึกษาตอเพ่ือนําไป
พัฒนาใลดีขึึ้น ผูวิจัยขึอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวจากเดิมที่มีอยู แตใลอยูในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และควรเป็นสถานที่ท่ีนาสนใจ มีแรงดึงดูดใจนักทองเที่ยวใลมาเที่ยวชม 

2. ศึกษาความพึงพอใจขึองนักทองเที่ยว ลลังจากเที่ยวชมโบราณสถานเลลานี้ รวมทั้ง
ขึอคิดเล็นและขึอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว 
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แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวฐานธรรม อยํางมสีํวนรํวมของชุมชน หมูบํา๎นปงถ้ํา 
ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

A participatory tourism development guidelines of Baan Pong Tham, 
Tambon Wangthong, Wang-nua District, Lampang 

 
กนกอร  ศิริฐิติ*  พิมาย วงค๑ทา** 

*สาขึาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
**สาขึาวิชาคอมพิวเตอรแธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดยํอ 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม อยางมีสวนรวมขึองชุมชน 
ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษา 1. เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ําอยางมีสวนรวมขึองชุมชน 2. เพ่ือศึกษาระดับ
การมีสวนรวมขึองชุมชน ในการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ําอยางมีสวนรวมขึอง
ชุมชน มีการเก็บรวบรวมขึอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรไดแก ประชากร
ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Sampling) ขึองทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967) ได และไดกลุมตัวอยาง 260 คน  
และมีการเก็บรวบรวมขึอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแเชิงลึก ( In-depth Interview) การวิเคราะลแขึอมูล
จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะลแดวยโปรแกรมวิเคราะลแสถิติทาง สังคมศาสตรแ เพ่ือลาคาสถิติตางๆ 
ในสวนขึอมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ใชวิธีจัดกลุมขึอมูลตามวัตถุประสงคแที่กําลนดไว (Data 
Grouping)  ซึ่งขึอมูลที่ไดจากการศึกษา สามารถตอบคําถามในการวิจัยทั้ง 2 ขึอ คือ แนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม และระดับการมีสวนรวมขึองชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวฐาน
ธรรม สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นตางๆดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวฐานธรรมมีแนวทางการพัฒนาโดยแบงออกเป็น 3 ดาน 
ไดแก ด๎านแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือใลแลลงทองเที่ยวยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณแ ควร
สรางจิตสํานึกอนุรักษแทรัพยากรทางธรรมชาติใลแกนักทองเที่ยวชาวบานและเยาวชนในพ้ืนที่โดยการ
ใลความรู ความเขึาใจ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรทางธรรมชาติแกผูที่เกี่ยวขึอง ด๎าน
ความพร๎อมทางการทํองเที่ยว  แลลงทองเที่ยวที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา คือ ลมูบานปงถ้ํา เป็นแลลง
ทองเที่ยวที่มีความลลากลลายทั้งทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติมีการบริการการนําเที่ยวโดยกลุม
มัคคุเทศกแ การบริการบานพักแบบโฮมสเตยแ การบริการอาลารจากกลุมแมบาน เป็นตน แตยังขึาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในดานอ่ืนๆ เชน ลองน้ําสาธารณะ ปูายขึอมูลขึองแลลงทองเที่ยว จุด
ประชาสัมพันธแ ปูายบอกทาง เป็นตน ด๎านการพัฒนาตลาดการทํองเที่ยว ควรจัดทําสื่อความลมาย
ทางธรรมชาติลรือ วัฒนธรรม เชน จัดทําปูายสื่อความลมายในบริเวณเสนทางทองเที่ยว การสราง
รายการทองเที่ยวฐานธรรม ออกเป็น 3 โปรแกรม คือโปรแกรมท่ี 1 เสนทางทองเที่ยวฐานธรรม อุนใจ 
เป็นการเดินทางทองเที่ยวภายในลมูบานปงถ้ํา 1 วัน โดยเนนกิจกรรมการทําบุญ และทําทาน 
โปรแกรมที่ 2 เสนทางทองเที่ยวฐานธรรม อ่ิมบุญ เป็นการเดินทางทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน เนนการ
เรียนรูวิถีชีวิต ในชุมชน ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาขึองชาวบานภายในชุมชน และโปรแกรมที่ 3 



422 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

เสนทางทองเที่ยวที่ 3 สุขึใจ สุขึกาย เป็นการทองเที่ยว 3วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมทองเที่ยวที่เนนการ
ผจญภัย ที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่บนยอด ดอยลนอก 
นอกเลนือจากการเรียนรูวิถีชีวิตภายในชุมชน 
 
ระดับการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 การมีสวนรวมขึองประชาชนในการพัฒนาในการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม โดยภาพรวม  
อยูในระดับ ความคิดเล็นปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง ทั้ง ๔ 
ดาน โดย ดานที่ประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุด คือ ดานการรับและแบงปในผลประโยชนแ ในแงขึองการ
มีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการตางๆ กอใลเกิดประโยชนแตอตัวทานและชุมชน และจากผล
การสัมภาษณแตัวแทนชุมชนที่แลลงทองเที่ยว ตัวแทนชุมชนมีความคิดเล็นที่สอดคลองกันตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม คือ เล็นดวยและพรอมใลการสนับสนุน เนื่องจากชุมชนมองวา การ
พัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม จะกอใลเกิดการกระจายรายไดที่มากขึึ้น ชุมชนจะไดรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีภายในชุมชน 
 
คําสําคัญ :  แนวทางการทองเที่ยวฐานธรรม 
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Abstract 
 

 The research titled “A participatory tourism development guidelines of Baan Pong 
Tham, Tambon Wangthong, Wang-nua District, Lampang” aimed to 1) Study a participatory 
Dhamma-based tourism development guidelines of Baan Pong Tham and, 2) Study a level 
of participation of community toward a community Dhamma-based tourism development.  
Research instruments was questionnaire which was applied a stratified sampling to 260 
samples derived from Taro Yamane methodology together with in-depth interviews. Data 
analysis was applied by statistical package for social sciences and data gathered from 
open-ended question was applied by data grouping technique. A received data can answer 
both 2 research questions on tourism development guidelines and, level of participation 
of community toward a community tourism development. The result can be concluded as 
followed; 
1. A participatory Dhamma-based tourism development guidelines has 3 dimensions; 

attraction : to maintain tourist attraction in a good condition, a natural attraction 
conservation awareness and understanding should be applied on both tourists, local 
community and, stakeholders. Readiness : Baan Pong Tham has had a diversity of 
tourist attractions both nature and culture, local guiding service, homestay and, 
foodservice but lack of supporting facilities such as public restroom, information board, 
information center and, route signage. Tourism Marketing Development : An 
establishment of natural and cultural communication in order to profit from Dhamma-
based tourism. The tour programs are divided into 3 streams; 1) Dhamma-based 
tourism “Aunjai”, a one day trip, emphasized on merit making 2) Dhamma-based 
tourism “Imboon”, a 2 days 1 night trip, emphasized on learning community ways of 
life and their faith and 3) Dhamma-based tourism “Sukjai-Sukkai”, a 3 days 2 nights trip, 
emphasized on learning community ways of life and “Doi Nork” adventure. 

2. Level of community participation, in an overview, was in moderate or middle 
participation level. Focusing in each dimension, we found that the level of 
participation was in moderate level of all 4 dimensions. The high score were profit 
sharing dimension in the indicator of proud and sincere when all projects profit 
themselves and community. 

 The result of interview from all samples in the community, they response and 
have a consistent viewpoint on a development of Dhamma-based tourism. They would 
agree and would support because they found that a Dhamma-based tourism would help 
them on maximize profit sharing and conserve a community culture, tradition and, ways of 
life. 
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บทนํา 
ปใจจุบันการทองเที่ยวเชิงพุทธ  เป็นการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากข้ึึน  มีนักทองเที่ยว จํานวน

มากนิยมเดินทางไปวัด เพื่อรวมกิจกรรมทางศาสนา  การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเล็นจากการเดินทางเชิงพุทธ
ศาสนาไดแพรลลายไปในนักทองเที่ยวทุกกลุม ซึ่งมักใชชวงเวลาวันลยุดเทศกาล  โดยเฉพาะชวงเทศกาลวัน
สําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม  และประชาชนในทองถ่ินบางสวนไดเล็งเล็นผลประโยชนแจึงเริ่ม
มีการประกอบอาชีพที่เก่ียวขึอง  ลรือเขึามาใชพื้นที่ขึองวัดในการประกอบอาชีพดังกลาวมากขึึ้น (จุฑาภรณแ  
ลินซุยและคณะ, 2557) 

รวมไปถึงการสงเสริมใลประชาชนในพื้นที่เขึามามีสวนรวมในการลาแนวทางการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
ซึ่งเป็นการทองเที่ยวที่สําคัญมาก เนื่องจากประชาชนเป็นเจาขึองทองถิ่นมีศิลปวัฒนธรรมเป็นขึองตนเองและ
ใชประโยชนแจากทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นอยูแลว จึงสามารถที่จะนํามาประยุกตแใชในกิจกรรมการ
ทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดเสริมใลแกครอบครัวและตนเอง (Mahapitakate,1995) 

ลมูบานปงถ้ํา ในตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง เป็นอีกลมูบานลนึ่งที่ผูใลญเสนลแ  
ซองดี  ผูใลญบานยอดเยี่ยม (แลนบทองคํา) ตองการใลชุมชนลลีกลนีจากการเผชิญปใญลาขึองยาเสพติดที่
ระบายลนักในลมูบานชวงปีพ.ศ. 2553 – 2554 ทางผูใลญบานจึงไดขึอใลชาวบานชวยกันสรางพระพุทธรูป
ซึ่งโดยพื้นฐานขึองชุมชนแลงนี้ มีความความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางเลนียวแนน จึงกอใลเกิดการ
ลลอพระพุทธรูป 2,500 องคแ และการแกะสลักลินบนลนาผาพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สูงที่สุดเทากับตึก 
7 ชั้นศิลปะแบบประเทศอินเดียลักษณะประทับนั่ง รวบพระลัตถแซายประคองพระลัตถแขึวาวางบนพระเพลา 
พระลัตถแขึวายกขึึ้นเลนือพระอุระจีบนิ้วพระลัตถแเป็นเครื่องลมายวาพระธรรมจักร มีเครื่องประกอบทําเป็น
รูปวงลอ ซึ่งพระพุทธรูปปางนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อลนึ่งวา “ปางแสดงธรรมจักร” การสรางพระพุทธรูปดังกลาว
เป็นการสรางเพื่อระลึกถึงการเทศนาครั้งแรกขึองพระพุทธเจาและพระพุทธคุณ และชาวพุทธเชื่อวาเป็น
พระพุทธรูปประจําเดือน 8 

สวนบริเวณดานลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 3 พระองคแ ชาวบานเรียกวา “พระเจาสามยุค” 
และตรงบริเวณนี้ยังมีลักษณะเป็นภูเขึาขึนาดเล็ก มีถํ้านอยใลญรวมอยูดวยกันอีกประมาณ 5 ถ้ํา ภายในถ้ํามี
ลินงอกลินยอย รวมทั้งมีรองรอยขึองการใชชีวิตขึองคนในสมัยอดีต เป็นถ้ําธรรมชาติที่เป็นแลลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรแ  นอกจากนั้นมีพุทธอุทยานเป็นสถานที่สําลรับใชศึกษาถึงประวัติและการบําเพ็ญบารมีขึอง
พระพุทธเจา 29 พระองคแ ซึ่งไดนําประวัติมาจากพระไตรปิฎกฉบับลานนาโดยพระพุทธรูปทั้ง 29 พระองคแมี
การจัดสรางขึึ้นในปีพ.ศ. 2551 โดยจัดใลมีการสรางเสร็จภายในสามสิบวัน  ซึ่งเป็นแลลงทองเที่ยวที่บงบอก
ดานสถาปใตยกรรมที่มีความสําคัญตอ พระพุทธศาสนา แตยังไมเป็นที่รูจักกันอยางแพรลลายในกลุม
นักทองเที่ยวทั่วไป  (การสัมภาษณแผูใลญบานเสนลแ  ซองดี) 

จากการที่ ลมูบานไดรับการสงเสริมใลเป็นลมูบานเพื่อสุขึภาพ จากสาธารณสุขึ จังลวัดลําปาง ทํา
ใลทางผูใลญเสนลแ ซองดี  ผูใลญบานยอดเยี่ยม (แลนบทองคํา) ไดทําการพัฒนาลมูบานดานการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม อนุรักษแวัฒนธรรม ประเพณี และบํารุงพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาลมูบานใลเป็นแลลงทองเที่ยว 
โดยจัดทําแผนผังจุดทองเที่ยวในลมูบานปงถ้ํา จํานวน  10 จุด ไดแก  มนัสการพระบรมสารีริกธาตุ  พระ
พุทธรูแกะสลักบนลนาผา วิลารลลวงพอฤาษีลิงดํา พระธาตุทันใจ พุทธอุทยาน  พระเจา 29 พระองคแ ลวย
ดินไฟ พระเจา 6 พระองคแ   และถ้ําตางๆ จํานวน 5 ถ้ํา รวมถึง การทองเที่ยวแบบผจญภัยบนดอยลนอก  
(การสัมภาษณแผูใลญบานเสนลแ  ซองดี) 

ทีมวิจัยไดลงพื้นที่พบกับผูใลญบานเพื่อสํารวจพื้นที่และศึกษาบริบทเบื้องตนขึองลมูบานเพื่อนํามา
พัฒนาโจทยแวิจัย พบวา ลมูบานปงถ้ํานั้น ไดรับการสนับสนุนการทองเที่ยวจากจังลวัด  โดยอําเภอวังเลนือ 
ไดสนับสนุนการพัฒนาลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ ใลเป็นแลลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแและ
วัฒนธรรม ตามยุทธศาสตรแการพัฒนาจังลวัดลําปางขึองผูวาราชการจังลวัดลําปาง นายธานินทรแ สุภาแสน 
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ที่วา “ลําปาง นครแลงความสุขึ ที่ไมลมุนไปตามการเวลา” จึงเกิดกิจกรรมการจัดงาน “ดอยเดียวเที่ยว 4 
จังลวัด” ที่จัดขึึ้นในระลวางวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2558 ที่บานปงถ้ํา อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง   

โดยทางอําเภอวังเลนือเป็นศูนยแกลางการทองเที่ยว ณ ดอยลนอก ซึ่งเป็นแลลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติอยูในเทือกเขึาดอยลลวง เขึตอุทยานแลงชาติดอยลลวง ที่มีลักษณะนูนขึึ้นมาเป็นรูปรีคลายโลนก
วัว เป็นภูเขึาที่มีลนาผาสูงชัน มีโบราณสถานที่ครูบาศรีวิชัยเป็นผูสราง และเป็นเสนทางธรรมชาติที่มีพันธุแไม 
และสัตวแปุาที่ลายาก เป็นจุดกึ่งกลางที่มีแนวเขึตติดตอ 3 จังลวัด คือ ลําปาง พะเยา และเชียงราย และ
สามารถมองเล็น 4 จังลวัด โดยสามารถมองเล็นดอยนางแกว จังลวัดเชียงใลม มองเล็นกว฿านพะเยา จังลวัด
พะเยา และจากการสัมภาษณแ พบวา ชุมชนนั้นยังไมมีความพรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยวจํานวนมาก รวม
ไปถึงความรูความเขึาใจในดานการทองเที่ยวและการบริการ ถึงแมจะมีการรวมกลุมขึองชุมชนแลวก็ตาม  
เนื่องจากการจัดการทองเที่ยวที่ผานมาไดมุงสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพียงอยางเดียว ทําใลขึาดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง(การสัมภาษณแผูใลญบานเสนลแ ซองดี)  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรมอยางมีสวนรวมขึอง
ชุมชน ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแลลงทองเที่ยว
ใลมีความสามารถในการแสดงศักยภาพและความโดดเดนที่เป็นเอกลักษณแขึองแลลงทองเที่ยว ดึงดูดใจใล
เดินทางมาทองเที่ยวและมีความสามารถในการสรางรายไดในระยะยาว  และผลจากการมีสวนรวมนั้นก็จะ
ทําใลชุมชน เกิดการกระจายรายไดนําไปสูผลทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม เกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค๑ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ําอยางมีสวนรวมขึองชมุชน 
2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมขึองชุมชน ในการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ํา

อยางมีสวนรวมขึองชุมชน 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม อยางมีสวนรวมขึองชุมชน ลมูบานปง

ถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ําอยางมีสวนรวมขึองชุมชน 2. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมขึองชุมชน 
ในการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ําอยางมีสวนรวมขึองชุมชน 

โดยศึกษาจากกลุมผูใลขึอมูลลลัก (Key Informant) จากประชากรลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง  
อําเภอวังเลนือ  จังลวัดลําปาง จํานวน 771 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
ขึองทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1967) ได และไดกลุมตัวอยาง 260 คนเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดย
ใชวิธีการสัมภาษณแเชิงลึกและการสนทนากลุม การวิเคราะลแขึอมูลโดย วิธีเชิงพรรณนา และวิเคราะลแเนื้อลา
นาขึอมูลมาสรุปและเสนอแนะ 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1)  ขอบเขตเนื้อหา  
 การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม ลมูบานปงถ้ํา 
ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง  โดยมุงศึกษาใน 2 ประเด็น คือ 

- ศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม  ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ 
จังลวัดลําปาง   

- ศึกษาระดับการมีสวนรวมขึองชุมชน ในการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ํา
อยางมีสวนรวมขึองชุมชน 

  2)  ขอบเขตประชากร 
       ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 771 คน ไดแก ชาวบานบานปงถ้ําจํานวน 471 คน 
นักทองเที่ยวที่มาใชบริการแลลงทองเที่ยวในปี 2558 จํานวน 300 คนโดยประมาณ(ขึอมูลจากผูใลญเสนลแ 
ซองดี : พฤศจิกายน 2558) 

3)  ขอบเขตด๎านพื้นที่ศึกษา   
       ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง 

4)  ขอบเขตด๎านระยะเวลาที่ศกึษา  
    วันที่ 20  มกราคม 2559  -  20 มกราคม 2560 

 
สรุปผลการศึกษา 

 ขึอมูลที่ไดจากการศึกษา สามารถตอบคําถามในการวิจัยทั้ง 2 ขึอ คือ แนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวฐานธรรม และระดับการมีสวนรวมขึองชุมชนในการพฒันาการทองเที่ยวฐานธรรม สามารถสรุปผล
การศึกษาเป็นประเด็นตางๆดังนี้  
 1. แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวฐานธรรม 
 จากผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการทองเที่ยวฐานธรรม ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวัง
เลนือ จังลวัดลําปาง มีแนวทางการพัฒนาโดยแบงออกเป็น 3 ดาน ดังนี ้

1) ด๎านแหลํงทํองเที่ยวเพื่อใลแลลงทองเที่ยวยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณแ 
ควรสรางจิตสํานึกอนุรักษแทรัพยากร ทางธรรมชาติใลแกนักทองเที่ยว ชาวบานและเยาวชนในพื้นที่โดยการ
ใลความรู ความเขึาใจ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรทางธรรมชาติแกผูที่เกี่ยวขึองดวยวิธีการ
ตางๆ ไดแก การบรรยาย ประชาสัมพันธแแลลงทองเที่ยวขึองชุมชนลรือการ ทํากิจกรรมตางๆ เชน การปลูก
ตนไม การทําฝาย กั้นน้ําและการปลอยปลา เป็นตน นอกจากนี้ควร มีการปรับปรุงความสะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศนแ ขึองแลลงทองเที่ยวใลมีความสวยงาม และควรสรางจุดเดนขึองสถานที่ทองเที่ยว เชน การพัฒนา
บอน้ําฮูเป็นแลลงอาบน้ําแรและบอน้ําบําบัดโรค  

2) ด๎านความพร๎อมทางการทํองเที่ยว  แลลงทองเที่ยวที่เป็นพื้นที่ศึกษา คือ ลมูบานปงถ้ํา 
เป็นแลลงทองเที่ยวที่มีความลลากลลายทั้งทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ที่มีนักทองเที่ยวเขึามาเยือน
อยางตอเนื่อง ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและยังมีนักทองเที่ยวตางประเทศ และลนวยงานทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐที่ใลความสนใจลมูบานปงถ้ํา เนื่องจากในลมูบานปงถ้ํามีสถานที่ทองเที่ยวที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติรวมกันระลวางจังลวัดลําปางและจังลวัดพะเยา นั้นคือ ดอยลนอก เป็นสถานที่
ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวแบบผจญภัยนิยมเดินทางมาทาทายความสามารถขึองตนเองในการเดินทางขึึ้นดอย
ลนอก และภายในลมูบานลมูปงถ้ํามีงานสถาปใตยกรรมที่เกิดจากความรวมมือกันภายในชุมชนที่ชวยกันสราง
จากแรงศรัทธา ไมวาจะเป็นงานแกะสลักพระพุทธที่ลนาผา การสรางพระพุทธรูปภายใน 1 วัน ลรือ บอน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานในชุมชนเชื่อกันวาสามารถรักษาโรคภัยตางๆได 
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ในดานขึองการจัดการทองเที่ยว สําลรับแลลงทองเที่ยวพบวา แลลงทองเที่ยวในลมูบานยังเป็น
การทองเที่ยวสําลรับบางกลุมที่มีความสนใจเฉพาะเทานั้น ไมไดเป็นการทองเที่ย วในรูปแบบขึองการ
ทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ซึ่งสงผลดีตอการบริลารจัดการภายในชุมชน ทั้งนี้แลลงทองเที่ยว
ไดมีการจัดการการทองเที่ยวตามสมควร คือ มีการบริการการนําเที่ยวโดยกลุมมัคคุเทศกแ การบริการบานพัก
แบบโฮมสเตยแ การบริการอาลารจากกลุมแมบาน เป็นตน แตยังขึาดสิ่งอํานวยความสะดวกในดานอื่นๆ เชน 
ลองน้ําสาธารณะ ปูายขึอมูลขึองแลลงทองเที่ยว จุดประชาสัมพันธแ ปูายบอกทาง เป็นตน 

ในสวนขึองความคิดเล็นขึองผูดูแลแลลงทองเที่ยวที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม 
พบวา ผูดูแลแลลงทองเที่ยวมองวาลากสามารพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรมไดก็จะสงดีตอการทองเที่ยว
ภายในลมูบาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานวัฒนธรรม เกิดการกระจายรายไดสูชุมชน และการ
ทองเที่ยวในลมูบานปงถ้ําจะเป็นที่รูจักมากขึึ้น อีกทั้งยังชวยสงเสริมใลนักทองเที่ยวลันมาสนใจในพุทธ
ศาสนาและการทําความดี 

3) ด๎านการพัฒนาตลาดการทํองเที่ยว ควรจัดทําสื่อความลมายทางธรรมชาติลรือ วัฒนธรรม
เชน  จัดทําปูายสื่อความลมายในบริเวณเสนทางทองเที่ยวลรือกิจกรรมการสาธิต เกี่ยวกับวิถีชุมชนและภูมิ
ปใญญาชาวบาน  เชน การทําตุง เป็นตน  เพื่อใลนักทองเที่ยวมีความปรารถนาลรือสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมขึองชุมชนและควรจัดเตรียมมัคคุเทศกแทองถิ่นสําลรับการถายทอด ความรูและ
เรื่องราวขึองแลลงทองเที่ยว เนื่องจากแลลงทองเที่ยวในลมูบานปงถ้ํา ลวนแลวแตเป็นแลลงทองเที่ยวที่
รวบรวมทางวัฒนธรรมกับธรรมชาติ โดยใชเสนทางทองเที่ยวภายในชุมชน ในที่นี้ผูวิจัยไดจัดโปรแกรมนํา
เที่ยวในเสนทางทองเที่ยวฐานธรรมออกเป็น 3 โปรแกรม คือโปรแกรมที่ 1 เสนทางทองเที่ยวฐานธรรม อุน
ใจ เป็นการเดินทางทองเที่ยวภายในลมูบานปงถ้ํา 1 วัน โดยเนนกิจกรรมการทําบุญ และทําทาน โปรแกรมที่ 
2 เสนทางทองเที่ยวฐานธรรม อิ่มบุญ เป็นการเดินทางทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน เนนการเรียนรูวิถีชีวิต ในชุมชน 
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาขึองชาวบานภายในชุมชน และโปรแกรมที่ 3 เสนทางทองเที่ยวที่ 3 สุขึใจ 
สุขึกาย เป็นการทองเที่ยว 3 วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมทองเที่ยวที่เนนการผจญภัย ที่นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่บนยอดดอยลนอก นอกเลนือจากการเรียนรูวิถีชีวิตภายในชุมชน  
  

2. ระดับการมีสํวนรํวมของชุมชน 
2.1  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไป ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะลแขึอมูลทั่วไปขึองผูตอบแบบสอบถาม  ขึั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลเกี่ยวกับจํานวนและ

รอยละขึองประชากรกลุมตัวอยาง จําแนกตาม ปใจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดตอเดือน และระดับการมีสวนรวมขึองชุมชนตอการทองเที่ยวฐานธรรม ดังนี้ 

ปใจจัยสวนบุคคล ประชากรกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถามสวนใลญเป็น เพศชาย มีจํานวน 157 
คน รอยละ 39.6  และเป็นเพศลญิง มีจํานวน 103 คน รอยละ 60.4 มีอายุ มากวา 50 ปีขึึ้นไป จํานวน 122 
คน รอยละ 46.9 รองลงมาคือ อายุ ต่ํากวา 30 ปี  มีจํานวน 41 คน รอยละ 15.8  อายุ 30 – 40 ปี มี
จํานวน 59 คน รอยละ 22.7  และอายุ 41-50 ปี มีจํานวน 38 คน รอยละ 14.6 ตามลําดับ มีสถานภาพ 
สมรส จํานวน 204 คน รอยละ 78.5 รองลงมา โสด จํานวน 53 คน รอยละ 20.4 และ อื่นๆ  จํานวน 3 คน 
รอยละ 1.2 ตามลําดับ มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 137 คน รอยละ 52.7รองลงมา คือ
มัธยมศึกษาตอนปลายลรือเทียบเทา จํานวน 59 คน รอยละ 22.7 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 43 คน รอย
ละ 16.5 ไมไดเรียนลนังสือ จํานวน 18 คน รอยละ 6.9 และอนุปริญญาลรือเทียบเทา จํานวน 3 คน รอยละ 
1.2 มีอาชีพ เกษตรกร จํานวน 131 คน รอยละ 50.4 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท/โรงงาน จํานวน 63 คน 
รอยละ 24.2  นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 33 คน รอยละ 12.7 ขึาราชการ/รัฐวิสาลกิจ จํานวน 15 คน รอย
ละ 5.8  รับจาง จํานวน 12 คน  รอยละ 4.6 และคาขึาย จํานวน 6 คน รอยละ 2.3 ตามลําดับ และมีรายได
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เฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 20,000 บาท จํานวน 258 คนรอยละ 97.7 รองลงมา รายได 20,000 – 30,000 
บาท จํานวน 1 คน รอยละ 0.4  และรายได 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 1 คน รอยละ 0.4  ตามลําดับ 

2.2 ระดับการมีสํวนรํวมในสถานที่ทํองเที่ยวของชุมชน   
1. ด๎านการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ(Decision making)  
การมีสวนรวมในสถานที่ทองเที่ยวขึองชุมชน ดานการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ 

โดยรวมมีคาเฉลี่ย 2.76 ระดับความคิดเล็นปานกลาง เมื่อพิจารณารายขึอพบวา การเขึารวมประชุมที
เกี่ยวขึองกับการจัดการแลลงทองเที่ยวในชุมชนขึองทาน มีคาเฉลี่ย 3.29 ระดับความคิดเล็นปานกลาง 
รองลงมาคือ การมีโอกาสมีสวนรวมในการลงมติใลมีการจัดทําโครงการลรือกิจกรรมขึองชุมชน มี คาเฉลี่ย 
2.95 ระดับความคิดเล็นปานกลาง การมีโอกาสในการวิเคราะลแสภาพปใญลาขึองชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.83 
ระดับปานกลาง  การมีโอกาสแสดงความคิดเล็นและเสนอแนะ มีคาเฉลี่ย 2.50 ระดับปานกลาง  และการมี
โอกาสเสนอโครงการกิจกรรมขึองชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.23 ระดับนอย ตามลําดับ 

2. ด๎านการดําเนินการและปฏิบัติการ ( Implementation) 
การมีสวนรวมในสถานที่ทองเที่ยวขึองชุมชน ดานการดําเนินการและปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยรวม 

2.99 ระดับความคิดเล็นปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขึอพบวาการไดเขึารวมโครงการลรือกิจกรรมขึองชุมชน 
มีคาเฉลี่ย 3.20 ระดับความคิดเล็นปานกลาง รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมลรือ 
ดําเนินงานตามแผนงานการขึองชุมชน  มีคาเฉลี่ย 3.19 ระดับความคิดเล็นปานกลาง การมีสวนรวมในการ
สงเสริมความสัมพันธแอันดี ระลวางกลุมงานตางๆในชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.10 ระดับความคิดเล็นปานกลาง  
และการไดมีโอกาสเป็นคณะกรรมการในการจัดงานลรือกิจกรรมขึองชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.08 ระดับความ
คิดเล็นนอย ตามลําดับ 

3. ด๎านการรับและแบํงปันผลประโยชน๑ (Benefits) 
การมีสวนรวมในสถานที่ทองเที่ยวขึองชุมชน ดานการรับและแบงปในผลประโยชนแ รวมมีคาเฉลี่ย 

2.90 ระดับความคิดเล็นปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขึอพบวา การมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการ
ตางๆ กอใลเกิดประโยชนแตอตัวทานและชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.52 ระดับความคิดเล็นมาก รองลงมาคือ การมี
ความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการตางๆ กอใลเกิดประโยชนแตอตัวทานและชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.48 ระดับ
ความคิดเล็นมาก  การไดรับประโยชนแที่เกิดจากการดําเนินโครงการลรือกิจกรรมขึองชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.81 
ระดับความคิดเล็นปานกลาง  การมีโอกาสไดใชบริการกิจกรรม/โครงการขึองชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.57 ระดับ
ความคิดเล็นปานกลาง  การไดรับรายไดจากกิจกรรม/โครงการขึองชุมชน มีคาเฉลี่ย 2.15 ระดับความ
คิดเล็นนอย ตามลําดับ 

4. ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล (Evaluation) 
การมีสวนรวมในสถานที่ทองเที่ยวขึองชุมชน โดยรวมทั้งลมดมีคาเฉลี่ย 2.81 ระดับความคิดเล็น

ปานกลาง  ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล รวมมีคาเฉลี่ย 2.63 ระดับความคิดเล็นปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายขึอพบวา การมีสวนรวมในการปรึกษาลารือเพื่อ เตรียมการประเมินผลการพัฒนาลมูบาน มี
คาเฉลี่ย 2.95 ระดับความคิดเล็นปานกลาง การมีสวนรวมในการขึอความรวมมือใลองคแกร อื่นๆเขึามามีสวน
รวมติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานพัฒนาลมูบาน มีคาเฉลี่ย 2.70 ระดับความคิดเล็นปานกลาง การมี
สวนรวมในการติดตามดูผลงานและสภาพ ปใญลา อุปสรรคในการดําเนินงานการพัฒนา มีคาเฉลี่ย 2.64 
ระดับความคิดเล็นปานกลาง การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการจัด  กิจกรรมตางๆ ในการพัฒนา
ลมูบาน มีคาเฉลี่ย 2.47  ระดับความคิดเล็นปานกลาง การมีสวนในการใลขึอเสนอแนะ ขึอคิดเล็นอัน เป็น
ประโยชนแในการปรับปรุงการวางแผนพัฒนาลมูบาน มีคาเฉลี่ย 2.38 ระดับความคิดเล็นนอย ตามลําดับ 
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จากการสัมภาษณแตัวแทนชุมชนที่แลลงทองเที่ยวตั้งอยู ผลจากการศึกษาสามารถนําเสนอผล
การศึกษาและวิเคราะลแผลการวิจัยสามารถสรุปได 

ในดานความคิดเล็นและความตองการมีสวนรวมขึองชุมชนตอการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม 
ตัวแทนชุมชนมีความคิดเล็นที่สอดคลองกันตอการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม คือ เล็นดวยและพรอมใล
การสนับสนุน เนื่องจากชุมชนมองวา การพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม จะกอใลเกิดการกระจายรายไดที่
มากข้ึึน ชุมชนจะไดรักษาวัฒนธรรม ประเพณีภายในชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว
ฐานธรรม คือ 

1. ด๎านการดําเนินงานด๎านการทํองเที่ยว ตัวแทนชาวบานมีความคิดเล็นสอดคลองกันวา ตองการ
มีสวนรวมในการดําเนินงานดานการทองเที่ยว เพราะชาวบานในชุมชนเชื่อวาลมูบานตนนั้นมีศักยภาพที่มาก
พอในการจัดการทองเที่ยว มีแลลงทองเที่ยวที่นาสนใจ มีศิลปะ วัฒนธรรม ขึนบธรรมเนียม ประเพณีที่
เก่ียวขึองกับทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากความศรัทธาขึองชาวบานที่มีตอพระพุทธศาสนามาก และที่สําคัญ
มีน้ําแร (เป็นน้ําประปาภูเขึา สามารถดื่มไดเลยโดยไมตองตม) ซึ่งชาวบานเชื่อวาเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์อีกดวย จะ
เล็นไดจากการมีบอน้ําแรเพื่อสุขึภาพ อีกทั้งการทองเที่ยวชวยใลชาวบานในชุมชนมีอาชีพเสริม 
นอกเลนือจากการทําเกษตรกรรม  โดยชุมชนมีความตองการมีสวนรวมตั้งแตขึั้นตอนขึองการพัฒนาการ
ทองเที่ยว การบริลารจัดการโดยชุมชนเอง โดยมีการรวมกลุมและการกอตั้งกลุมมีความชัดเจนดานการกอตั้ง
และการบริลารจัดการในบางสวน โดยมีการเลือกประธานคณะกรรมการ และรองประธานขึองกลุมตางๆ 
จํานวน 7 กลุม ดังนี้ 
 1)  กลุมอาลารและเครื่องดื่ม 
 2)  กลุมที่พักโฮมสเตยแ 
 3) กลุมรถไถ(อีแต฿ก)  
 4) กลุมมัคคุเทศกแ  
 5) กลุมนวด  
 6) กลุมผลิตภัณฑแชุมชน  
 7) กลุมกิจกรรมการแสดง  

 
2.ด๎านการบริการทางการทํองเที่ยว จากการสัมภาษณแตัวแทนชาวบาน ตอการมีสวนรวมดานการ

บริการทางการทองเที่ยว ชุมชนนั้นตองการใลบริการดานตางๆดังนี้ 
2.1 ชุมชนตองการศูนยแขึอมูลทางการทองเที่ยว สถานที่ที่รวบรวมขึอมูลขึาวสารดานการทองเที่ยว 

จุดประสานงานทางการทองเที่ยว เชน จุดรับนักทองเที่ยว การลงทะเบียนนักทองเที่ยว รวมไปถึงขึอมูลขึอง
ชุมชนที่นําเสนอผานแผนพับ ลรือปูายขึอมูลเพื่อใลนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในชุมชน เป็นตน 

2.2 การใลขึอมูลแกนักทองเที่ยว การมีสวนรวมในดานนี้ คือ การใลความรูดานการทองเที่ยว 
ฐานธรรมแกนักทองเที่ยว เพื่อใลนักทองเที่ยวมีความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและแลลงทองเที่ยวใน
ชุมชน ซึ่งตัวแทนขึองชุมชน ตางแสดงความคิดเล็นไปในทิศทางเดียวกันวา ตองการมีสวนรวมในดานนี้ โดย
ใลชวยจัดอบรมการเป็นมัคคุเทศกแ การแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ขึองชุมชน รวมไปถึงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนําชมในแลลงทองเที่ยวขึองชุมชน 

2.3 การจําลนายขึองที่ระลึก เนื่องจากชุมชนไดรับการฝึกอบรมอาชีพจากทีมงานวิจัยโดยการ
นําเอาวัตถุดิบในลมูบานมาทําขึองที่ระลึก (น้ําผึ้งโพลงดิน) อาทิ สบู แชมพู ครีมทาลนา ลิปสติก เป็นตน 
ทางตัวแทนชุมชนจึงมีความเล็นวา สามารถนําเอาผลิตภัณฑแจากการวิจัยมาตอยอดทําเป็นผลิตภัณฑแและ
ขึองที่ระลึกประจําชุมชนเพื่อใลเป็นศูนยแรวมขึองรานคาและนักทองเที่ยว  

นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนไดเสนอใลมีจุดจําลนายผลิตภัณฑแและขึองที่ระลึกเพื่อจัดจําลนายใลแก
นักทองเที่ยว และฝึกอบรมอาชีพในการผลิตภัณฑแขึองที่ระลึกในรูปแบบตางๆ ที่นําวัตถุดิบจากทองถิ่นมาใช
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เพื่อเป็นการสนับสนุนในดานเศรษฐกิจขึองชุมชนและกอใลเกิดรายไดเขึาสูทองถิ่นอีกทางลนึ่ง อีกทั้งยังชวย
สงเสริมการทองเที่ยวขึองลมูบานปงถ้ําใลเป็นที่รูจักดวย 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ํา 
อยางมีสวนรวมขึองชุมชน บานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอวังเลนือ จังลวัดลําปาง ผลการวิจัยพบมีแนว
ทางการพัฒนาโดยแบงออกเป็น 3 ดาน คือ ดานแลลงทองเที่ยว ดานความพรอมทางการทองเที่ยว  และ
ดานการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว ซึ่งทั้งสามดานสอดคลองกับงานวิจัยขึอง ปาริฉัตร  สิงลแศักดิ์ตระกูล และ
พัชรินทรแ  เสริมการดี. (ออนไลนแ).ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแที่คํานึงถึงศักยภาพ
ดานการทองเที่ยว และความตองการขึองนักทองเที่ยว แบงออกเป็น 3 ดาน  

1) ด๎านแหลํงทํองเที่ยว ควรสราง จุดเดนขึองพื้นที่โดยนําธรรมชาติมาเสนอเป็นจุดขึาย ปรับปรุง
ความสะอาด 

และภูมิทัศนแ ใลสวยงามและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติใลแกนักทองเที่ยวและชาวบาน  
2) ด๎านความพร๎อมทางการทํองเที่ยว ควรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดทําสื่อความลมาย

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและจัดเตรียมมัคคุเทศกแทองถิ่นสําลรับ การถายทอดความรูและเรื่องราวขึอง
แลลงทองเที่ยวและ  

3) ด๎านการพัฒนาการตลาดจัดทําเสนทางทองเที่ยวที่เชื่อมโยงแลลงทองเที่ยวขึองทั้งสองชุมชน 
เนน กิจกรรมทองเที่ยวที่มีการเรียนรูและสรางความเราใจสอดคลองกับกลุมเปูาลมาย คือกลุมวัยรุน และวัย
ทํางานและจัดทําคูมือ แผนพับใบปลิวและพัฒนาเว็บไซตแ สําลรับประชาสัมพันธแการทองเที่ยว และ
สอดคลองกับงานวิจัยขึอง สมาพร คลายวิเชียรและคณะ (2550) ไดทําการแนวทางการพัฒนาแลลง
ทองเที่ยวลมูบานชางในอีสานใต ผูวิจัยไดแบงออกเป็นดานตางๆ ดังนี้ 1) แลลงทองเที่ยว โดยเนนดาน
ธรรมชาติ และดานประวัติศาสตรแ ซึ่งในดานนี้พบวาในลมูบานที่พบการเลี้ยงชาง ในกลุมอีสานใตมีพื้นที่ปุาไม
ลดนอยลงจากเดิม ปุาบางแลงเป็นปุาสวนบุคคลที่มักนิยมใชปลูกตน ยูคาลิปตัส จึงใลทําเลสถานที่ไมเลมาะ
กับการเลี้ยงชางสงผลใลชางมีอาลารไมเพียงพอตอ ประชากรชาง และควรเนนความรูทางดานประวัติความ
เป็นมาขึองชุมชนกับชาง โดยควรมีการรวบรวมเอกสารลนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเป็นมาขึองกลุมชาติ
พันธุแขึองตนกับชาง วิถีชีวิต ขึนบธรรมเนียม ประเพณี 2) แนวทางการพัฒนาตลาดทองเที่ยว ควรกําลนด
กลุมเปูาลมายและจํานวน นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว จัดทํารายการทองเที่ยว โดยเนนทางการทองเที่ยว
เชื่อมโยงระลวาง แลลงทองเที่ยวลมูบานชางกับแลลงทองเที่ยวใกลเคียง 3)  แนวทางการพัฒนาดานความ
พรอมทางการทองเที่ยวลมูบานชางในอีสานใต จากผลการศึกษา พบวาดานสถานที่ลรือสภาพแวดลอม ควร
การจัดสภาพแวดลอมภายนอก รอบๆ ใลสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ตัวอาคารและโรงเรือน ควร
จัดใลสอดคลองกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับชางและ มีความเป็นเอกลักษณแทองถ่ิน อีกทั้งควรจัดทําที่กําบังแดด ใน
ใลชาง และสินคาที่นํามาจําลนาย ควรเพิ่มรานขึายขึองที่ระลึกใลมากข้ึึน  

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยขึองสุดารัตนแ แสงจํานง(2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบแลลงทองเที่ยวตามเกณฑแมาตรฐานคุณภาพแลลงทองเที่ยว เชิงนิเวศ กรณีศูนยแอนุรักษแปุา
ชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม พบวาศูนยแอนุรักษแปุาชายเลนคลองโคนมีศักยภาพและ คุณภาพสูงในทุก
ดาน โดยมีคะแนนรวมในระดับดีเยี่ยมโดย เฉพาะในองคแประกอบดานศักยภาพในการเป็นแลลงทอง เที่ยว
เชิงนิเวศ ซึ่งจะวาดวยเร่ืองการดึงดูดใจทางการทองเที่ยว อันเป็นกุญแจสําคัญสําลรับแลลงทองเที่ยวในการ
สรางความ ยั่งยืนใลกับชุมชน การวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนา แลลงทองเที่ยวครอบคลุมประเด็นที่
เป็นจุดออนในแลลง ทองเที่ยว และจากนั้นนําแนวทางที่ไดเสนอแนะผูที่เกี่ยวขึอง ไดแก สํานักงานวิสาลกิจ
ขึนาดกลางและขึนาดยอม และ ลัวลนาชุดวิจัยเพื่อรวมกันพัฒนาแลลงทองเที่ยว 
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ในสวนขึองมิติดานการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวที่สงเสริมการทองเที่ยวฐานธรรมโดยมีการจัดทํา
รายการทองเที่ยว ถึง 3 โปรแกรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ไดแกเสนทางอุนใจ อิ่มใจ และสุขึกาย 
สุขึใจ โดยมความสอดคลองกับงานวิจัยขึองแมชีกฤษณา รักษาโฉมและคณะ ที่ไดทําการศึกษารูปแบบและ
กระบวนการจัดการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเลนือ : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
“เสนทางบุญ สู เสนทางธรรม” โดยมีวัตถุประสงคแในการศึกษารูปแบบกิจกรรมอัตลักษณแและกระบวนการ
ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันนอกเฉียงเลนือ ศึกษาพฤติกรรมขึองนักทองเที่ยวและ
กระบวนการสงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารคุณคาขึองแลลงทองเที่ยวประเภทวัดที่มีความสัมพันธแกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากเสนทางบุญสูเสนทางธรรมและศึกษาเสนทางและประเมินทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูในภาค
ตะวันออกเฉียงเลนือ การศึกษาพบวา  เสนทางการทองเที่ยวมี 2 รูปแบบ 3 เสนทาง ดังนี้ รูปแบบที่ 1) 
เสนทางบุญ ซึ่งประกอบดวย 2 เสนทาง คือเสนทางตํานานองคแพระธาตุและเสนทางอภิวาทพระพุทธรูปคู
บานพระอริยสงฆแคูเมือง รูปแบบที่ 2) เสนทางธรรม คือ เสนทางรุงเรืองในพุทธธรรม 

สวนในดานระดับการมีสวนรวมขึองชุมชน ในการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรม ในลมูบานปงถ้ํา
อยางมีสวนรวมขึองชุมชน ผลการวิจัยพบวา  มีความสอดคลองกับงานวิจัยขึองอานิสงคแ โอทาตะวงศแ. 
(2557) ที่พบวาประชาชนสวนใลญมีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแทะเลบัวแดงอยูในระดับต่ํา ปใจจัยที่
มีผลตอการมีสวนรวมขึองประชาชน ไดแกอาชีพ รายได  ระยะทางไปยังทะเลบัวแดง สถานภาพ ในชุมชน 
การเขึารวมกิจกรรมในชุมชน การใชประโยชนแจากทะเลบัวแดง ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง อนุรักษแ 
และความตระลนักเก่ียวกับคุณคาขึองแลลงน้ําสาธารณะทะเลบัวแดง โดยมีความแตกตางอยางมี นัยสําคัญ
ที่ .05 ปใจจัยที่มีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมขึองประชาชนอยูในระดับต่ํา โดยไมมีความแตกตาง อยางมี
นัยสําคัญที่ .05 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาอาศัยในชุมชน และ
การรับรูขึอมูลขึาวสารการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  ปใญลาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีสวนรวมขึองประชาชนตอ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแทะเลบัวแดง ที่สําคัญ ไดแก กลุมตัวอยางสวนใลญขึาดความรูเกี่ยวความเขึาใจที่
ถูกตองเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแทะเลบัวแดง ขึาดการมีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแทะเลบัว
แดง ขึาดงบประมาณจากลนวยงานภายนอกใน การทํากิจกรรมลรือโครงการที่เก่ียวขึองกับการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแทะเลบัวแดง ไมสามารถดําเนินการพัฒนา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทาเทียบเรือรองรับ
นักทองเที่ยวไมเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึึ้น ทุกปี ขึอเสนอแนะ ควรเพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธแขึอมูลขึาวสารดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ ใลมากยิ่งขึึ้น จัดเจาลนาที่ วิทยากร ลรือ
ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแมาใลความรูความเขึาใจแก ประชาชน ควรจัดกิจกรรมการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแทะเลบัวแดงไปยังชุมชนตางๆ สรางทาเทียบ เรือแลงที่ 2 ที่บานเชียงแลว เพื่อใล
ประชาชนมีสวนรวมตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแมากยิ่งขึึ้น อีกทั้งลนวย งานราชการในระดับนโยบายควร
จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม ลรือโครงการที่เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
 
ข๎อเสนอแนะ  

จากการที่ไดศึกษาวิจัย “แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวฐานธรรมอยางมีสวนรวมขึองชุมชน 
ลมูบานปงถ้ํา ตําบลวังทอง อําเภอ  วังเลนือ จังลวัดลําปาง” สรุปเป็นประเด็นดังนี้ 

 
1. ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากผลงานวิจัย 
1.1. ควรมีการปรับภูมิทัศนแขึองแลลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชนจุดชมวิว 360 องศา (สามเลลี่ยมแลง

ธรรม) ซึ่งบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่ที่มีความเลมาะสมในการพัฒนาเป็นแลลงทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องจาก
พื้นที่ดังกลาวตั้งอยูบนเนินเขึาสูง สามารถมองเล็นทัศนียภาพขึองลมูบานปงถาและลมูบานขึางเคียงได อีก



432 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

ทั้งยังเป็นจุดกึ่งกลางขึองลมูบานที่สามารถมองเล็นวัดโบราณทั้ง 3 แลง อันไดแก วัดสันกําแพง วัดลาง 
และวัดปุาบุนนาค ซึ่งทั้ง 3 วัดนี้เป็นวัดที่เกาแกที่สุด 

1.2. ควรมีการใลความรูและจัดอบรมแกประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว ที่เนน
การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการกําลนดมาตรการเพื่อปูองกันและลดผลกระทบจาก
กิจกรรมทางการทองเที่ยว ลรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันในเร่ืองขึองขึยะ  

1.3. ควรมีการใลความรูการสรางมาตรฐานโฮสเตยแใลชุนชนบานปงถ้ํา เป็นโฮมสเตยแที่ไดรับ
มาตรฐานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวภายในชุมชน 

 
2. ข๎อเสนอแนะจากผู๎วิจัย 
2.1. ลนวยงานขึองรัฐลรือผูที่เกี่ยวขึอง ควรมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการการ

ทองเที่ยว ลรือพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แลลงทองเที่ยวใลสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเต็มขึีดความสามารถ
ขึองพื้นที่  โดยตองทําใลเกิดความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย อาทิ กระบวนการจัดการขึยะใลถูกสุขึลักษณะ
และการจัดการสุนัขึภายในลมูบาน โดยอาจจัดเป็นโครงการลนาบานนามอง เพื่อใลชุมชนชวยกันรักษาความ
สะอาดภายในบริเวณพื้นที่ลนาบานขึองตนเอง  

2.2. รัฐ และลนวยงานขึองรัฐที่เกี่ยวขึองกับการพัฒนาชุมชน ควรใลความสําคัญกับปราชญแ 
ชาวบาน ภูมิปใญญาทองถิ่น ลรือผูที่ประชาชนในชุมชนใลความนับถือ ผูเป็นแบบอยางการดําเนินชีวิต ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึึ้น  รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการใลผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป และ
รวมถึงเยาวชนในชุมชน เขึามามีสวนรวมใลสํานึกถึงบทบาทในการเขึามามีสวนรวมในการ พัฒนาชุมชน  
เพื่อสรางจิตสํานึกรักชุมชน เพื่อสรางความเขึมแขึ็งใลกับชุมชนขึองตนเองอยางยั่งยืน 

 
3. ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ประโยชน๑ 

 ชุมชนที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรแ ความเชื่อทางศาสนา สามารถนํารายการนําเที่ยวไป
ประยุกตแลรือตอยอดพัฒนาใลเลมาะสมกับสภาพขึองชุมชนนั้นๆ 
 

4. ข๎อเสนอแนะการวิจัยคร้ังตํอไป 
4.1. ควรมีการศึกษาถึงบทบาทขึองกลุมกิจกรรมตางๆ ความเขึมแขึ็งขึองกลุมที่สงผลตอ ชุมชน 

และการพึ่งตนเองขึองกลุมดังกลาวมีมากนอยอยางไร ลรือการวัดผลการดําเนินกิจกรรมขึอง กลุมกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชนวาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงไร 

4.2. ควรมีการศึกษาการสรางผลิตภัณฑแขึองที่ระลึกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวฐานธรรม และสราง
มูลคาเพิ่มใลกับการทองเที่ยว  
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บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาปใจจัยสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวและเพ่ือกําลนด
แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ อําเภอ
แมแตง จังลวัดเชียงใลม โดยกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณศูนยแ
พัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ จํานวน 264 คน และเจาลนาที่ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ 
จํานวน 5 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะลแขึอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยใชคาแจกแจงความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขึอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณแจะนํามาวิเคราะลแและ
แปลผลเชิงเนื้อลา ผลการศึกษาพบวา ปใจจัยที่นักทองเที่ยวใลความสําคัญในการตัดสินใจเดินทางมา
เที่ยวบริเวณศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะมากที่สุด คือ ปใจจัยดานทรัพยากรการทองเที่ยว ทั้งนี้ 
ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ควรมีแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว คือ 
มีการใลความรูในเรื่องการทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การบริการทางการทองเที่ยวและการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใลแกเจาลนาที่ 
ผูประกอบการ และคนในชุมชน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใลกับสินคาและการบริการ 
รวมถึงการตรวจสอบการกําลนดราคาสินคาและบริการขึองลนวยงานภาครัฐและผูประกอบการใล
เป็นไปตามขึอระเบียบที่กําลนดไวสวนในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตองมีการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและคุณภาพขึองสัญญาณอินเทอรแเน็ตใลมีความพรอมในการสงเสริมการประชาสัมพันธแ
แลลงทองเที่ยวใลแตกตางจากแลลงทองเที่ยวอ่ืน เพ่ือใลเป็นที่นาสนใจแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study the factors promoting tourism 
marketing and to develop guidelines for tourism marketing promotion of Mon Ngo 
Royal Project Development Center, Mae Tang District, Chiang Mai Province . 
This research focused on mix method. The samples included 264 domestic tourists 
who visited Mon Ngo Royal Project Development Center and 5 officers from Mon Ngo 
Royal Project Development Center. The statistics used for data analysis was  
descriptive statistics, frequency, percentage distribution, means and standard 
deviation. The content analysis was also used to analysis the data from interviews. 
The study found that factors which give tourists the decision travelling to Mon Ngo 
Royal Project Development Center is tourism resources. The guideline include 
providing knowledge about agro-tourism, natural tourism, cultural tourism, tourism 
services promoting participation in activities to authorities, operators and people in 
the community, improving quality and creating more value for product and services. 
In addition, there should be monitoring system of pricing of product and services of 
the agency and in accordance with the stipulated regulation. In terms of facilities, the 
center should develop the quality of the internet connection to promote uniqueness 
of the particular tourist destination. To attract both domestic and international 
tourist. 
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บทนํา 
อุตสาลกรรมการทองเที่ยวเป็นอุตสาลกรรมการบริการที่มีการขึยายตัวสูง มีบทบาทสําคัญใน

ระบบเศรษฐกิจและสังคมขึองลลายประเทศทั่วโลก  เป็นแลลงรายไดที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราทั้ง
ภายในและระลวางประเทศเป็นอยางมาก นอกจากนี้ ยังสงเสริมใลเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย 
อาทิเชน ธุรกิจโรงแรม ที่พัก รานอาลาร ธุรกิจการคมนาคมขึนสง ธุรกิจการคาขึองที่ระลึกและสินคา
พ้ืนเมือง สงผลตอการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน รวมไปถึงการคาและการลงทุน ซึ่งเป็นสวน
สงเสริมที่กอใลเกิดการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยจากการคาดการณแขึององคแการการทองเที่ยวโลก
(UNWTO) ไดพยากรณแวา เมือ่ถึงป ีพ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระลวางประเทศจํานวน 1,600 ลาน
คน โดยภูมิภาคที่มีแนวโนมเป็นแลลงทองเที่ยวยอดนิยม คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและ
กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(องคแการการทองเที่ยวโลก, 2007) จากตัวเลขึดังกลาวแสดง
ใลเล็นวามีจํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็วทําใลทุกประเทศทั่วโลกไดพัฒนา
แลลงทองเที่ยวและเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับจํานวน
นักทองเที่ยว เกือบทุกประเทศจึงใลความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาลกรรมการทองเที่ยวและ
ปใจจัยที่เกี่ยวขึองกับการสงเสริมการทองเที่ยว  ตลอดจนมีการทําการตลาดใลกับแลลงทองเที่ยว
ภายในประเทศขึองตน เพ่ือใลเป็นที่รูจักแกคนทั่วโลก โดยกระแสการทองเที่ยวขึองประเทศไทย
เป็ น ไป ในลั กษณะที่ ใ ล ค ว ามสน ใจต อสิ่ ง แ วดล อมลรื อที่ เ รี ย กว า  “การท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
อนุรักษแ”(Ecotourism) มีการทองเที่ยวทางทางเลือก(Alternative Tourism)รูปแบบใลมซึ่งเป็นการ
ผสานระลวางการทองเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ทําใลนักทองเที่ยวมี
ความตองการที่จะเรียนรูและไดรับประสบการณแที่แตกตางกันขึองนักทองเที่ยวในแตละ
กิจกรรม (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา , 2554) ดวยสภาพภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณแขึอง
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวและความลลากลลายขึองวัฒนธรรม  กอใลเกิดการตระลนักถึง
ความสําคัญขึองการทองเที่ยวในฐานะ เป็นเครื่องมือสําคัญในการชวยรักษาเสถียรภาพและขึับเคลื่อน
เศรษฐกิจขึองประเทศ โดยสรางจุดขึายและสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว เพ่ือใลสอดคลองกับ
นโยบายการทองเที่ยวแลงชาติในยุทธศาสตรแการสงเสริมตลาดทองเที่ยว  เป็นการสรางแรงผลักดัน
และนําประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามวิสัยทัศนแขึองรัฐบาล โดยใชการทองเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการสรางสมดุลระลวาง การเติบโตขึองอุตสาลกรรมการทองเที่ยว การใชทรัพยากรการ
ทองเที่ยวและการสรางความพึงพอใจลกับนักทองเที่ยวและประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการวางรากฐาน
การดําเนินงานเพื่อใลเกิดการเติบโตอยางมีคุณภาพ รวมไปถึงการทําใลการทองเที่ยวเป็นเครื่องมือใน
การสรางรายได เพ่ือฟ้ืนฟูสถานะทางเศรษฐกิจขึองประเทศอีกดวย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 
2558)  การสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองประเทศไทยรวมถึงนโยบายไทยแลนดแ  4.0 ขึอง
รัฐบาล สงผลกระทบตอการทองเที่ยวขึองประเทศไทยเป็นอยางมาก  ทําใลเปูาลมายขึองการ
ทองเที่ยวแลงประเทศไทย (ททท.) มีการปรับแผนการตลาดภายในประเทศ เพ่ือกระตุนนักทองเที่ยว
ไทยใลเดินทางมากยิ่งขึึ้น สรางรายไดเพ่ิมขึึ้นรอยละ 10 คิดเป็นจํานวนเงิน 950,000 ลานบาท สวน
การตลาดตางประเทศเนนการเพ่ิมขึึ้นขึองคาใชจายตอการเดินทางขึองนักทองเที่ยวตางชาติในแตละ
ครั้ง โดยมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพ ตั้งเปูาลมายการสรางรายไดเพ่ิมขึึ้น รอยละ 10 เชนกัน คิดเป็น
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จํานวนเงิน 1.89 ลานลานบาท สงผลใลรายไดภาพรวมขึองการทองเที่ยวในปี 2560 เพ่ิมขึึ้นรอย
ละ 10 ลรือประมาณ 2.84 ลานลานบาท อีกท้ัง การทองเที่ยวแลงประเทศไทย (ททท.) ยังคงนําเสนอ
จุดเดนขึองประเทศ คือ “วิถีไทย” ที่ทําใลประเทศไทยแตกตางจากประเทศอ่ืน โดยตอยอดผลิตภัณฑแ
การทองเที่ยวที่เกี่ยวขึองกับวิถีชีวิต ความเป็นไทย เพ่ือสรางรายไดและความเขึมแขึ็งสูฐานเศรษฐกิจ
ขึองประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการนําเสนอ“วิถีไทย” ผานการสรางประสบการณแที่ประทับ
จากทองถิ่นไทย ซึ่งมีลลายระดับขึึ้นอยูกับความชื่นชอบที่แตกตางกันขึองนักทองเที่ยว โดยไดกําลนด
กรอบประสบการณแที่ไมจํากัดเพียงการทองเที่ยวชุมชนเทานั้น แตลมายรวมถึงทุกพ้ืนที่ ทุกจังลวัดที่
สรางประสบการณแใลกับการทองเที่ยว(การทองเที่ยวแลงประเทศไทย, 2559) ดังนั้น ประเทศไทยมี
ความได เปรียบทางดานการทองเที่ยว  เนื่องจากมีทรัพยากรพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวที่
ลลากลลาย แลลงทองเที่ยวมีชื่อเสียง เป็นที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก รวมถึงเป็นลนึ่งในจุดลมาย
ปลายทางขึองนักทองเที่ยวที่ตองมาเยือน ตลอดจนมีแลลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่บอกเลาถึง
เรื่องราววิถีชีวิตขึองผูคนในแตละทองถิ่น  และมีแลลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดม
สมบูรณแ กระจายอยูในทั่วทุกภูมิภาคเชียงใลม เป็นจังลวัดลนึ่งในภาคเลนือที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาทองเที่ยวกันเป็นจํานวนมาก  เนื่องดวยความอุดม
สมบูรณแ  ความสวยงามทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปะ  วิถีชี วิตและวัฒนธรรมแบบ
ลานนา นอกจากนี้ในจังลวัดเชียงใลมยังมีพ้ืนที่ทางการเกษตรจํานวนมาก  ประชากรสวนใลญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งสวนเกษตร ฟารแม ปศุสัตวแ สวนผลไม พืชผักปลอดสารพิษ ไมดอก
เมืองลนาวตางๆ ลากมองสิ่งเลลานี้ในมุมมองขึองการทองเที่ยวถือวาเป็นสิ่งที่แปลกใลม  สามารถ
นําไปสูการเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเป็นการทองเที่ยวทางเลือกใลมที่รวมเอาการทองเที่ยว
และการเกษตรเขึาดวยกัน เกิดเป็นรูปแบบการทองเที่ยวที่มุงเนนการเรียนรูวิถีเกษตรขึองชาวบานใน
พ้ืนที่นั้นๆ โดยนําเอาทรัพยากรที่มีอยูใลเกิดการเรียนรู นํามาทําใลเกิดประโยชนแกอใลเกิดรายไดตอ
ชุมชน และเป็นการอนุรักษแควบคูไปกับ การทองเที่ยวเป็นรูปแบบการทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมีสวน
ร ว ม ในการทํ า กิ จ ก ร รม  เ พ่ื อ ใล เ กิ ดก า ร เ รี ย นรู ด า นกา รทํ า กา ร เ กษตร  วิ ถี ชี วิ ต ค ว าม
เป็นอยู วัฒนธรรม และขึนบธรรมเนียม ประเพณีในทองถิ่น เปิดโอกาสใลนักทองเที่ยวไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ชื่นชมความงามความเขึียวขึจีความอุดมสมบูรณแ ทามกลางอากาศบริสุทธิ์  รวมถึงการเป็น
สวนลนึ่งในการดําเนินชีวิตขึองชาวบานในทองถิ่น (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2553) ศูนยแพัฒนาโครงการ
ลลวงมอนเงาะ จัดวามีการมุงเนนดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร  เพราะวามีจุดเดน คือ พ้ืนที่ทาง
การเกษตรมีการจัดการดานทรัพยากรทางธรรมชาติที่เลมาะสม มีการดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริ
ฯ เศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดลอมยังคงความเป็นธรรมชาติและประชาชน มีอาชีพเกษตรกรรมเป็น
สวนใลญเพื่อเป็นการสงเสริมการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะใลเป็นที่รูจักในลมู
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ การพัฒนาแลลงทองเที่ยวลรือการศึกษาปใจจัยสงเสริม
ทางการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะจึงเป็นสิ่งจําเป็น  เนื่องจากศูนยแ
พัฒนาโครงการลลวงอยูในการดูแลขึองมูลนิธิโครงการลลวงซึ่งมีทั้งลมดจํานวน  26 แลงในจังลวัด
เชียงใลม และในแตละพ้ืนที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่แตกตางกัน โดยเฉพาะศูนยแพัฒนาโครงการ
ลลวงมอนเงาะเป็นพ้ืนที่ที่มีความลลากลลายขึองทรัพยากรทางการทองเที่ยวและมีแลลงทองเที่ยว
จํานวนมาก แตในปใจจุบันแลลงทองเที่ยวดังกลาวยังไมเป็นที่รูจักแพรลลายในกลุมนักทองเที่ยว  จาก
ประเด็นที่กลาวมา ผูวิจัยจึงไดศึกษาปใจจัยการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการ
ลลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลมทั้งนี้ ขึอมูลที่ไดจากการวิจัยจะสามารถนําไปเป็น
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ประโยชนแตอลนวยงานที่เกี่ยวขึองในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคนในทองถิ่น
และพ้ืนที่ใกลเคียงดําเนินการวางแผนรวมไปถึงการกําลนดแนวทางในการพัฒนาการสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะใลมีความเลมาะสมและเติบโตมาก
ยิ่งขึึ้นตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค๑ 

1. เพ่ือศึกษาปใจจัยสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอน
เงาะ อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม                                                                              

2. เพ่ือกําลนดแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการ
ลลวงมอนเงาะอําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม  

 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขึอบเขึตพ้ืนที่ศึกษา 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขึอมูลในแลลงทองเที่ยวบริเวณศูนยแพัฒนาโครงการลลวง มอนเงาะ 
อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม 

2. ขึอบเขึตเนื้อลา 
 การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ศึกษาปใจจัยสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนา
โครงการลลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขึอง สามารถกําลนดกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้ 
 
 

 
          

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข๎อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
1) เพศ       7) ภูมลิําเนา         
2) อายุ        8) จํานวนครั้งท่ีเคยมาเที่ยว 
3) สถานภาพ        9) ลักษณะการเดินทาง 
4) อาชีพ            10) บุคคลที่เดินทางมาดวย             
5) ระดับการศึกษา 11) การรับรูขึาวสารขึองนักทองเที่ยว 
6) รายได 
  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยวของ
นักทํองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณศูนย๑พัฒนา
โครงการหลวงมํอนเงาะ อําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ 
ปัจจัยภายใน   
1) ดานทรัพยากรทางการทองเที่ยว 2) ดานความปลอดภัย
ทางการทองเที่ยว 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว 4) ดานสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
5) ดานภาพลักษณแทางการทองเที่ยว 6) ดานความตองการ
ขึองนักทองเที่ยว  
ปัจจัยภายนอก   
7) ดานเศรษฐกิจ 8) ดานสังคมและวัฒนธรรม  9) ดาน
การตลาดการทองเที่ยว 
 

แนวทางในการพัฒนาการสํงเสริม
การตลาดการทํองเที่ยวของศูนย๑พัฒนา
โครงการหลวงมํอนเงาะ อําเภอแมํแตง 
จังหวัดเชียงใหมํ  
1) ดานผลิตภัณฑแทางการทองเที่ยว                 
2) ดานราคาสินคาและบริการทางการ
ทองเที่ยว                                  
3) ดานสถานท่ีลรือชองทางการจัดจําลนาย    
4) ดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว                   
5) ดานการนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ     
6) ดานบุคลากรทางการทองเที่ยว                    
7) ดานกระบวนการใลบริการทางการ
ทองเที่ยว 

ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดการทํองเท่ียวของศูนย๑
พัฒนาโครงการหลวงมํอนเงาะ อําเภอแมํแตง จังหวัด
เชียงใหม ํ       
1) ปใจจัยดานผลิตภณัฑแทางการทองเที่ยว 
2) ปใจจัยดานราคาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
3) ปใจจัยดานสถานที่ลรือชองทางการจัดจําลนาย  
4) ปใจจัยดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว  
5) ปใจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
6) ปใจจัยดานบุคลากรทางการทองเที่ยว  
7) ปใจจัยดานกระบวนการใลบริการทางการทองเที่ยว
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาปใจจัยสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ 
อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลมเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Method) คณะผูวิจัยกําลนด
ขึั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 3.1 พื้นที่ศึกษา แลลงทองเที่ยวบริเวณศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง 
จังลวัดเชียงใลม 
 3.2 ประชากร ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวยังบริเวณศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง 
จังลวัดเชียงใลม ในปี พ.ศ. 2559 จํานวน 1,148 คน (จักรกฤษณแกอนแกว, 2559) กลุมที่ 2 
เจาลนาที่ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ 5 คน 
  
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาปใจจัยสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ 
อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลมเป็นการศึกษาปใจจัยสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนา
โครงการลลวงมอนเงาะ ผลการศึกษาพบวา ลักษณะพ้ืนฐานดานประชากร ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาภูมิลําเนา จํานวนครั้งที่เคยมาเที่ยว ลักษณะการเดินทาง 
บุคคลที่เดินทางมาดวย และการรับรูขึาวสารขึองนักทองเที่ยวเกี่ยวกับแลลงทองเที่ยวบริเวณศูนยแ
พัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ สวนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวอาศัย
สวนผสมทางการตลาด 7P’s ไดแก ดานผลิตภัณฑแทางการทองเที่ยว ดานราคาสินคาและบริการ
ทางการทองเที่ยว ดานสถานที่ลรือชองทางการจัดจําลนาย ดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว 
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากรทางการทองเที่ยวและดานกระบวนการใลบริการ
ทางการทองเที่ยว ซึ่งขึอกําลนดดังกลาวไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขึอง
โดยผลการวิจัยจะนําไปสูการกําลนดแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึอง
ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะใลเลมาะสมกับความตองการขึองผูที่มาใชบริการและนักทองเที่ยว 
รวมทั้งลนวยงานที่เกี่ยวขึองทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว และคนในชุมชน  
 นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะสวนใลญ
เป็นเพศชายมีอายุระลวาง 35-39 ปี(รอยละ 63.60) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี(รอย
ละ 29.20) เป็นผูที่มีสถานภาพแตงงานแลว(รอยละ 59.50) ประกอบอาชีพคาขึายลรือธุรกิจสวนตัว
(รอยละ 40.90) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท(รอยละ 25.80) อาศัยอยูในภาคเลนือ
ขึองประเทศไทย(รอยละ 72.20) มาทองเที่ยวเป็นครั้งแรก(รอยละ 58.70) โดยใชรถยนตแสวนตัว(รอย
ละ 76.90) ในการเดินทางมาทองเที่ยวกับญาติลรือคนในครอบครัว(รอยละ 55.30) และรูจักแลลง
ทองเที่ยวบริเวณศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะจากสื่ออินเทอรแเน็ต (รอยละ 52.30) ปใจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวขึองนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณศูนยแ
พัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะไดอาศัย 9 ปใจจัยชี้วัดซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ ปใจจัยดานทรัพยากร
ทางการทอง เที่ ยว ในภาพรวมนักทอง เที่ ยว ใลความสํ าคัญอยู ใน เกณฑแสํ าคัญมากที่ สุ ด
(คาเฉลี่ย 4.39) ปใจจัยดานความปลอดภัยทางการทองเที่ยว(คาเฉลี่ย 3.42) ปใจจัยดานความสิ่งอานวย
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ความสะดวกทางการทองเที่ยว(คาเฉลี่ย 3.85) ปใจจัยดานสินคาและบริการทางการทองเที่ยว
(คาเฉลี่ย 3.82) ปใจจัยดานภาพลักษณแทางการทองเที่ยว(คาเฉลี่ย 4.13) ปใจจัยดานความตองการขึอง
นักทองเที่ยว(คาเฉลี่ย 4.10) ปใจจัยดานเศรษฐกิจ (คาเฉลี่ย 3.83) ปใจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม
(คาเฉลี่ย 3.99) และปใจจัยดานการตลาดการทองเที่ยวในภาพรวมนักทองเที่ยวใลความสําคัญอยูใน
เกณฑแสําคัญมาก(คาเฉลี่ย 3.91)   
 จากการวิเคราะลแผลการสัมภาษณแเจาลนาที่ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะไดขึอสรุป
โดยรวมวาดานผลิตภัณฑแทางการทองเที่ยว พบวาศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะมีแลลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร แลลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแลลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดานราคาสินคา
และบริการทางการทองเที่ยวพบวามีการกําลนดราคาคุณภาพและมาตรฐานขึองสินคาทางการเกษตร 
การบริการทางการทองเที่ยวพิจารณาจากการบริลารจัดการในเรื่องขึองตนทุนลรือรายไดจะตองเป็น
ตามขึอกําลนดขึองสถาบันทางการทองเที่ยว ดานสถานที่ลรือชองทางในการจัดจําลนายพบวามี
สถานที่ลรือชองทางการจัดจําลนายสินคาและบริการผานทางโทรศัพทแ สื่ออินเทอรแเน็ต และมีจุด
บริการนักทองเที่ยวตามแลลงทองเที่ยว ดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวพบวามีการโฆษณา
และการประชาสัมพันธแแลลงทองเที่ยวที่มุงในดานการดําเนินธุรกิจขึองตน มุงสนับสนุนการขึายสินคา
และบริการผานสื่อสิ่งพิมพแ สื่ออินเทอรแเน็ต และการบริการสาธารณะผานสื่อมวลชนโดยเนนการ
นําเสนอจุดเดนขึองแลลงทองเที่ยวเชิงเกษตร แลลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแลลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพพบวา มีการสรางความรูในเรื่องการเกษตรอยาง
ยั่งยืนเรื่องขึองการบริการการทองเที่ยวเชิงเกษตรใลแกคนในชุมชน และนําเอาจุดเดนดานผลผลิตทาง
การเกษตรที่โดงดัง เชน การปลูกฟใกทองเขึาแถว การผลิตกลวยไมซิมบิเดียม รวมถึงการใชประโยชนแ
จากทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปใจจัยในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติไดนําเอาเอกลักษณแศิลปวัฒนธรรม ขึนบธรรมเนียมประเพณีขึองชนเผามงมาเป็นปใจจัยใน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใลเป็นที่รูจักและดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว ดานบุคลากร
ทางการทองเที่ยวพบวา มีการพัฒนาความรูและทักษะในดานการบริการทางการทองเที่ยวใลกับ
บุคลากรในพ้ืนที่เชนเจาลนาที่ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะโดยลนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว และคนในชุมชนและดานกระบวนการใลบริการทางการทองเที่ยว
พบวา ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะมีกระบวนการใลบริการที่ลลากลลายเพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจใลแกผูที่มาใชบริการลรือนักทองเที่ยว จากการวิเคราะลแปใจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวและปใจจัยสวนผสมทางการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแ
พัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังลวัดเชียงใลม สามารถสรุปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวขึองศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะดังนี้ 
1) ดานผลิตภัณฑแทางการทองเที่ยวศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ควรมีการใลความรูในเรื่อง
การทองเที่ยวเชิงเกษตรการทองเที่ยวทางธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแกคนในชุมชน 
สงเสริมใลเจาลนาที่และคนในชุมชนบริลารงานรวมกันในดานการจัดการพ้ืนที่แลลงทองเที่ยวพ้ืนที่
ทางการ เกษตรรวมถึ งกิจกรรมการทองเที่ ยว เชิ ง เกษตรใลแกนั กทองเที่ ยวมีการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในแลลงทองเที่ยวใลมีความสมบูรณแและสวยงามอยูเสมอ 
พัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใลกับสินคาขึองฝากขึองที่ระลึกที่พักและบริการตางๆ โดยใล
ความสําคัญในเรื่องขึองความเป็นเอกลักษณแขึองแลลงทองเที่ยว 
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2) ดานราคาสินคาและบริการทางการทองเที่ยวศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ควรมีการ
ตรวจสอบการกําลนดราคาสินคาทางการเกษตรสินคาในการอุปโภคบริโภค การเก็บคาบริการใน
แลลงทองเที่ยว ราคาในการใลบริการดานที่พักและการบริการอ่ืนๆ ขึองลนวยงานและผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวใลเป็นไปตามขึอระเบียบที่กําลนดไว การกําลนดราคาสินคาและบริการตอง
คํานึงถึงปใจจัยที่เกี่ยวขึองกับตนทุนและรายไดขึองทุกภาคสวนทั้งเจาลนาที่ภาครัฐภาคเอกชน 
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวและคนในชุมชนการพัฒนากิจการในอนาคตและความเลมาะสมกับ
คุณภาพสินคาและบริการที่นักทองเที่ยวจะไดรับเป็นลลัก 
3) ดานสถานที่ลรือชองทางการจัดจําลนายศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ควรพัฒนาคุณภาพ
ขึองสัญญาณอินเทอรแเน็ตและการสื่อสารทางโทรคมนาคมตางๆ เสนทางในการเขึาถึงแลลงทองเที่ยว 
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในแลลงทองเที่ยว ระบบรักษาความปลอดภัยควรมีคุณภาพมีความพรอม
ในการใลบริการและเพียงพอตอความตองการขึองนักทองเที่ยว 
4) ดานการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ควรพัฒนาและสงเสริม
การโฆษณาและประชาสัมพันธแโดยนําเสนอจุดเดนขึองแลลงทองเที่ยวเชิงเกษตร แลลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติแลลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใลแตกตางจากแลลงทองเที่ยวอ่ืนๆ และควรสงเสริมในเรื่อง
ขึองการจัดโปรแกรมทัวรแใลนาสนใจสงเสริมการจัดโปรโมชั่นพิเศษตางๆ เพ่ือเป็นการสงเสริมแลลง
ทองเที่ยว 
5) ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ มีนโยบายและแผนงาน
ในการบริลารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรพ้ืนที่แลลงทองเที่ยว สนับสนุนการทองเที่ยวโดยนําจุดเดน
ขึองผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงมาเป็นจุดเสนอขึายใลแกนักทองเที่ยว 
6) ดานบุคลากรทางการทองเที่ยวศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ มีแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริมความรูและทักษะในการใลขึอมูลขึาวสารการบริการทางการทองเที่ยว การมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมใลแกเจาลนาที่ศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ลนวยงานภาครัฐภาคเอกชน 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและคนในชุมชน 
7) ดานกระบวนการใลบริการทางการทองเที่ยวศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ ควรพัฒนาและ
สงเสริมการใลบริการที่ลลากลลายรูปแบบ เพ่ือสรางความประทับใจและตอบสนองความตองการขึอง
นักทองเที่ยวตลอดจนใลลนวยงานที่เกี่ยวขึองจัดทําแบบสอบถามและแบบประเมินเกี่ยวกับความพึง
พอใจขึองนักทองเที่ยวที่มาใชบริการแลวนําขึอมูลที่ไดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาในเรื่องขึอง
กระบวนการใลบริการตอไปในอนาคต 
8) คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยดานตางๆ ดังกลาวขึางตนตอศูนยแพัฒนาโครงการลลวงมอนเงาะ 
เพ่ือทางศูนยแจะสามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมทางการทองเที่ยวอันจะสามารถพัฒนาเพ่ือเป็นแลลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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บทบาทการเป็นข๎าพระธาตุ และบริบทการเป็นเจ๎าของพื้นที่นาพระธาตุ 
ผํานพิธีกรรมแหํช๎างเผือก ของชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง 

The Role of Kha Phrathat and the the Ownership of Temple Rice Field 
, Ceremonial Processions through the White Elephant Parade in WAT 

Phrathat Lampang Luang Community. 
 

ธวัชชัย  ทําทอง 
อาจารยแประจําสาขึาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ  มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดยํอ 

มิติความสําคัญขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงในดานตางๆเป็นเรื่องที่มีการศึกษาคนความาแลว
มากมายทั้งทางดานทางพุทธศาสนา ดานสถาปใตยกรรมศิลปกรรม ทางดานประวัติศาสตรแ แตทวายัง
มีอีกมิติลนึ่งที่ยังไมมีผูที่ทําการศึกษาอยางจริงจังในบริบทดานความสําคัญเชิงสัญลักษณแขึององคแพระ
ธาตุลําปางลลวงกับความอุดมสมบูรณแบนพื้นที่ท่ีเรียกวานาพระธาตุ ซึ่งเจานายในสมัยโบราณไดถวาย
กัลปนาพื้นที่ดังกลาวไวเป็นสมบัติขึองพระธาตุ ลรือนาจังลันพระธาตุ โดยมีขึาวัด ลรือขึาพระธาตุเป็น
ผูบริลารจัดการดูแลพ้ืนที่ทั้งทางดานผลประโยชนแโดยผานพิธีกรรมการซายมื้อนา ลรือ การแรกเก็บ
ผลประโยชนแบนพ้ืนที่เขึตนาพระธาตุดังเชน การลาปลาในลนองน้ําตางๆ ที่อยูในเขึตนาพระธาตุตอง
เป็นชาวบานลําปางลลวงเริ่มตนกอน เป็นตน รวมถึงบทบาทลนาที่ขึองขึาพระธาตุในการเป็นผูนําใน
การประกอบพิธีเพ่ือรองขึอความอุดมสมบูรณแจากองคแพระธาตุและเจาอารักษแพระธาตุคือเจาพอขึุน
ตาน ซึ่งมีบทบาทตอความอุดมสมบูรณแขึองพ้ืนที่ดังกลาวเนื่องจากเป็นผีขึุนน้ํา คือผูดูแลปุาตนน้ําและ
ดลบันดาลใลฝนตกตองตามฤดูกาล ผานพิธีกรรมแลชางเผือก  ในอดีตชาวบานที่อาศัยทํากินบนเขึต
พ้ืนทีนาพระธาตุโดยรอบตองมีสวนรวมในประเพณีดังกลาว เนื่องจากสังคมที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว
องคแความรูดังกลาวเริ่มเลือนลางลายไปและขึาดการสืบทอด  เลลือเพียงชุมชนวัดลําปางลลวงที่ยัง
ยึดถือจารีตประเพณีเดิม ชุมชนอ่ืนที่เคยมีสวนรวมในประเพณีดังกลาวจึงลลงเลลือเพียงความทรงจํา  

 
คําสําคัญ: วัดพระธาตุลําปางลลวง,ขึาพระธาตุ,ขึาวัด,นาพระธาตุ, แลชางเผือก 
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Abstract 
There are a lot of research of Wat Phra That Lampang Luang in various 

dimensions such as Buddhism, architecture and history but there is another 
dimension that has never been studied seriously is about the significance of symbols 
with a focus on fertility rice field area of Wat Phra That Lampang Luang call Na Phra 
That. In the past, in which the royal family offered devote this areas such as the 
property of the temple or rice field of the temple and they offered people as the 
servants as an area executive administrative of benefits through the ritual call “Sai 
Mue Na ” or collect benefit on Na Phra That. In many activities like fishing in the area 
Lampang Luang community villagers started first. Including the role of trace elements 
in the leadership in ceremonies in order to request an abundance of relic of the 
Lampang Luang Pagoda and Chao Pho Khuntan, guardian angel and water deity who 
keep the forest and inspire the rain following the season. The local people around 
the temple rice field always participating all the rituals. Due to the rapidly 
developing societies, knowledge of such start to disappear, and the lack of 
inheritance. Lampang Luang is only one community that still adheres to the old 
tradition. Another community that has ever been involved in, it is only tradition 
remaining memories. 
 
Keywords:  Wat Phra That Lampang Luang, Temple servant, temple rice field, white 

elephant parade. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของวัดพระธาตุลําปางหลวง 
วัดพระธาตุลําปางลลวงถือเป็นโบราณสถานคูบานคูเมืองขึองจังลวัดลําปางมีความสําคัญใน

ฐานะศูนยแกลางฝุายศาสนจักรขึองเมืองลําปางและเป็นลนึ่งในพระบรมธาตุที่สําคัญขึองอาณาจักร
ลานนามาแตครั้งอดีต จากตํานานพระธาตุลําปางลลวงไดเนนย้ําใลเล็นถึงความสําคัญขึองพ้ืนที่  โดย
กลาวถึงการเสด็จมาขึององคแสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ลมูบานลัมภการีวัน ขึณะที่ทรงประทับอยู
บนเนินเขึามอนดอยนอย พระองคแไดพบกับชาวพ้ืนเมืองที่ระบุวาเป็นชาวลัวะ ผูเขึามานอบนอมและ
ถวายจังลัน1 จากนั้นพระพุทธองคแไดมอบพระเกศาธาตุใลแกชาวลัวะ พรอมทั้งทรงไดตรัสทํานาย
พยากรณแการกําเนิดเมืองลําปาง  สถานที่ที่ระบุไวตามตํานานจึงกลายเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์คือสถานที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยลัวะอายกอนซึ่งเป็นชาวพ้ืนเมืองได
สรางเจดียแขึึ้นเพ่ือบรรจุพระเกศาธาตุนั้น ตํานานพระเจาเลียบโลก2 ยังไดกลาวอางถึงเลตุการณแเมื่อ
ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจาไดเสด็จไปยังสถานที่ตางๆในดินแดนลานนา โดยมักจะประทับรอยพระ
พุทธบาทไวและทรงทํานายถึงสถานที่ดังกลาววา ตอไปที่แลงนั้นจะเป็นที่ตั้งมั่นขึองพระพุทธศาสนา  
ลักษณะขึองตํานานจะผูกเรื่องเลตุการณแและสถานที่ตอเนื่องกันไป ซึ่งตํานานพระบรมลรือพระพุทธ
บาทสําคัญตางๆขึองลานนามักจะดึงเลตุการณแจากตํานานดังกลาวเขึามาสนับสนุนเลตุการณแจริงใน
ประวัติศาสตรแ โดยมีแนวคิดที่เคารพความเป็นจริงขึองอดีต และเชื่อวาสิ่งที่ตํานานพยากรณแไวนั้น
มักจะเป็นจริง เป็นการย้ําเตือนถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสําคัญเชิงสัญลักษณแอันชอบธรรมขึอง
พระพุทธศาสนาที่เขึามาเผยแผในภูมิภาคนี้ 
 ความสําคัญเชิงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงนั้นนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุแลว ตํานานยังไดกลาวถึงการเดินทางมาขึองเลลาพระมลาเถระที่เป็นพระสมณ
ฑูตในสมัยพระเจาอโศกมลาราชไดนําพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไวในเจดียแแลงนี้เพ่ิมเติมจากครั้ง
พุทธกาล และการเดินทางมาขึุดคนลาพระบรมสารีริกธาตุขึองเลลากษัตริยแเมืองตางๆเพ่ือจะนําพระ
บรมสารีริกธาตุกลับเมืองขึองตนแตก็ไมสามารถนํากลับไปได เนื่องจากพบกับปาฏิลาริยแขึองพระธาตุ  
นอกจากนี้ในชวงรัตนโกสินทรแตอนตนไดมีคติใลมเกี่ยวกับการบูชาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ขึองชาวลานนา
ตามปีเกิด ซึ่งลนึ่งในนั้นคือคนเกิดปี ฉลู ตองมาสักการะพระธาตุลําปางลลวงแลงนี้ 

ขึอมูลเชิงประวัติศาสตรแขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงนั้นสวนใลญมักจะอางอิงจากตํานานวัด
พระธาตุลําปางลลวงที่เขึียนสืบทอดตอกันมา ซึ่งสามารถสรุปขึอมูลออกเป็นสองสวนคือ สวนที่เป็น
ตํานาน ลรือนิทานปรัมปรา และสวนที่เป็นประวัติศาสตรแที่มีลลักฐานเชื่อมโยงเชิงประจักษแ  ทั้งสอง
สวนตางมีความสําคัญเนื่องจากทั้งตํานานและประวัติศาสตรแลวนมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการเชิงรูปธรรมขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงและชุมชนอ่ืนๆใกลเคียง 
 ในมิติดานประวัติศาสตรแ ถึงแมตํานานพระธาตุลําปางลลวงจะกลาวอางถึงประวัติศาสตรแที่
ยอนไปถึงสมัยลริภุญชัย แตลลักฐานที่ปรากฏคืองานศิลปกรรมและจารึกท่ีเป็นรูปธรรม มีอายุสมัยอยู
ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑ ลรือในชวงยุคทองขึองอาณาจักรลานนา โดยพบวาวัดพระธาตุ
ลําปางลลวงไดรับการอุปถัมภแจากกษัตริยแและขึุนนางสําคัญขึองอาณาจักรลานนามาโดยตลอด 
จนกระท่ังชวงปลายกรุงศรีอยุธยาถึงตนกรุงรัตนโกสินทรแยังคงความสําคัญในฐานะจุดยุทธศาสตรแทาง

                                                 
1
 อาลาร ลรือภัตตาลาร  

2
 ตํานานที่กลาวถึงการการเสด็จมาขึองพระพุทธเจาโดยเฉพาะในดินแดนลานนา แลวทรงประทับรอยพระบาทลรือ มอบพระเกศา

ธาตุใลชนพ้ืนเมือง  
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การเมืองและสงคราม ตลอดจนถึงการเสด็จมานมัสการองคแพระธาตุลําปางลลวงขึองเจานาย
โดยเฉพาะราชวงศแจักรกรีลลายพระองคแ 
 นอกจากนี้วัดพระธาตุลําปางลลวงยังมีความสําคัญทางดานศิลปกรรมขึองลานนา เริ่มจาก
การจัดผังเมืองลรือเวียงพระธาตุ ซึ่งยังคงปรากฏลลักฐานคือ คูน้ํา คันดินแนวกําแพงเมือง ประตูเมือง 
และวัดรางกระจายอยูทั่วบริเวณรอบวัดพระธาตุลําปางลลวง นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีความสมบูรณแ
ตามแบบแผนองคแประกอบขึองวัดลลวง กลาวคือการวางตําแลนงผังวัดตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาล
ลรือโลกในอุดมคติอยางครบถวน  อีกทั้งรายละเอียดขึองอาคารแตละลลังสวนใลญเป็นอาคารที่สราง
ขึึ้นเมื่อครั้งยุคทองขึองอาณาจักรลานนา ซึ่งลลงเลลืออยูเพียงแลงเดียวในประเทศเทานั้น จาก
สภาพทําเลที่ตั้งขึองวัดที่เป็นเนินดินสูง กอปรกับรูปแบบแผนผังขึองวัด สะทอนใลเล็นภูมิปใญญา ที่มี
แนวคิดอิทธิพลความเชื่อจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเรื่องจักรวาลคติ อันมีพระเจดียแเป็น
ศูนยแกลางจักวาล ซึ่งเป็นตัวแทนขึองเขึาพระสุเมรุ ลอมรอบดวยอาคารสิ่งกอสรางประจําทิศอันสื่อ
ความลมายเชิงสัญลักษณแขึองตําแลนงตางๆในจักรวาล เป็นการจําลองที่ย้ําเตือนถึงความมีอยูจริงขึอง
โลกในอุดมคติทางพุทธศาสนา  

ถัดจากเนินวัดออกไปนั้นเป็นแนวกําแพงเมืองและคูเมืองลอมรอบสามชั้น ซึ่งเป็นขึอบเขึต
ขึองเวียงพระธาตุ ในพ้ืนที่บริเวณรอบคูเมืองยังปรากฏโบราณสถานกระจายอยูทั่วบริเวณ ซึ่งลลาย
แลงยังคงปรากฏลลักฐานใลเล็นรองรอยมาจนถึงปใจจุบัน  ทางดานสถาปใตยกรรมภายในบริเวณวัด มี
การจัดวางผังบริเวณวัดเป็นเขึตพุทธาวาสและสังฆาวาส  ลักษณะขึองผังบริเวณเขึตพุทธาวาส มีการ
กําลนดขึอบเขึตดวยแนวกําแพงศาลาบาตรเป็นรูปสี่เลลี่ยมผืนผาโดยใลความสําคัญตอแนวแกนลลัก 
คือแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยอาคารทั้งลมดลันลนาไปทางทิศตะวันออก  ดวยความสําคัญ
ในฐานะวัดลลวงลรือเป็นพระบรมธาตุขึองเมืองลําปาง จึงทําใลมีการสรางอาคารและบูรณปฏิสังขึรณแ
มาตลอดทุกยุคสมัย โดยลักษณะรูปแบบทางสถาปใตยกรรมและศิลปกรรมภายในวัดพระธาตุลําปาง
ลลวง ลวนมีที่มาจากปใจจัยดานประวัติศาสตรแ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงคติ
ความเชื่อ และวัฒนธรรม ในแตละยุคสมัย  แสดงใลเล็นความเชื่อมโยงสัมพันธแระลวางเรื่องราวตางๆ
ผานงานศิลปกรรม อีกทั้งสะทอนถึงภูมิปใญญาองคแความรูเชิงชางที่นําความรูที่สั่งสมมาลลอลลอมและ
สรางสรรคแขึึ้นมาจนเป็นเอกลักษณแขึองทองถิ่น ที่สื่อถึงความเชื่อและแรงศรัทธาอันมีตอพุทธศาสนา
ขึองชาวลานนา 
    
ระบบการอุปถัมภ๑วัด 
 จากเรื่องราวทางประวัติศาสตรแและความสําคัญจะเล็นไดวา วัดพระธาตุลําปางลลวงไดรับ
การบูรณปฏิสังขึรณแมาโดยตลอดทั้งจากชนชั้นปกครองคือ กษัตริยแ เจานาย และพระเถระสําคัญมา
โดยตลอดนอกจากนี้ยังมีกลุมชนชั้นขึุนนางและชาวบานที่มักจะมิไดกลาวถึงในภาคประวัติศาสตรแใน
มุมกวางทั้งที่เป็นสวนสําคัญอีกสวนลนึ่งที่สืบทอดและดูแลวัดพระธาตุลําปางลลวงมาจนถึงปใจจุบัน  
ซึ่งพบลลักฐานการอุปถัมภแวัดไดจากงานศิลปกรรมตางๆท่ีถูกสรางข้ึึนเพ่ือถวายไวกับองคแพระธาตุลรือ
ถวายไวกับพระศาสนาทั้งประเภทอาคารสถาปใตยกรรม ตลอดจนถึงขึาวขึองเครื่องสักการะลรือขึองใช
ในพิธีกรรม ซึ่งสามารถจําแนกใลเล็นถึงกลุมผูอุปถัมภแได ๓ กลุมดังนี ้
 ๑.กลุมเจานาย  จากจารึกการสรางอาคารเสนาสนะตางๆภายในวัดสวนใลญพบว าเป็นกลุม
เจานายแทบทั้งสิ้น นอกจากความศรัทธาที่มีตอพระพุทธศาสนาแลวการอุปถัมภแจากกลุมเจานาย ยัง
แสดงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ อํานาจในการปกครอง สถานะทางสังคมที่แสดงออกบนพ้ืนที่สําคัญลรือ
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พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ขึองบานเมืองสืบเนื่องมาตั้งแตราชวงศแมังรายจนถึงทิพยแจัก รวงศแในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรแ  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕  กลุมเจานายลานนาถูกลดบทบาทลงและกลายเป็นสามัญชน
ในที่สุด แตก็ยังมีกลุมลูกลลานเชื้อสายเจานายดังกลาวสืบทอดลนาที่ในการดูแลปฏิสังขึรณแวัด
โดยเฉพาะกลุมลูกลลายสายตระกูลทิพยแจักรวงศแ ที่ยังคงดูแลพระพุทธรูปปางไสยาสนแในวิลารตนแกว
ซึ่งเชื่อวาเป็นพระพุทธรูปที่เจาลนานทิพยแชางเป็นผูสรางถวายไว เดิมประดิษฐานที่ลลังวิลารพระพุทธ 
ตอมา พ.ศ.๒๕๐๗ ไดรับการซอมแซมและยายมาประดิษฐานที่วิลารตนแกว ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูป
ประจําตระกูลเจานายฝุายเลนือ   

๒.กลุมพระสงฆแ  นอกจากการอุปถัมภแโดยกลุมเจานายแลวมักจะปรากฏชื่อพระมลาเถระ
สําคัญลลายรูปที่มีบทบาทในการบูรณปฏิสังขึรณแวัดพระธาตุลําปางลลวง ซึ่งโดยทั่วไปแลวถือเป็น
ลนาที่ขึองสงฆแที่พึงดูแลเสนาสนะขึองวัดใลคงสภาพอยูเสมอ อีกทั้งพระสงฆแยังมีบทบาทในการชักจูง
ลรือชี้นําใลกลุมเจานายลรือชาวบาน เขึามารวมในกองบุญกุศลไดเป็นอยางดี นอกจากจะเป็นผูนํา
ประชาชนแลว พระสงฆแในอดีตยังมีบทบาทในฐานะชางฝีมือดังจะพบลลักฐานปรากฏจารึกอยูทั่วไป
เชน การซอมเสาวิลารพระพุทธในปีจุลศักราช ๑๑๖๔ ปีเตาเม็ด โดยสวาธุเจานารทะ และสวาธุเจา
มโน เจาอาวาสวัดพระธาตุลําปางลลวงในสมัยนั้น   ลรือการกอซุมประตูทางเขึาวิลารพระพุทธ โดย
ครูบาเตวะจากวัดทาผา ลรือการซอมแซมบูรณะวัดครั้งใลญในสมัย พระครูมลาเจติยาภิบาล อดีตเจา
อาวาสวัดพระธาตุลําปางลลวงเป็นตน  

๓.กลุมชาวบานลรือประชาชนทั่วไป ในอดีตมักจะมิไดกลาวถึงนัก  เนื่องจากมักจะเป็นกลุมที่
อยูเบื้องลลังเจานายเสมอ เนื่องดวยเลตุผลเรื่องขึองชนชั้นแบบเกาและสถานะทางเศรษฐกิจ กลุม
ชาวบานจึงเป็นผูอุปถัมภแวัดวาอารามดวยแรงกําลังกายมากกวากําลังทรัพยแ ลรือสรางถาวรวัตถุตาม
กําลังที่ตนสามารถทําได ถึงแมวาบางครั้งงานที่ออกมานั้นจะไมวิจิตรงดงามในรูปลักษณแเลมือนดังงาน
กลุมชางลลวงที่มีเจานายอุปถัมภแ แตงานกลุมนี้ทุกชิ้นตางก็วิจิตรไปดวยแรงศรัทธาขึองผูสรางที่มีตอ
พระศาสนาอยางลาที่เปรียบมิได  เมื่อระบบชนชั้นในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในยุคแลงประชาธิปไตย 
บทบาทเจานายถูกลดลงจนลมดไป การแบงแยกชนชั้นแบบสังคมโบราณจึงลายไป แตปรากฏชนชั้น
ทางสังคมรูปแบบใลมขึึ้นมาแทนที่นั่นคือ ระบบทุนนิยมลรือชนชั้นทางเศรษฐกิจ ผูมีฐานะดีกลายเป็น
ผูอุปถัมภแลลักขึองวัด มากกวาชนชั้นปกครองแบบเดิมซึ่งกลายเป็นขึาราชการลรือพนักงานขึองรัฐ  ดัง
จะเล็นไดจาก การถวายกฐินผาปุาในปใจจุบันมักจะเริ่มตนจากผูมีฐานะดีเสมอ ดังตัวอยาง การบูรณะ
วิลารตนแกวโดยแมบุญนาค บุปผาเจริญ พรอมบุตรธิดา ซึ่งเป็นคลบดีชาวลําปางเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ 
เป็นตน 
 
นาพระธาตุและข๎าพระธาตุลําปางหลวง 
 ลลักฐานจากการทํานุบํารุง นอกจากการกอสรางลรือบูรณะวัดพระธาตุลําปางลลวงโดย
เจานายในอดีตที่ยังตกคางอยูจนถึงปใจจุบันคือการถวายขึาวัดลรือขึาพระธาตุ เพ่ือใลดูแลรักษาพระ
บรมธาตุและเสนาสนะอ่ืนๆภายในวัด รวมไปถึงการกัลปนาที่ดินไวกับองคแพระธาตุจํานวนมาก โดย
ปรากฏลลักฐานการบันทึกเขึตท่ีดินขึองพระธาตุลําปางลลวงในปี พ.ศ.๒๒๘๑  โดยลมื่นมโน ชาวบาน
ลําปางลลวงที่อพยพยายไปอยูที่บานสองแควระบุไววา “ ตั้งแต่หัวนาคตีนคันไดพระธาตุเจ้า หนวัน
ออกไปศาลาไฟไหม้ ขุมดินหม้อ มีสามพันวาแดนที่มหาธาตุเจ้ารอดหั้นแล  ตั้งแต่หัวนาคไปถึงต้นตาล
หนองแดง สามพันวาแดนที่มหาธาตุเจ้ารอดหั้นแล ตั้งแต่หัวนาคไปวันตกรอดต้นเผิ้งโป่งร้อนแดนที่
มหาธาตุเจ้ารอดหั้นแล ตั้งแต่หัวนาคไปทางใต้รอดค่าแจ้หนองเดื่อแดนที่มหาธาตุเจ้ารอดหั้นแล สาม
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ด้านนี้ด้านสามพันวา ทางวันออกพันวารอดหัวหนองเข้าชิด มีหินก้อนนึ่งฝังไว้หั้นสูงประมาณเพียงหัว
เข่าแดนที่มหาธาตุเจ้าพ่ันถ้วนต้นรอดหั้น  ยามนั้นน้ําแม่วังก่ไปข้างหนองทางวันตกหั้นแล พ่ันถ้วนสาม
รอดเด่นสะตายน้อยหั้นแลด้วยแท้ที่มหาธาตุเจ้ามณฑลดาย” 

พ้ืนที่นาพระธาตุลําปางลลวงที่ระบุตามบันทึกดังกลาว ปใจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่อาณาเขึตใน
ตําบลปงยางคก อําเภอลางฉัตร บางสวนขึองตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง ตําบลลําปางลลวง 
ตําบลไลลลิน ตําบลเกาะคา ตําบลทาผา ตําบลศาลา และบางสวนขึองตําบลใลมพัฒนา อําเภอเกาะ
คา กลาวอธิบายคือ ตํานานไดนับจุดเริ่มตนที่ลัวนาคราวบันไดดานทิศเลนือขึองวัดพระธาตุลําปาง
ลลวง ไปทางทิศตะวันออกผานศาลาไฟไลม และขึุมดินลมอ ลนองเขึาชิด ถึงเดนสะตายนอย ปใจจุบัน
คือที่ตั้งขึองชุมชนบานศาลา ในอดีต บริเวณทุงนาขึองบานศาลาลมอมีลลุมดินขึนาดใลญจํานวน
ลลายลลุมเรียกวาขึุมดินลมอ  จากศาลาลมอขึามฟากแมน้ําวังฝใ่งตะวันออกมีลนองน้ําโบราณที่ใน
อดีตมีประเพณียึดถือกันวาลากจะลงลาปลาในแตละปีจะตองใลชาวบานลําปางลลวงมาเริ่มกอน  
สวนในเขึตรอยตอระลวางตําบลศาลากับตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะมีบริเวณปุาแพะลรือปุาเบญจ
พรรณจุดลนึ่งที่เรียกวา เดนสะตาย ลองลงไปทางทิศใตลลังวัดพระธาตุดอยนอย เขึตรอยตอตําบลทา
ผาและตําบลนาแกว เคยเป็นที่ตั้งขึองตนคาแจคางาม และลนองกุม ลนองเดื่อ ซึ่งอยูบริเวณทุงนา
บานสองแควเลนือและสองแควใต ตําบลนาแกว อันมีประเพณีที่ยึดถือเรื่องขึองการลาปลาในลนอง
น้ํานี้ตองใลชาวบานลําปางลลวงมาเริ่มกอนเชนกัน ถัดไปทางดานทิศตะวันตกเขึตนาพระธาตุระบุวา
โปุงรอนตนเผิ้ง ซึ่งปใจจุบันคือบานโปุงน้ํารอน ตัดไปที่บานแมปุูมและบานตนเผิ้ง เขึตตําบลใลมพัฒนา  
สวนดานทิศเลนือครอบคลุมพ้ืนที่ถึงเขึตตําบลปงยางคกและตําบลปงแสนทอง ในตํานานพระธาตุ
ลําปางลลวงไดระบุถึงตอนที่พระนางมลาเทวี ซึ่งตอนปลายกลับระบุพระนามวา จามเทวี 3 ถวายนา
มูลคาลานเบี้ยไวกับองคแพระธาตุลําปางลลวง ซึ่งในสวนนี้จะระบุชื่อขึองพ้ืนที่นาพระธาตุไว บางแลง
สามารถระบุตําแลนงปใจจุบันได บางแลงชื่อขึองพ้ืนที่ไดปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจึงไมสามารถระบุ
ตําแลนงที่ชัดเจนไดยกตัวอยางเชน  นารอยลมวก นารางผา ตูบนางเมือง4 นาพาทยแนาปี่นาลู  นาลาม
ปุูม นาตัดตอง นากันโทง  นาคะแมด  นาวิลาร  นาครัว5 นาบงนาเกลือ6  นาซากลมาก  นาโอกาส 
นาลนองลาก นามวงนอย7 นาขึอย  นารอม8 นาจังลัน นาขึามลลวง9 นาจังลันปุาพราว10  นาพระเจา
ลนองงู11 นาสบยาว12 นาโทงปุาเปูารอดสิลา13  โทงเขึาซอน14 โทงขึี้ควายบานดอนมวง15  ลนอง
                                                 
3
 เอกสารที่บันทึกระบุชื่อพระนางจามเทวีขึัดแยงกับยุคสมัยทางประวัติศาสตรแเนื่องจากศักราชที่ระบุเป็นสมัยราชวงศแมังราย   

4
 ลลวงพอพระครูปใญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจาคณะจังลวัดลําปาง  วัดทาผา ไดสันนิษฐานวา นาตูบนางเมือง นาจะเป็นพ้ืนที่

เดียวกันกับวัดรางลางแม ลรือลางแมนางเมือง คือสถานที่ที่เจานายโบราณจะมาลางดาครัว ลรือจัดเตรียมขึาวขึองเครื่องไทยทาน
กอนขึึ้นพระธาตุ ปใจจุบันคือบริเวณพ้ืนที่ทิ้งขึยะขึองวัดพระธาตุลําปางลลวง 
5
 นาครัว ปใจจุบันอยูในเขึตตําบลนาครัว อําเภอแมทะ 

6
 ปใจจุบันคือบานผึง้นาเกลือ ในเขึตตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา 

7
 บานมวงนอยตําบลเกาะคา 

8
 บานลอมศรีปูอ ตําบลลําปางลลวง 

9
 บานทุงขึาม ตําบลใลมพัฒนา 

10
 นาจังลันสําลรับวัดปุาพราว ลรือวัดลุม เป็นวัดบริวารขึองวัดพระธาตุลําปางลลวง 

11
 วัดลนองงูปใจจุบันเปน็วัดรางอยูทางทศิตะวันตกวัดพระธาตุลําปางลลวง 

12
 นาสบยาวคือบริเวณพ้ืนที่น้ําแมยาวไลลมาบรรจบแมน้ําวัง 

13
 บริเวณพ้ืนที่ตั้งแตมวงนอยไปจนถึงบานศิลา ตําบลเกาะคา 
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ชาง16 ลนองเลนี้ยว 17  ฯลฯ พ้ืนที่นาดังกลาวบางสวนอยูในเขึตรัศมี สามพันวารอบองคแพระธาตุ 
บางสวนอยูนอกเขึต กระจายอยูตามพ้ืนที่ตางๆอีกมากดังตํานานไดระบุไวตอนทายเกี่ยวกับพ้ืนที่นา
พระธาตุไววา “ นาล้านเบี้ยอันจามเทวีหื้อทานไว้มีเท่านี้ก่อนแล  ห้องท้าวพญานักบุญขุนธรรมเจ้า
ทั้งหลายฝูงอ่ืน ทานไว้กับมหาธาตุเจ้าก่ยังมีที่ อ่ืนที่ไกลมากอยู่แล “ ขึอความดังกลาวชี้ใลเล็นวาพ้ืนที่
นาพระธาตุลําปางลลวงนั้นยังมีอีกเป็นจํานวนมากเนื่องจากการถวายกัลปนาที่ดินจากทาวพญา ลรือ
เจานาย ดังปรากฏลลักฐานการถวายกัลปนาที่นาไวกับองคแพระธาตุในยุคสมัยตางๆอยูเสมอ 
 นอกจากการกัลปนาที่ดินในอดีตเจานายจะมีการถวายขึาทาสบริวารขึองตนเองใลเป็นขึาวัด
พรอมกันดวย โดยเลลาขึาวัดลรือขึาพระธาตุนั้นจะมีลนาที่ดูแลทํานุบํารุงเสนาสนะรวมทั้งสมบัติขึอง
พระธาตุ ตามคําสั่งขึองเจานาย ซึ่งลมายถึงขึอบเขึตพ้ืนที่ที่ตองดูแลรับผิดชอบ โดยเริ่มตนจากการ
กัลปนาถวายขึาวัดขึึ้นครั้งแรกในสมัยพระนางมลาเทวี ในคราที่ถวายนาลานเบี้ยไวกับองคแพระธาตุ
พรอมทั้งถวายลามพันทองและนางดอกไมซึ่งเป็นขึารับใชขึองตน พรอมทั้งขึารับใชอีก ๘ ครอบครัวใล
อยูดูแลรักษาพระธาตุ และมอบอีก ๒ ครอบครัวเพ่ือดูแลน้ําบอเลี้ยง18  ในชวงเวลาตอมาปรากฏมีการ
กัลปนาถวายขึาพระธาตุไวอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะในสมัยเจาลาญสีทัตถแ ซึ่งเป็นผูมีบทบาทสําคัญ
ในการบูรณปฏิสังขึรณแองคแพระธาตุใลมีขึนาดสูงใลญดังปรากฏในปใจจุบันอีกทั้งลลอพระเจาลานทอง
เป็นพระประธานในวิลารลลวง ตํานานระบุจํานวนขึาพระธาตุที่ถวายโดยเจาลาญสีทัตถแเป็นจํานวน
มากกวา ๑๘ ครัว  
 ขึาวัดลรือขึาพระธาตุเลลานี้จะมีลนาที่รับผิดชอบตางกันเชน ทําลนาที่เป็นลาม ทําลนาที่ ปใด
กวาดทําความสะอาดจุดตางๆภายในบริเวณวัด ทําลนาที่ชางซอมบํารุง ฯลฯ โดยแตครัวจะไดรับการ
จัดสรรพ้ืนที่นาพระธาตุไวสําลรับทํากินโดยมีกฎคือตองแบงสวนผลผลิตเขึามาเป็นจังลันขึองวัด โดย
บทบาทลนาที่ขึองขึาวัดมักจะกลายเป็นที่มาขึองชื่อนาพระธาตุเชน  ขึาวัดผูมีลนาที่ทําไมกวาดไว
สําลรับกวาดตีนธรณีพระธาตุและวิลารทุกลลังสําลรับพระสงฆแลรือคณะศรัทธาที่เขึามาอยากจะ
ทําบุญดวยการกวาดลานวัดจะไดกินนาพ่ันลนึ่ง19 ชื่อนาคันโทง อันมาจากชื่อ ยูคันโทง20 เป็นตน 
ดังนั้นการจัดการนาพระธาตุทั้งลมดจึงมีขึาวัดเป็นผูดูแล จนกระทั่งระบบขึาวัดในชวงแรกเสื่อมสลาย
ไปเนื่องดวยเลตุสงครามและการกวาดตอนผูคนไปในการศึกซึ่งตํานานระบุไววา “ ข้ามหาธาตุเจ้าก่ฉิบ
หาย ปางเมื่อลาวหลวงมาเอานั้นทีนึ่ง ปางเมื่อชาวใต้มาเอาล่องทีนึ่ง ยังค้างหลอเท่าใด “  ชี้ใลเล็นวา
ผูคนที่เป็นขึาพระธาตุเดิมถูกกวาดตอนไปถึงสองครั้งสองครา จึงเลลือคนที่เป็นขึาพระธาตุจํานวนไม
มาก ตอมาเม่ือพระเจาสุทโธธรรมราชา21 ไดเขึามาตีอาณาจักรลานนาจึงไดรื้อฟ้ืนและกัลปนาถวายขึา
ไวกับพระธาตุลําปางลลวงตามระบบเดิมอีกครั้ง นอกจากนี้ตํานานไดบันทึกการกัลปนาถวายขึาพระ

                                                                                                                                            
14

 นาบานเขึาซอน ตําบลไลลลิน 
15

 บานดอนมวง ปใจจุบันเป็นสวนลนึ่งขึองพ้ืนที่ ลมู ๘ ตําบลลําปางลลวง 
16

 ลนองชาง บริเวณพ้ืนที่นาบานทาชาง  
17

 ลนองเลนี้ยว ปใจจุบันเป็นสวนลนึ่งขึองบานน้ําลอม ตําบลเกาะคา 
18

 เนื่องจากน้ําบอเลี้ยงดังกลาวเกิดขึึ้นจากแรกอธิษฐานขึองพระนางกับองคแพระธาตุลําปางลลวง นอกจากอภินิลารขึององคแพระ
ธาตุแลวยังถือวาเกิดจากบุญบารมีขึองพระนางอีกดวย 
19

 ลมายถึงนาผืนลนึ่ง 
20

 ไมกวาดชนิดลนึ่ง 
21

 กษัตริยแกรุงอังวะ ครองราชยแ พ.ศ.๒๑๗๒ – ๒๑๙๑ 
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ธาตุครั้งลลังสุดในปีพ.ศ. ๒๓๗๓  โดยพญาชัยสงครามไดถวายขึาพระธาตุไวสองคนพอลูก พรอม
ชางพังลนึ่งตัว 
   
สัญลักษณ๑และบทบาทหน๎าที่ข๎าพระธาตุของชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง 
 ปใจจุบันขึาวัดลรือขึาพระธาตุลําปางลลวงประกอบดวยชุมชนทั้งลมด ๕ ลมูบานคือลมู ๑ 
ลมู ๒  ลมู ๘ ลมู ๑๑และลมู ๑๒ ขึองตําบลลําปางลลวง เรียกรวมกันวาลมูบานลําปางลลวง 
เนื่องจากเป็นชุมชนขึนาดใลญจึงมีการแบงเป็นลมูบานยอยๆที่ใชเรียกกันภายในชุมชนและชุมชน
ใกลเคียงคือ บานลอมศรีปูอ บานแมแกลัวเวียง บานลนองงู บานกองลาญ บานดอนมวง  โดยมีอัต
ลักษณแชุมชนคือสําเนียงคําพูดที่เลาสืบตอกันมาวาเป็นสําเนียงที่สืบเชื้อสายจากชาวลัวะ ในขึณะที่มี
อีกแนวคิดวากลุมขึาวัดลรือขึาพระธาตุลําปางลลวงปใจจุบันคือกลุมขึาพระธาตุที่ถูกถวายกัลปนา
ในชวงลลังคือในสมัยพระเจาสุทโธธรรมราชาซึ่งนาจะอพยพมาจากถิ่นอ่ืน  อยางไรก็ตาม บทบาทขึา
วัดลรือขึาพระธาตุขึองชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวงยังคงสืบทอดจารีตประเพณีขึองชุมชนที่มีตอวัด
พระธาตุลําปางลลวงอยางเลนียวแนน รวมถึงการดูแลศาสนสมบัติขึองวัดที่มีการผลัดเปลี่ยน
ลมุนเวียนกันโดยตลอด   

ขึอสังเกตจากประเพณีลลายอยางขึองชุมชนกับวัดที่มีนัยยะขึองการสืบทอดโดยสายตระกูล
โดยเฉพาะในงานประเพณีตานกเวยสลาก สะทอนใลเล็นความสัมพันธแระลวางชุมชนกับพ้ืนที่บนพระ
ธาตุ กลาวคือ ในประเพณีการตานกเวยสลากโดยทั่วไปนั้นกอนวันงาน ชาวบานโดยทั่วไปจะตองเขึาไป
จับจองพ้ืนที่ภายในบริเวณวัดเพ่ือใชจัดวางกเวยสลากลรือขึาวขึองครัวทานรูปแบบตางๆ ที่จะนําไป
ถวายพระสงฆแใครไปกอนก็จะไดพ้ืนที่ทําเลที่ดีสะดวกสบาย แตขึณะที่ชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวงมี
จารีตในการจองพ้ืนที่งานตานกเวยสลากที่ยึดถือสืบทอดกันมาแตโบราณวา ลากบรรพบุรุษขึองตนเอง
เคยนั่งประจําอยูที่ตําแลนงใดขึองวัดลูกลลานก็จะตองอยูตําแลนงนั้นเสมอไมสามารถเคลื่อนยายไป
จุดอ่ืนได ลรือไมสามารถจับจองตามลําดับการมากอนลลังเลมือนชุมชนอ่ืนๆ เชน ชุมชนบานลอมศรี
ปูอจะตองนั่งอยูในวิลารน้ําแตมเสมอ ลรือสายตระกูลที่นั่งอยูใตตนขึะจาว ไมสามารถจะยายไปจอง
พ้ืนที่บนวิลารลลวงได  เมื่อครั้งที่บูรณะวิลารลลวง สายตระกูลที่นั่งอยูบนวิลารลลวง จําเป็นตอง
ออกไปนั่งบริเวณเขึตสังฆาวาสบริเวณประตูศรีลังกา เนื่องจากไมสามารถยายไปจับจองพ้ืนที่อ่ืนในเขึต
สังฆาวาสไดเชนกัน  ประเพณีดังกลาวสะทอนถึงนัยยะขึองการเป็นเจาขึองพ้ืนที่ที่สืบทอดกันโดยสาย
ตระกูล ตามบทบาทลนาที่ที่ไดรับมอบลมายจากเจานายไดถวายกัลปนาใลเป็นขึาวัดไวตามจุดตางๆ
เชน มลาเทวีถวายขึาไวกับพระธาตุ ๘ ครัว เจาลมื่นคําเปฺก ถวายขึา ๔ ครัว ไวกับวิลารลลวง  เจา
ลาญศรีทัตถแ ถวายขึา ๓ ครัว ไวกับพระเจาลานทอง เป็นตน  

นอกจากนี้ความสําคัญขึององคแพระธาตุลําปางลลวงยังมีบริบทตอชุมชนและสังคมในดาน
ความอุดมสมบูรณแ บนพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบวัดพระธาตุลําปางลลวงโดยเฉพาะในเขึตอําเภอเกาะ
คา อําเภอลางฉัตรและบางสวนขึองอําเภอเมืองลําปาง ดวยถือวาพ้ืนที่นาบริเวณนั้นเคยเป็นสมบัติ
ขึององคแพระธาตุนับตั้งแตการถวายกัลปนาที่ดินพ้ืนที่โดยรอบไวเป็นขึององคแพระธาตุโดยเจานายใน
สมัยโบราณ จึงถือเป็นประเพณีขึองชุมชนที่ทํานาลรือครอบครองนาบนพ้ืนที่เขึตนาพระธาตุโดยเรียก
ประเพณีดังกลาววา ซ้ายม้ือนาธาตุ ลรือ แถ้งค่านาธาตุ ทั้งสองคํานี้สื่อลมายถึงการการชดใชลรือ
อุปมาเป็นการจายคาเชานาขึองพระธาตุ พิธีกรรมดังกลาวจะสืบทอดกันโดยสายตระกูล ไมเฉพาะ
ชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวงเทานั้นแตลมายรวมถึงชุมชนอ่ืนๆที่อยูในเขึตพ้ืนที่นาพระธาตุทั้งลมด 
โดยชาวบานที่จะมาซายมื้อนาธาตุจะเตรียมขึาวปลาอาลารมารวมทําบุญทุกวันพระในชวงเขึาพรรษา 
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ซึ่งจะมีสถานที่จัดเตรียมไวตางลากบริเวณลองทายสุดขึองวิลารลลวงลนาองคแพระธาตุ โดยแตละ
ชุมชนจะมีกําลนดเวลาที่ตางกัน  

ในปใจจุบัน ยังพบวาในประเพณีที่เกี่ยวขึองกับการทํานามักจะมีการไลวลรือยอคุณองคแพระ
ธาตุลําปางลลวงเพ่ือรองขึอความอุดมสมบูรณแดวยเสมอ ดังปรากฏในพิธีการแรกนาขึองชาวบานที่ทํา
นาบนพ้ืนที่นาพระธาตุซึ่งยังตกคางอยูกลาวคือ  การแรกนาปลูกขึาวขึองชาวบานที่ทํานาบนพ้ืนที่นา
พระธาตุที่สืบทอดมาแตโบราณนั้น จะตองปใกเสาลลักไมไวสี่มุมขึองนา โดยที่ปลายขึองเสาแตละตน
จะผูกตาแลลเวลรือแฉลวพรอมทั้งกรวยดอกไมธูปเทียน โดยการอุปโลกนแเสาไมแตละตนเพ่ือเซนไลว
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามทิศตางๆคือ ตะวันออกแจ่ง22ใต้สวย23เจ้าที่เจ้าแดน ตะวันออกแจ่งเหนือเป็นสวย
จับจองฮ่องน้ํา ตะวันตกแจ่งเหนือของอารักษ์เจ้าขุนตาน  สวยทิศตะวันตกแจ่งใต้เป็นของพระธาตุเจ้า
ลําปาง เมื่อเสร็จแลวจึงจะเริ่มแรกนาโดยการลงตนขึาวแตละกอจะมีคํากลาวพรอมกับการปลูกตนขึาว
คือเมื่อลงกอแรกจะตองกลาววา พุทธังสะระณังคัจฉามิ ลงกอที่สองกลาววา ธัมมังสะระณังคัจฉามิ ลง
กอที่สามกลาววา สังฆังสะระณังคัจฉามิ จากนั้นก็เป็นทุติยัมปิและตะติยัมปีจนครบสรณะคมเรียกวา
สรณะคม ๙ บั้ง พิธีดังกลาวสะทอนถึงการรองขึออํานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ เจาอารักษแขึุนตาน เจาที่ 
เจานา ผีผูปกปใกรักษาลําลวยฝายเลมือง องคแพระธาตุลําปางลลวง และอํานาจจากพุทธคุณลรือพระ
รัตนตรัยชวยดลบันดาลความอุดมสมบูรณแขึองน้ําและคุมครองผลผลิตทางการเกษตรคือขึาว  ซึ่งเป็น
อาลารลลักที่สําคัญ 

 
ระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อหลํอเลี้ยงนาพระธาตุลําปางหลวง  
 ในพิธีกรรมตางๆขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงมักจะมีคําเวนตาน ลรือคําโองการถวายทาน 
ทุกครั้งลลังพิธีสงฆแแลวเสร็จโดยพอลนานผูเป็นมัคนายก จะเป็นคนกลาวคําเวนตานดังกลาว เป็น
จารีตขึองชาวลานนาที่พบไดทั่วไปโดยแตละแลงจะมีสํานวนที่แตกตางกันออกไป ในสํานวนคํากลาว
เวนตานขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงมักจะกลาวถึงคุณพระบรมธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะ
พระแกวมรกตดอนเตา นอกจากนี้ยังกลาวถึงเทวดาอารักษแขึองวัดพระธาตุลําปางลลวงซึ่งมีสถานะทั้ง
เทวดาและผี ซึ่งเทวดาอารักษแตางๆที่กลาวในคําเวนตานสวนใลญจะมีสถานที่สิงสถิตบริเวณภายในวัด 
ลรือภายในชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวงในรูปแบบขึอง รูปปใ้น ศาลเจาลรือลอเจานาย ยกเวนแต 
เจาพอขึุนตาน เจาพอพระบาทกางคํา เจาเปลวปุองฟูา เจาขึอมือเลล็ก ซึ่งบรรดาเจาพอตางๆเลลานี้
จะมีลอเจานายอยูที่ชุมชนบานลางฉัตร อําเภอลางฉัตร ซึ่งมีบทบาทตอชุมชนในเขึตอําเภอลางฉัตรวา
เป็นผีโฮงลลวง24 เป็นผูดูแลรักษาปุาไมและขึุนน้ําตางๆท่ีไลลมาจากเทือกเขึาดอยขึุนตาน แตในบริบท
ขึองชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวง เจาพอตางๆดังกลาวมีความสําคัญอีกนัยยะลนึ่งคือผูเป็นเจา
อารักษแปกปใกรักษาองคแพระธาตุและเป็นผูดลบันดาลใลเกิดความอุดมสมบูรณแใลแกพ้ืนที่นาพระธาตุ 
ดังปรากฏคําฮํ่าขึอฝนที่สะทอนถึงบทบาทขึองเจาอารักษแขึุนตานไววา “สาธุพ่อเจ้าตนยศใหญ่ ไหว้สา
พ่อเจ้าพระบาทก๋างคํา เจ้าพ่อขุนตาน เจ้าหาญเจ็ดเตี่ยว เจ้าเปลวป่องฟ้า เจ้าหล้าฟ้าเขียว เจ้าข้อมือ
เหล็ก เจ้าเสนาหล้า ตนฮักษาเวียงลมและเวียงต้าน ตนเจนบ้านแลเจนเมือง ขอผายโผดลูกเหล้าข้าว

                                                 
22

 แจง ลมายถึง มุม 
23

 กรวยดอกไม 
24

 ผีโฮงลลวงลมายถึง ผีที่มีศาล ลรือลอผีขึนาดใลญ อีกทั้งในอดีตเลาขึานสืบตอกันวา โฮงลลวงแลงนี้ถูกสรางขึึ้นโดยเจาลลวง
ลําปางเป็นผูอุปถัมภแ แสดงถึงความสําคัญขึองเจาพอขึุนตานที่มีบริบทตอบานเมือง 
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แป้ง จุงอย่าหื้อบ้านแห้งเมืองแล้ง เปิดตึงจั้นฟ้าแลประตูดอย25 หื้อน้ําไหลหลั่งถั่งลงมา ตามมรรคาน้ํา
แม่แลฮ่องห้วย ไหลล่องสู่ลําปาง26 หื้อฝนตกตวยตามทาง ตั้งหัววังแลยางอ้อย ลงเปนถ้อยสู่สันทราย 
ล่องไปก๋ายสู่บ้านโฮ้ง เลี้ยวคดโค้งตวยตามตาง ผดแผวบ้านจู้ดหื้อตกปอก๋ํา ตกที่บ้านจ๋ําหื้อปอซ้า ตก
บ้านม้าหื้อปอต๋าง ตกลําปางกลางหื้อเป็นเกลียวเป็นลํา หื้อตกอาบตกฮํานาพระธาตุเจ้าลําปางจิ่ม
เต๊อะ” 
 การที่กลุมเจาพอที่เป็นอารักษแดอยขึุนตานเขึามามีบริบทในฐานะเจาอารักษแพระธาตุลําปาง
ลลวงสะทอนใลเล็นเลตุผลบางประการที่แฝงมากับความอุดมสมบูรณแ เนื่องจากพ้ืนที่นาพระธาตุสวน
ใลญอาศัยน้ําในการทํานาจากแมน้ําลําลวยที่ไลลมาจากเทือกเขึาดอยขึุนตานทั้งสิ้น คือ ลําน้ําแมตาน 
ลําน้ําแมยาว ลําลวยแมแก โดยเฉพาะลําน้ําแมตาน ถือเป็นแมน้ําสายลลักที่ไลลตรงสูเขึตนาพระธาตุ 
มีการจัดการลําน้ําแมตานอยางเป็นระบบเพ่ือลลอเลี้ยงเขึตพ้ืนที่นาพระธาตุเป็นบริเวณกวางนับตั้งแต
อําเภอลางฉัตรอําเภอเมืองและอําเภอเกาะคา โดยการขึุดคลองเพ่ือผันน้ํากระจายเป็นลําเลมืองตางๆ
ผานการจัดการระบบเลมืองฝาย แยกเป็นสายน้ําขึนาดเล็กจํานวนลลายสายคือ น้ําแมฮาว แมมั่ง 
แมกืย  สายน้ําเลลานี้แทที่จริงคือลําน้ําแมตานที่ถูกแยกออกไปตามเสนทางตางๆและยังไมรวมลํา
เลมืองที่ผันน้ําเขึาจากระบบการทําฝายแบบโบราณ  

การจัดสรรลําน้ําแมตานเพ่ือกระจายน้ําสูพื้นที่นาขึองลําน้ําแมตาน สายแรกถูกแยกเป็นลําน้ํา
แมฮาว คือคลองที่ขึุดแยกจากลําน้ําแมตานไลลผานชุมชนบานแมฮาว ผานมาจนถึงบานนางแลเขึต
อําเภอลางฉัตร เมื่อเขึาสูเขึตอําเภอเมืองกลับเรียกวาน้ําแมตานตามเดิม  ผานไปเสนทางบานทุงบอ
แปูน บานกาด บานปุาตันกุมเมือง บานปุากลวย ในเขึตตําบลปงแสนทองและไลลไปบรรจบกับน้ํา
แมกืย บริเวณชุมชนบานแมกืยและไลลลงสูแมน้ําวัง สวนน้ําแมตานสายลลัก ไลลลองผานลมูบาน
ลางฉัตร บานสันทราย บานโฮงทลา บานขึวง บานปงใต บานจํา ในเขึตอําเภอลางฉัตรและไลลเขึาสู
ชุมชนบานมาเลนือ ในเขึตอําเภอเกาะคา ตั้งแตเขึตบานจํา และบานมา ลําน้ําแมตานจะถูกแยก
ออกไปเป็นลําเลมืองขึนาดเล็กทั้งลมดโดยลัดเลาะผานไปตามทุงนาขึองลมูบานตางๆ เชน แยกจาก
บานจํา เขึาเขึตบานจูด ผานทุงนาบานนาแงะดานตะวันตก และตรงเขึาสูชุมชนพระธาตุลําปางลลวง
บรรจบกับลําลวยแมแก ซึ่งไลลมาจากทางดานทิศตะวันตกขึองพระธาตุ อีกสายลนึ่งแยกจากบานมา
เลนือสูบานมาใต ผานทุงนาบานนาแงะดานตะวันออก มุงตรงสูทุงนาบริเวณลนาวัดพระธาตุลําปาง
ลลวง อีกสายลนึ่งแยกจากบานมาผานทุงนาบานลําปางกลางฝใ่งตะวันตก ลัดเลาะสูทุงนาเขึตชุมชน
บานศาลาเม็ง ศาลาบัวบก ศาลาลมอ และทาชาง  ลําเลมืองแมตานทั้งลมดเมื่อไลลเลาะผานลนาวัด
พระธาตุลําปางลลวงแลว จะกลับมารวมตัวกันเป็นลําน้ําแมตานอีกครั้งที่บานทาชางและไลลลองผาน
บานนาเวียง และบานสบตาน คือตําแลนงที่ลําน้ําแมตานไปบรรจบกับลําน้ําแมยาวและไลลลงสูแมน้ํา
วังที่บานสบยาว 

นอกจากเสนทางการจัดการน้ําแบบโบราณที่สะทอนใลเล็นถึงความสําคัญขึองพ้ืนที่
การเกษตรซึ่งพบอยูท่ัวไปในพ้ืนที่ภาคเลนือ แตจุดลมายสําคัญประการลนึ่งคือการแกไขึลําน้ําแมตาน
ดังกลาวเป็นการจัดการน้ําเพ่ือพ้ืนที่นาพระธาตุอยางชัดเจน เนื่องจากยังมีสิ่งสําคัญอีกประการลนึ่งที่
เป็นตัวบงชี้ถึงลนาที่รับผิดชอบรวมกันขึองชุมชนที่ทํานาอยูบนพ้ืนที่นาพระธาตุลําปางลลวงอีก
ประการลนึ่ง คือประเพณีการแลชางเผือก เพ่ือบูชาผีขึุนน้ํา คือ กลุมเจาพออารักษแขึุนตาน โดยการ

                                                 
25

 ลลังจากพิธีแลชางเผือกแลวราวจะมีพิธีเปิดประตูดอย ซึ่งเป็นลนึ่งในพิธีการเลี้ยงผีขึุนน้ํา 
26

 ลมายถึง ลําปางลลวง 
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สรางรูปชางเผือกขึึ้นจํานวน ๑ ตัว เป็นสัญลักษณแขึองชางปใจจัยนาเคนทรแ ตามวรรณกรรมมลาชาติ
ชาดกเรื่องพระเวสสันดรซึ่งถือเป็นชางมงคลที่ดลบันดาลความอุดมสมบูรณแแกบานเมือง นอกจากนี้ยัง
มีนิทานปรัมปราทองถิ่นที่ผูกเรื่องขึึ้นมาเกี่ยวกับชางเผือกมงคลขึองเจาเมืองเวียงลมเวียงตาน ซึ่งเป็น
เวียงโบราณในเขึตพ้ืนที่อําเภอลางฉัตร ที่ถูกแยงชิงโดยกษัตริยแ เมืองใตที่ยกทัพมาขึมขึู เมื่อเจาเมือง
เวียงตานทราบจึงไดออกอุบายโดยการเอาชางธรรมดามาทาปูนขึาวมามอบใลแตโดยดี  โดยกฎคือ
ลามนําชางนั้นลงน้ําเป็นอันขึาดจนกวาจะครบ ๗ วันกษัตริยแเมืองใตจึงยกทัพกลับ  เมื่อครบ ๗ วัน
ชางเผือกปลอมลงน้ําจึงปรากฏสีที่แทจริงวาเป็นชางธรรมดา จึงเป็นเลตุกษัตริยแเมืองใตโกรธกริ้วยก
ทัพกลับมาตีเมืองเวียงตานและไดนําเอาชางเผือกมงคลดังกลาวไป จากนิทานเรื่องนี้จึงมีการสรางแทน
ชางเผือกไวสําลรับวางชางเผือกจําลองเพ่ือเป็นการระลึกถึงชางเผือกมงคลนั้นและเพ่ือความอุดม
สมบูรณแขึองบานเมืองจะไดกลับมาอีกครั้ง 

 ประเพณีแลชางเผือกจัดใลมีขึึ้นทุกปีในวันขึึ้น ๑๔ ค่ําเดือน ๙ เลนือ โดยชุมชนวัดพระธาตุ
ลําปางลลวงจะตองเป็นผูนําในการประกอบพิธีกรรมดังกลาวรวมกับชุมชนลมูบานอ่ืนๆที่อยูในเขึตนา
พระธาตุซึ่งเป็นเป็นจารีตที่สืบทอดมาแตโบราณ ชาวชุมชนวัดจะรวมกันสรางชางเผือกที่ขึึ้นโครงดวย
ไมไผแลวลุมดวยผาลรือกระดาษ พรอมทั้งขึาวขึองเครื่องเซนไลวจํานวนมาก โดยชุมชนอ่ืนที่อยู
โดยรอบจะรวมโดยการถวายปใจจัยสมทบเพ่ือซื้อลาขึาวขึองเครื่องเซนไลวซึ่งจะเป็นประเภทไก ลัวลมู 
อาลารคาวลวานตางๆรวมถึงเครื่องไทยทานเพ่ือนําไปถวายพระสงฆแที่จะมาประกอบพิธีกรรมดังกลาว 
เมื่อถึงเวลาตามกําลนด ขึบวนจะเริ่มจากวัดพระธาตุลําปางลลวง มัคนายกจะเป็นผูทําพิธีบอกกลาว
แกเทวดาอารักษแขึองวัดเสียกอน จึงเริ่มออกขึบวนมุงลนาสูอําเภอลางฉัตร โดยตองแวะที่วัดปงยางคก
กอนเพ่ือบอกกลาวแกเทวดาอารักษแขึองวัดปงยางคก แลวแวะจอดพักเพ่ือทําพิธีที่ชุมชนบานขึวง ซึ่ง
จะมีลอเจาพอขึวงชางงามตั้งอยู โดยประเพณีที่สืบทอดกันมาจะตองมีรางทรงจากชุมชนบานลําปาง
ลลวงมาลงขึวงเพ่ือฟูอนเจิงรวมกับสลาเจิงที่เป็นชาวบานจากชุมชนบานลําปางลลวง เสร็จแลวจึงมุง
ลนาเดินทางตอไปที่วัดลางฉัตร27 เพ่ือจัดเตรียมขึาวขึองและแวะพักรับทานอาลารกลางวัน เมื่อพรอม
แลวจึงนิมนตแพระสงฆแจํานวน ๔ รูปจากวัดลางฉัตรรวมขึบวนไปดวย เมื่อแลวเสร็จจึงออกเดินทางไป
ประกอบพิธีบอกกลาวแกเจาอารักษแขึุนตานที่โฮงลลวงเสร็จจากนั้นจึงไปประกอบพิธีทางพุทธศาสนา
คือการทําบุญถวายชางเผือกพรอมเครื่องไทยทานตานๆเพ่ืออุทิศใลแกเจาอารักษแขึุนตานที่แทน
ชางเผือกโดยจะมีนายโฮง28 จะเป็นผูนําเครื่องประกอบพิธีและขึาวขึองเครื่องใชโบราณจากโฮงลลวง
มารวมพิธี ลลังจากเสร็จพิธีแลวจะมีการฟูอนเจิงถวายเจาพอขึุนตานพรอมทั้งจุดบั้งไฟ เป็นเสร็จพิธี 

พิธีกรรมดังกลาวสะทอนถึงบทบาทลนาที่ขึองชาวชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวงกับบทบาท
การเป็นขึาพระธาตุที่เป็นแกนนําสําคัญในการบริลารจัดการน้ําสําลรับพ้ืนที่นาพระธาตุผานพิธีกรรมที่
สืบทอดกันมารุนสูรุน  เชื่อมโยงกับคําบอกเลาที่กลาวถึงจากรีตโบราณในการจัดการลนองน้ําโบราณ
ตางๆที่จะตองใลชาวบานลําปางลลวงมาจัดการกอน ถึงแมจะเป็นพื้นที่ท่ีอยูลางไกลก็ตาม  
 ในปใจจุบันบทบาทความเป็นขึาพระธาตุขึองชุมชนวัดพระธาตุลําปางลลวงจะเริ่มเลือนลาง
เนื่องจากสังคมที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใลคนรุนใลมที่ไดรับการศึกษาตามแบบแผนทางการ
จําเป็นตองเดินทางตามวิถีแลงโลกสมัยใลม จึงทําใลจารีตประเพณีบางอยางขึาดผูสืบทอด  ประเพณี
                                                 
27

 ในอดีตในสมัยที่ยังไมมีรถยนตแ ขึบวนแลชางเผือกตองมานอนคางแรมที่นี่ เพ่ือลางดาครัวไปแทนชางเผือก อาจจะเป็นที่มาขึอง
วัดลางสัตวแคือลางดาสตัวแลรือชางเผือกที่นําไปบูชาเจาพอขุึนตาน อีกทั้งตํานานขึองวัดลางฉัตรยังกลาวถึงครูบามลาปุาสองพ่ีนอง
จากวัดลําปางลลวงและวัดไลลลินรวมกันสรางวัดนี้ขึึ้น  
28

 ลัวลนาผูดูแลโฮงลลวงขึองเจาพอขุึนตาน ในชุมชนบานลางฉัตร ซึ่งตําแลนงนายโฮงนี้จะสืบทอดกันโดยสายเลือดจากรุนสูรุน 
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และพิธีกรรมบางอยางจึงจําเป็นตองมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย  ประเพณีการซายมื้อนาพระธาตุ
เริ่มลายไปเนื่องจากคนรุนใลมไมไดรับการสืบทอดลรือตระลนักรูถึงความสําคัญขึองพ้ืนที่ที่ตนเอง
ครอบครอง  แมแตบทบาทขึององคแพระธาตุลําปางลลวงในปใจจุบันกลับกลายเป็นจุดขึายทางการ
ทองเที่ยวมากกวาจะเป็นสถานที่สําลรับนักจาริกแสวงบุญลรือสถานที่ปฏิบัติธรรมดังเชนในอดีต 
ระบบการบริลารจัดการนาพระธาตุตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมที่เคยยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
เริ่มเลือนลายไปจากความทรงจําขึองผูคนในพ้ืนที่ไปอยางนาเสียดาย 
 
เอกสารอ๎างอิง 
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การพัฒนาเครื่องเจาะรูแผํนรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโลํด๎วยระบบไฮดรอลิกส๑ 
Development of Drilling Machine for the Grate of Stove’s Hearth by 

Using Hydraulic System 
 

ไพโรจน๑ นะเที่ยง ดุษฎี บุญธรรม กันต๑ อินทุวงศ๑ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาลกรรม มลาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถแ จังลวัดอุตรดิตถแ 53000 

 
บทคัดยํอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือออกแบบและพัฒนาเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวย
ระบบไฮดรอลิกสแ ที่สามารถเจาะรูและกรีดขึอบดานขึางขึองแผนรั้งผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลไดในเวลาเดียวกัน
ขึณะที่ใชงาน โดยการใชกระบอกไฮดรอลิกสแแบบทํางานสองทาง (Double-acting cylinder) ที่ใล
คาแรงกดสูงสุดเทากับ450 กิโลกรัมแรง ผลจากการนําไปใชเพ่ือเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอังโลที่มี
สวนผสมขึองดินเลนียวกับแกลบดําในอัตราสวน 1:1.5 ที่มีขึนาดแตกตางกัน 3 ขึนาดๆละ10 แผน 
รวม 30 แผน พบวาขึนาดเบอรแ 1 น้ําลนักเฉลี่ย1.62 กิโลกรัม คาความชื้นเฉลี่ย10.49% ใชเวลาใน
การเจาะตอแผนเฉลี่ย 08.30 วินาที ขึนาดเบอรแ 2 น้ําลนักเฉลี่ย 1.30 กิโลกรัม คาความชื้นเฉลี่ย
11.53% ใชเวลาในการเจาะตอแผนเฉลี่ย 07.34 วินาที และขึนาดเบอรแ 3 น้ําลนักเฉลี่ย 1.01 
กิโลกรัม คาความชื้นเฉลี่ย14.85% ใชเวลาในการเจาะตอแผนเฉลี่ย 07.35 วินาที ตามลําดับ                                                
 
คําสําคัญ : เตาถาน , ระบบไฮดรอลิกสแ , พลังงานที่ใชเพื่อการลุงตมในภาคครัวเรือน 
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Abstract 
 This research aims to design and develop drilling machine for the grate of 
stove’s hearth by using hydraulic system in order to enable such machine to drill 
and cut the edge of the grate of stove’s hearth simultaneously. Double-acting 
cylinder with the highest pressure level at 450 kilogram-force was used. The results 
obtained from the performance testing of drilling 30 grates of three different sizes of 
grate of stove’s hearth (10 grate per each size) with mixture of clay and black rice 
husk in the proportion of 1:1.5, it was found that grate of stove’s hearth with Number 
1 size had average weight of 1.62 kilograms with average humidity at 10.49%and 
average duration of drilling per grate was 08.30 seconds while grate of stove’s hearth 
with Number 2 size had average weight of 1.30 kilograms with average humidity at 
11.53%and average duration of drilling per grate was 07.34 seconds, and grate of 
stove’s hearth with Number 3 size had average weight of 1.01 kilograms with average 
humidity at 14.85%and average duration of drilling per grate was 07.35 seconds, 
respectively.   
 
Keywords: Stove , Hydraulic system , Energy used for cooking in household 
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ความเป็นมา 
 เตาถานลรือเตาอ้ังโลนับวาเป็นอุปกรณแที่อยูคูครัวเรือนไทยมานานนับลลายรอยปี แมใน
ปใจจุบันโลกขึองเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาไปมากเพียงใดแตดวยภูมิปใญญาพ้ืนบานที่เรียบงายและ
ประลยัดจึงทําใลประชาชนภาคครัวเรือนในบางพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลันกลับมาใชเตาถานลรือ
เตาอ้ังโลเพ่ิมมากขึึ้นเพ่ือลดคาใชจายดานพลังงานขึองภาคครัวเรือน โดยเตาอ้ังโลสามารถใชทดแทน
การใชก฿าซลุงตมที่มีราคาสูงขึึ้นไดเป็นอยางดี เนื่องจากพลังงานที่ใชเพ่ือการลุงตมในภาคครัวเรือน
สวนใลญขึองประเทศไทยในปใจจุบันสวนใลญยังคงเป็นเชื้อเพลิงจากถานไมและฟ้ืนเป็นลลัก เพราะ
เป็นเชื้อเพลิงที่ลาไดงาย ราคาถูก จากสถิติเมื่อปี 2545 ครัวเรือนประมาณ 5.8 ลานครัวเรือนยังคงใช
เตาอ้ังโลสําลรับการลุงตมในครัวเรือนอยู[2] ซ่ึงการผลิตเตาถานลรือเตาอ้ังโลสวนใลญจะผลิตกันใน
ลักษณะอุตสาลกรรมในระดับชุมชน กระบวนการผลิตมักใชวัตถุดิบและแรงงานในทองถิ่นเป็นลลัก 
สวนรูปแบบเตาอ้ังโลมักมีรูปแบบที่แตกตางกันตามความรูลรือภูมิปใญญาในแตละทองถิ่น ซึ่งโดยทั่วไป
เตาอ้ังโลจะมีลักษณะคลายถังน้ําและมีการเสริมปากขึอบเตาดานบนดวยดินปใ้นเป็นกอนตามรูปขึอบ
เตา 3 กอนเพื่อรองน้ําลนักภาชนะลุงตม เตาอ้ังโลจะทําดวยสวนผสมขึองดิน ดานนอกมีเปลือกโลละ
ลุม มีชองระบายลมที่สวนดานลางขึองตัวเตา โดยมีแผนรังผึ้งที่มีลักษณะเป็นแผนกลมลนาประมาณ
2.5 เซนติเมตร มีรูเล็กๆมากนอยตามขึนาดขึองเตาซึ่งแผนรังผึ้งอาจเป็นดินเผาลรือเลล็กแผนเจาะ
เป็นรูๆ สําลรับรองถานเพ่ือใลลมผานไดและขึี้เถาตกลงขึางลาง[2] แผนรังผึ้งขึองเตาอ้ังโลนับวาเป็น
สวนประกอบที่สําคัญและบอบบางมากที่สุดขึองเตาอ้ังโล การผลิตแผนรังผึ้งขึองเตาอ้ังโลจะเริ่มจาก
การปใ้นลูกดินและตบดินใลเป็นแผนกลมจากนั้นจึงนําไปผึ่งลมใลลมาด แลวจึงนํามาทําการเจาะรูแผ
รังผึ้งและตกแตงขึอบใลมีขึนาดเทากับกนเตาแลวจึงนําไปเขึาเตาเผา ซึ่งการผลิตแผนรังผึ้งเตาอ้ังโลที่
ผลิตกันในลักษณะขึองอุตสาลกรรมในครอบครัวจะผลิตดวยแรงงานคนโดยทั่วไปมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 
100 แผนตอการทํางาน 2 วัน[4] โดยในขึั้นตอนขึองการเจาะรูแผนรังผึ้งขึองเตาอ้ังโลนั้นนิยมใชทอ
เลล็กแผนบางมวนเป็นรูปทรงกรวยปลายดานลนึ่งแคบกวาอีกขึางลนึ่งมีรูกลวงอยูดานในเป็น
เครื่องมือลลักในการเจาะรูแผนรังผึ้งขึองเตาอ้ังโล[2] โดยในขึั้นตอนขึองการเจาะรูแผนรังผึ้งเตาอ้ังโล
นั้นจําเป็นตองใชแรงงานที่มีประสบการณแในการทํางานเพ่ือทําใลระยะลางขึองรูที่กดเจาะลงบนแผน
รังผึ้งนั้นมีระยะลางที่เทากันและระยะขึอบที่มีขึนาดเทากับแมแบบ ซึ่งลากวาทําการกดเจาะรูบนแผน
รั้งผึ้งมีระยะลางระลวางรูไมเทากันแลวจะมีผลทําใลแผนรังผึ้งเกิดการแตกราวในขึั้นตอนขึองการเผา 
ซึ่งสงผลเสียอยางมากในขึั้นตอนสุดทายขึองการผลิตแผนรังผึ้งเตาอ้ังโล จึงตองทําลายแผนรังผึ้งทิ้ง
เนื่องจากไมสามารถนํากลับมาปใ้นขึึ้นรูปใลมได ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตเตาอ้ังโลใน
ขึั้นตอนขึองการผลิตแผนรังผึ้งขึองผูประกอบการในระดับอุตสาลกรรมชุมชน ผูวิจัยจึงไดทําการ
ออกแบบและสรางเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแขึึ้นมา โดยมุงลวังที่จะ
กอใลเกิดเครื่องจักรกลการผลิตที่มีความเลมาะสมกับการใชงาน ลดปใญลาการพ่ึงพาแรงงานฝีมือที่ มี
ความชํานาญเฉพาะ ลดปใญลาขึองเสียในกระบวนการผลิต และสามารถเพ่ิมกําลังการผลิต อีกทั้งยัง
กอใลเกิดการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพขึองผูประกอบการอุตสาลกรรมในระดับชุมชนในดานการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตสงผลตอความม่ังคงในการประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงค๑ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตเตาอ้ังโลในขึั้นตอนขึองการเจาะรูแผนรังผึ้งขึองกลุม
ผูประกอบการอุตสาลกรรมในระดับวิสาลกิจชุมชน  
 2. เพ่ือพัฒนาเครื่องจักรกลการผลิตที่มีความเลมาะสมกับการใชงานสําลรับผูประกอบการ
อุตสาลกรรมในระดับวิสาลกิจชุมชน  
 3. เพ่ือลดปใญลาการพ่ึงพาแรงงานฝีมือที่มีความชํานาญ และปใญลาขึองเสียในกระบวนการ
ผลิตขึองกลุมวิสาลกิจชุมชนผลิตเตาอั้งโล บานลนองผา ตําบลทาเสา อําเภอเมือง จังลวัดอุตรดิตถแ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาวิธีการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยแรงงานคน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
[4]ในการเจาะรูแผนรังผึ้งเตาอ้ังโลนั้นผูผลิตจะใชเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นทอเลล็กที่มีรูกลวงอยูดาน
ใน เป็นอุปกรณแในการเจาะ ลลังจากเจาะรูเสร็จแลวจึงทําการกรีดขึอบดานขึางขึองแผนรังผึ้งเตาอ้ังโล
ใลเรียบดวยการใชแผนแมแบบที่ทําจากแผนสังกะสีวงกลมที่มีดามมีดติดอยูมีลักษณะคลายกับวง
เวียนที่แบงไวตามขึนาดเบอรแ 1,2 และ 3 วางทาบลงกับแผนรังผึ้ง แลวจึงใชมือจับดามมีดกรีดไป
รอบๆเป็นวงกลมจนผิวดานขึางขึองแผนรังผึ้งเรียบและไดขึนาดตามเบอรแขึองแผนรังผึ้งที่กําลนดไว ดัง
ภาพที่ 1-4 
 

    
 
ภาพที1่. แมแบบกําลนดขึนาดแผนรังผึ้งเตาอ้ังโล ภาพที่ 2. เครื่องมือสําลรับเจาะรูแผนรังผึ้ง 
 

     
 
ภาพที่ 3. การเจาะรูแผนรังผึ้งเตาอั้งโล ภาพที่ 4. การกรีดขึอบดานขึางแผนรังผึ้งเตาอ้ังโล 
 
 2. การออกแบบเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแที่ผูวิจัยไดออกแบบ
และพัฒนาขึึ้นมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวนคือ 
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  2.1 การออกแบบในสวนขึองโครงสรางนั้นออกแบบใลตัวเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งเตา
อ้ังโลมีโครงสรางลลักสําคัญสองสวนคือสวนขึองตัวโครงสรางเลือกใชเลล็กฉากขึนาด 2x2 นิ้ว ลนา 
2.5 มิลลิเมตร ขึนาดความสูงจากฐานถึงแขึนยึดกระบอกไฮดรอลิกสแมีความสูง 1500 มิลลิเมตร และ
ความสูงจากแทนวางชิ้นงานถึงแขึนยึดกระบอกไฮดรอลิกสแมีความสูง 800 มิลลิเมตร ในสวนขึองแทน
วางชิ้นงานมีความกวาง 700 มิลลิเมตร มีความยาว 600 มิลิเมตร ลักษณะตัวโครงสรางขึองเครื่อง
เจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโลระบบไฮดรอลิกสแ แสดงไวตามภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โครงสรางลลักขึองเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลระบบไฮดรอลิกสแ 
 

  2.2 การออกแบบลัวกดเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโล ผูวิจัยไดออกแบบลัวกดเจาะไว 
3 แบบตามขึนาดขึองแผนรังผึ้งเตาอ้ังโลตั้งแตเบอรแ 1(ขึนาด Ø24 cm) เบอรแ 2(ขึนาด Ø23 cm) และ
เบอรแ 3(ขึนาด Ø21 cm) ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนลัวกดเจาะไดตามความตองการ โดยลัวกดเจาะ
ประกอบดวยลัวปใ้ม(Punch)และแผนรองรับชิ้นงาน(Die)[6] การทํางานขึองลัวปใ้มกดเจาะรูแผนรังผึ้ง
ลิ้นเตาอ้ังโลจะทํางานโดยการกดลัวปใ้ม(Punch)ลงกระแทกกับแผนรังผึ้งที่วางอยูบนแผนรองรับ
ชิ้นงาน(Die)ท่ีอยูดานลาง โดยลัวปใ้ม(Punch)จะทําลนาที่กดเจาะและกรีดขึอบดานขึางขึองแผนรังผึ้ง
ในเวลาเดียวกัน ดังแสดงภาพขึองลัวปใ้มสําลรับกดเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโลระบบไฮดรอลิกสแ ไวตาม
ภาพที่ 6 
   Punch 
   Die 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 ลวัปใ้ม (Punch) และแผนรองรับชิ้นงาน (Die) 
 การทํางานขึองเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลระบบไฮดรอลิกสแ นั้นจะใชกระบอกไฮดรอ
ลิกสแแบบทํางานสองทาง(Double-acting cylinder) [1] เป็นตัวสงกําลังในการกดเจาะแผนรังผึ้ง 
ระบบการทํางานจะเริ่มจากมอเตอรแไฟฟูาขึนาด1.5แรงมา ที่ใชเป็นตนกําลังในการขึับปใ๊มน้ํามันไฮดรอ
ลิกสแเพื่อทําลนาที่สรางแรงดันใลกับน้ํามันในระบบไฮดรอลิกสแ แลวสงตอแรงดันไปดันกระบอกไฮดรอ
ลิกสแ โดยจะตองผานชุดควบคุมทิศทางการไลลขึองน้ํามันไฮดรอลิกสแแบบคันโยกปิด-เปิด แบบ 4 
ทิศทางที่ทําลนาที่ควบคุมทิศทางการขึึ้น-ลงขึองกระบอกไฮดรอลิกสแ[3,5,8,9,10] ซึ่งสวนปลาย
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กระบอกไฮดรอลิกสแจะติดตั้งชุดลัวปใ้ม(Punch)สําลรับกดเจาะรูและกรีดขึอบดานขึางขึองแผนรั้งผึ้ง
เอาไวใลคาแรงกดสูงสุดเทากับ450กิโลกรัมแรง ดังแสดงภาพการทํางานขึองเครื่องเจาะแผนรังผึ้งลิ้น
เตาอ้ังโลระบบไฮดรอลิกสแ ไวตามภาพท่ี 7-8 
 

    
ภาพที่ 7 การวางแผนรังผึ้งไวบนแผนรองชิ้นงาน  ภาพที่ 8 การยกลัวปใ้ม(Punch)ข้ึึนลลังจากเจาะ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการนําตนแบบเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลระบบไฮดรอลิกสแที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึึ้น
ไปใชงาน โดยทําการเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลตามขึนาดเบอรแตางๆ สามารถสรุปผลการทดสอบได
ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 การเจาะแผนรังผึ้งเบอรแ 1(ขึนาด Ø24 cm) 

แผํนที่ แผํนรังผึ้ง เบอร๑ 1 (ขนาด Ø24 cm) 
น้ําลนัก 

(Kg) 
ความชื้น 

(%) 
ความลนาแนน 

(Kg/m3) 
เวลาที่ใชเจาะ 

(วินาที) 
1 1.55 9.67 430.55 06.98 
2 1.65 9.09 458.33 08.00 
3 1.75 8.57 486.11 09.00 
4 1.55 9.67 430.55 08.33 
5 1.75 8.57 486.11 08.01 
6 1.55 9.67 430.55 09.11 
7 1.75 8.57 486.11 07.98 
8 1.65 9.09 458.33 07.97 
9 1.65 9.09 458.33 07.69 
10 1.55 9.67 430.55 09.03 

เฉลี่ย 1.62 10.49 450 08.30 
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ตารางที ่2 การเจาะแผนรังผึ้งเบอรแ 2(ขึนาด Ø23 cm) 
แผํนที่ แผํนรังผึ้ง เบอร๑ 2(ขนาด Ø23 cm) 

น้ําลนัก 
(Kg) 

ความชื้น 
(%) 

ความลนาแนน 
(Kg/m3) 

เวลาที่ใชเจาะ 
(วินาที) 

1 1.35 11.11 401.17 06.00 
2 1.25 12 376.506 07.20 
3 1.25 12 376.506 07.42 
4 1.35 11.11 401.17 07.11 
5 1.35 11.11 401.17 07.38 
6 1.25 12 376.506 06.87 
7 1.25 12 376.506 08.09 
8 1.35 11.11 401.17 08.21 
9 1.25 12 376.506 08.66 
10 1.35 11.11 401.17 07.72 

เฉลี่ย 1.30 11.53 386.21 07.34 
 
ตารางที ่3 การเจาะแผนรังผึ้งเบอรแ 3(ขึนาด Ø21 cm) 

แผํนที่ แผํนรังผึ้ง เบอร๑ 3(ขนาด Ø21 cm) 
น้ําลนัก 

(Kg) 
ความชื้น 

(%) 
ความลนาแนน 

(Kg/m3) 
เวลาที่ใชเจาะ 

(วินาที) 
1 1.05 14.28 507.24 09.15 
2 0.95 15.78 458.93 08.67 
3 1.05 14.28 507.24 05.16 
4 1.05 14.28 507.24 06.02 
5 1.05 14.28 507.24 07.20 
6 0.95 15.78 458.93 08.52 
7 0.95 15.78 458.93 06.33 
8 1.05 14.28 507.24 07.10 
9 1.05 14.28 507.24 06.99 
10 0.95 15.78 458.93 08.38 

เฉลี่ย 1.01 14.85 487.92 07.35 
 

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานเวลาในการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยเครื่องจักร
ตนแบบที่พัฒนาขึึ้นกับการเจาะและกรีดขึอบดวยแรงงานคน ปรากฏผลดังนี้ 
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 จากการเปรียบเทียบจะเล็นไดวาการใชแรงงานคนเจาะและกรีดขึอบแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโล
แบบเดิมจะใชเวลานานกวาการใชเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งที่พัฒนาขึึ้นจากการลาคาเวลาเฉลี่ย พบวา
การที่ใชเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโลเบอรแ1 ใชเวลาโดยเฉลี่ย 08.30 วินาทีตอแผน ขึณะที่การใช
แรงงานคนเจาะและกรีดขึอบจะใชเวลาเฉลี่ย23.56วินาทีตอแผน สวนการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโล
เบอรแ 2 จะใชเวลาโดยเฉลี่ย 07.34 วินาทีตอแผน ในขึณะที่การใชแรงงานคนเจาะและกรีดนั้นใชเวลา
เฉลี่ย 19.49 วินาทีตอแผน และการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลเบอรแ 3 จะใชเวลาโดยเฉลี่ย 07.35 
วินาทีตอแผน ในขึณะที่การใชแรงงานคนเจาะและกรีดใชเวลาเฉลี่ย 17.84 วินาที ดังภาพที่ 11 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานเวลาในการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยเครื่องจักร
กับการใชแรงงานคน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 เครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแที่ผูวิจัยไดออกแบบใลมีขึนาดความ
สูงจากฐานถึงแขึนยึดกระบอกไฮดรอลิกสแมีความสูง 1500 มิลลิเมตร และความสูงจากแทนวาง
ชิ้นงานถึงแขึนยึดกระบอก    ไฮดรอลิกสแมีความสูง 800 มิลลิเมตร และในสวนขึองแทนวางชิ้นงานมี
ความกวาง 700 มิลลิเมตร และมีความยาว 600 มิลลิเมตร การออกแบบลัวปใ้มกดเจาะรูรังผึ้งลิ้นเตา
อ้ังโลระบบ ไฮดรอลิกสแ ผูวิจัยไดออกแบบลัวปใ้มกดเจาะไว 3 แบบตามขึนาดขึองแผนรังผึ้งเตา อ้ังโล
ตั้งแตเบอรแ 1(ขึนาด Ø24 cm) เบอรแ 2 (ขึนาด Ø23 cm) และเบอรแ 3 (ขึนาด Ø21 cm) ซึ่งสามารถ
ถอดเปลี่ยนลัวปใ้มกดเจาะไดตามตองการ โดยลัวปใ้มกดเจาะประกอบดวยลัวปใ้ม(Punch)และแผน
รองรับชิ้นงาน(Die) การทํางานขึองลัวปใ้มกดเจาะรูแผนรังผึ้งจะทํางานโดยการกดลัวปใ้ม(Punch)ลง
กระแทกกับแผนรังผึ้งที่วางอยูบนแผนรองรับชิ้นงาน(Die)โดยลัวปใ้ม(Punch)จะทําลนาที่กดเจาะและ
กรีดขึอบดานขึางขึองแผนรังผึ้งในเวลาเดียวกัน โดยใชมอเตอรแไฟฟูาขึนาด1.5แรงมา เป็นตนกําลังใน
การไปขึับปใ๊มน้ํามันไฮดรอลิกสแเพ่ือทําลนาที่สรางแรงดันใลกับน้ํามันในระบบไฮดรอลิกสแ แลวสงตอ
แรงดันไปดันกระบอกไฮดรอลิกสแที่ติดตั้งกับชุดลัวปใ้ม(Punch) สําลรับการกดเจาะรูและกรีดขึอบ
ดานขึางขึองแผนรั้งผึ้งลิ้นเตาอั้งโลเอาไว โดยใลคาแรงกดสูงสุดเทากับ450กิโลกรัมแรง 
 ผลการนําเครื่องเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโลระบบไฮดรอลิกสแไปใชเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโล
ที่มีสวนผสมขึองดินเลนียวกับแกลบดําในอัตราสวนผสม 1 : 1.5 ที่ผานการพ่ึงลมใลลมาดเป็นเวลา 3 
วัน ลรือ (72 ชั่วโมง) พบวา การเจาะแผนรังผึ้งที่มีน้ําลนักตามขึนาดเบอรแ1 ที่มีน้ําลนักกอนตากเฉลี่ย 

 

เวลา/วนิาที
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1.79 กิโลกรัม และน้ําลนักลลังตากเฉลี่ย 1.62 กิโลกรัม มีคาความลนาแนนเฉลี่ยที่ 450 kg/m3 และ
มีคาความชื้นอยูที่ 10.49 % จะใชเวลาในการเจาะเฉลี่ยเทากับ 08.30 วินาที ตอการเจาะแผนรังผึ้ง 1
แผน  สวนแผนรังผึ้งที่มีน้ําลนักตามขึนาดเบอรแ 2 ที่มีน้ําลนักกอนตากเฉลี่ย 1.45 กิโลกรัม และ
น้ําลนักลลังตากเฉลี่ย 1.30 กิโลกรัม มีคาความลนาแนนเฉลี่ยที่ 386.21kg/m3 และมีคาความชื้นอยู
ที่ 11.53 % จะใชเวลาในการเจาะโดยเฉลี่ยเทากับ 07.34 วินาที ตอการเจาะแผนรังผึ้ง 1 แผน และ
แผนรังผึ้งที่มีน้ําลนักตามขึนาดเบอรแ3 ที่มีน้ําลนักกอนตากเฉลี่ย 1.16 กิโลกรัม และน้ําลนักลลังตาก
เฉลี่ย 1.01 กิโลกรัม มีคาความลนาแนนเฉลี่ยที่ 487.92kg/m3 และมีคาความชื้นอยูที่ 14.85 % จะ
ใชเวลาในการเจาะโดยเฉลี่เทากับ 07.35 วินาที ตอการเจาะแผนรังผึ้ง 1 แผน เมื่อทําการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพดานเวลาในการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยเครื่องจักรตนแบบที่พัฒนาขึึ้นกับการ
เจาะและกรีดดวยแรงงานคน พบวาการใชเครื่องเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้น   เตาอ้ังโลเบอรแ1 ใชเวลาโดย
เฉลี่ย 08.30 วินาทีตอแผน ในขึณะที่การใชแรงงานคนเจาะและกรีดจะใชเวลาเฉลี่ย23.56วินาทีตอ
แผน แผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลเบอรแ 2 จะใชเวลาโดยเฉลี่ย 07.34 วินาทีตอแผน ในขึณะที่การใช
แรงงานคนเจาะและกรีดนั้นใชเวลาเฉลี่ย 19.49 วินาทีตอแผน  และแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลเบอรแ 3 จะ
ใชเวลาโดยเฉลี่ย 07.35 วินาทีตอแผน ในขึณะที่การใชแรงงานคนเจาะและกรีดใชเวลาเฉลี่ย 17.84 
วินาที 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนากระบวนการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยการใชระบบไฮดรอลิกสแที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึึ้นทําใลสามารถลดขึั้นตอนและระยะเวลาในการเจาะรูแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลไดเป็น
อยางมาก และเมื่อนําไปใชงานจริงกับกลุมผูผลิตเตาอ้ังโลบานลนองผา ตําบลทาเสา อําเภอเมือง 
จังลวัดอุตรดิตถแ แลวจึงพบวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและยังสงผลทําใลจํานวนแผนรัง
ผึ้งเตาอั้งโลที่แตกลักเสียลายลลังจากเผาลดลง โดยประสิทธิภาพการทํางานขึองเครื่องเจาะแผนรังผึ้ง
ลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแที่ผูวิจัยพัฒนาขึึ้นนั้นเมื่อมีการนําไปใชงานจริงใลผลที่ไมแตกตางกับ
ประสิทธิภาพที่ไดจาการทดสอบแตมีผลการวิจัยบางประเด็นที่สามารถลยิบยกนํามาอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้   
 ดานการออกแบบเครื่องเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแ ที่ผูวิจัยเลือกใช
กระบอกไฮดรอลิกสแแบบทํางานสองทาง (Double-acting cylinder) เป็นตัวสงกําลังในการกดเจาะ
แผนรังผึ้ง โดยใชมอเตอรแไฟฟูาขึนาด1.5แรงมา เป็นตนกําลังในการขึับปใ๊มน้ํามันไฮดรอลิกสแเพ่ือทํา
ลนาที่สรางแรงดันใลกับน้ํามันในระบบ ไฮดรอลิกสแที่สามารถใลคาแรงกดสูงสุดเทากับ450กิโลกรัม
แรง ซึ่งผลจากการทดสอบประสิทธิภาพดานการใชงานแลวพบวา คากําลังแรงกดขึองเครื่องเจาะแผน
รังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแ มีกําลังเพียงพอสําลรับการกดเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลที่มี
สวนผสมขึองดินเลนียวกับแกลบดําในอัตราสวนผสม 1 : 1.5 ผานการพ่ึงลมใลลมาดเป็นเวลา  3 วัน 
ลรือ (72ชั่วโมง) ทั้งขึนาดเบอรแ 1 น้ําลนักเฉลี่ย1.62 กิโลกรัม มีคาความชื้นเทากับ10.49% ขึนาด
เบอรแ 2 น้ําลนักเฉลี่ย 1.30 กิโลกรัม มีคาความชื้นเทากับ11.53% และขึนาดเบอรแ 3 น้ําลนักเฉลี่ย 
1.01 กิโลกรัม มีคาความชื้นเทากับ14.85% ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคาน้ําลนักแรงกดขึองเครื่องเจาะ
แผนรังผึ้งลิ้นเตาอั้งโลดวยระบบไฮดรอลิกสแ ที่ผูวิจัยไดคํานวณตามลลักการลาคากําลังไฮดรอลิกสแที่ได
จากกระบอก ไฮดรอลิกสแ[1]ที่มีความเลมาะสมสําลรับนําไปใชงานสําลรับการเจาะรูแผนลิ้นรังผึ้งที่มี
การเตรียมตามขึั้นตอนขึองผูประกอบการผลิตเตาอ้ังโลเป็นอยางมาก เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับ
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การเจาะแผนลิ้นรังผึ้งดวยการใชแรงงานคนแลวพบวาการกดเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮ
ดรอลิกสแนั้นไมสงผลเสียลายอยางไรกับแผนรังผึ้ง แตการกดเจาะแผนรังผึ้งดวยเครื่องเจาะแผนรังผึ้ง
ลิ้นเตาอ้ังโลดวยระบบไฮดรอลิกสแกลับสามารถทําใลชวยลดระยะเวลาในการทํางานไดเป็นอยางมาก 
เนื่องจากชวยลดขึั้นตอนกรทํางานเจาะรูและกรีดขึอบดานขึางขึองแผนรังผึ้งใลเลลือเพียงขึั้นตอน
เดียวและสามารถกดเจาะรูบนแผนลิ้นรังผึ้งไดอยางแมนยํากวาการเจาะดวยแรงงานคน จึงมีผลทําใล
แผนลิ้นรังผึ้งเตาอ้ังโลนั้นมีระยะขึองรูที่เทากันมากกวาการผลิตดวยแรงงานคน                            
 ดานอิทธิพลขึองคาความลนาแนและคาความชื้นขึองแผนรังผึ้งที่ใชเป็นวัสดุสําลรับการ
ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานขึองเครื่องเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลระบบไฮดรอลิกสแ จากการ
คํานวณลาคาความลนาแนและ คาความชื้นขึองแผนรังผึ้งที่ใชเป็นวัสดุสําลรับการทดสอบทั้ง 3 เบอรแ 
พบวาแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลเบอรแ1มีคาความลนาแนน 450kg/m3 มีคาความชื้นอยูที่ 10.49 % ใช
เวลาในการเจาะเฉลี่ยเทากับ 08.30 วินาที ตอการเจาะแผนรังผึ้ง 1แผน  สวนแผนรังผึ้งเตาอ้ังโลเบอรแ 
2 มีความลนาแนน 386.21kg/m3มีคาความชื้นอยูที่ 11.53 % ใชเวลาในการเจาะโดยเฉลี่ยเทากับ 
07.34 วินาที ตอการเจาะแผนรังผึ้ง 1 แผน สวนแผนรังผึ้งเตาอ้ังโลเบอรแ 3 ที่มีความลนาแนน 
487.92kg/m3 มีคาความชื้นอยูที่ 14.85 % ใชเวลาในการเจาะโดยเฉลี่ยเทากับ 07.35 วินาที ตอการ
เจาะแผนรังผึ้ง 1 แผน ซึ่งผลจากการทดสอบประสิทธิภาพการกดเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลเบอรแ
ตางๆที่มีคาความลนาแนและคาความชื้นที่แตกตางกันจะเล็นวาจะใชระยะเวลาการกดเจาะแผนรังผึ้ง
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจกลาวไดวาคาน้ําลนักแรงกดขึองระบบไฮดรอลิกสแที่ 450กิโลกรัมแรง สามารถ
ที่จะกดเจาะแผนรังผึ้งลิ้นเตาอ้ังโลที่มีสวนผสมขึองดินเลนียวกับแกลบดําในอัตราสวนผสม 1 : 1.5 
ผานการพ่ึงลมใลลมาดเป็นเวลา 3 วัน ลรือ (72ชั่วโมง)ไดอยางเลมาะสม  
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ระบบควบคุมการเปิด/ปิดหลอดไฟโรงเลี้ยงไกํอนบุาลผําน  
Temp & Humidity Digital Control  

System Controls light Chick house for Temp & Humidity Digital Control 
 

วิรุฬห๑ ก๎านนาค* ภวัต ฉิมเล็ก** 
สาขึาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแคณะวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Email : Wirun.k@psru.ac.th Email : ** p_ngiwetung@hotmail.com 
 

บทคัดยํอ 
 

ในปใจจุบันมีผูที่สนใจเลี้ยงไกเป็นจํานวนมากเลี้ยงงายไดแตก็ขึึ้นอยูที่อุณลภูมิในการเลี้ยงที่
เลมาะสมและมีเทคโนโลยีเขึามาใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นจึงพัฒนาระบบควบคุมการเปิด/ปิด
ลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity Digital Control เพ่ือชวยตอบสนองความ
ตองการขึองผูใชในการเลี้ยงไกที่งายขึึ้นไดผลผลิตที่ดีเพ่ิมความสะดวกสบายในการเลี้ยง การศึกษาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือการทําเว็บแอพพลิเคชั่นในการควบคุม Temp & Humidity Digital 
Control เพ่ือใลงายตอการควบคุม เพ่ือใลลูกไกไดรับอุณลภูมิอยางทั่วถึงเมื่อลูกไกเจริญเติบโตเต็มไว
ก็จะไดไกมีที่คุณภาพ เนื้อดี ราคาที่ดีตอมา ระบบนี้สามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดใลมีประสิทธิการ
ทํางานดีข้ึึนทําใลผูใชงานมีความสะดวกสบายลูกไกเจริญเติบอยางมีประสิทธิภาพกลาวถึงการจัดเก็บ
ขึอมูลจากโปรแกรม และนํามาจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตั้งคาระบบเปิด/ปิดลลอดไฟ
ผลการประเมินความพึงพอใจระลวางผูเชี่ยวชาญกับเกษตรกรนักศึกษา ดานออกแบบลนาจอขึองเว็บ
แอพพลิเคชั่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองเครื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชเว็บแอพพลิเคชั่น คาเฉลี่ยเทากับ 4.00  

 
คําสําคัญ : ระบบควบคุมเปิด/ปิดไฟ,เว็บแอพพลิเคชั่น 
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Abstract 
 

Nowadays, there are many people who are interested inchicken farming, but 
it depends on the appropriate temperature and technology to use in every 
day.Therefore,control the opening / closing light system of the chicken farming using 
Temp & Humidity Digital Control that to help user for easier chicken farmingand 
increase productivity. The study is aimed to develop web applications for Temp & 
Humidity Digital Control that easy control and the chicks have been thoroughly 
temperatures when the chicks grow andquality of chicken meat and high price.This 
system can be developed to provide better performance and functionality for easy-
to-use.The system consisted of data storage from the application and stored as an 
information system forsystem settingof on / off the light control. The results of the 
satisfaction assessment between experts, farmers and student Farmers showed that 
the design of the web application has an average score of 4.02, the performance of 
system hasaverage score is 4.00 and overall satisfaction with web application has the 
average score is 4.00.   

 
Keyword : System Controls On/offlight,application 
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บทนํา 
การจากศึกษาขึอมูลพฤติกรรมแมไกจะกกลูกไกเพ่ือใลความอบอุนแกลูกไกตามธรรมชาติ 

โดยการถายเทความรอนจากแมไกสูลูกไก การเลี้ยงลูกไกระยะแรกสําคัญมากที่สุด ลากมีการเลี้ยงดู
เอาใจใสเป็นอยางดียอมที่จะใลเนื้อและไขึที่ดีในอนาคตตอไป เพราะไกที่มีสุขึภาพสมบูรณแแขึ็งแรง 
เพ่ือลดความเลี่ยงการตายขึองลูกไกที่เกิดจากแมไกกกลุกไกไมทั่วถึง ลลอดไฟจะทําลนาที่เพ่ิม
อุณลภูมิใลความอบอุนแทนแมไกในขึณะที่ลูกไกยังเล็กอยู ความรอนที่ไดจากลลอดไฟจะมาชวยใล
อากาศรอบๆอุน ซึ่งจะใลความอบอุนโดยตรงแกลูกไก ลูกไกท่ีไดรับความรอน ความอบอุนที่เลมาะสม 
มีความกระปรี้กระเปราในการกินน้ํา กินอาลาร แตถาลากลูกไกไดรับความอบอุนไมเพียงพอลรือขึาด
ความอบอุน ลูกไกจะเบียดกันอยู เพ่ือลดพ้ืนที่ผิวสัมผัสกับอากาศเย็น ทําใลลูกไกแยงอากาศกัน
ลายใจและเบียดเสียดกัน ทําใลบาดเจ็บลรือสุมกันจนตาย ซึ่งจําเป็นตองมีการปรับความรอนใล
พอเลมาะกับความตองการขึองลูกไก เพ่ือที่ลูกไกจะไดรับความอบอุนอยางเพียงพอ 
 ดวยอากาศในประเทศไทยมีคามรอนมาก และมีสภาพอากาศที่แปรปรวนอยูตลอดเวลาจึง
จําเป็นตอการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity 
Digital Control ซึ่งจะใลลูกไกนั้นไดความรอนอยางทั่วถึงแทนแมไกเพ่ือผลผลิตที่ดีขึึ้นใลแก
ประชาชนจํานวน 20 คน 
  
จุดประสงค๑ 

1.เพื่อศึกษา Temp & Humidity Digital Control เพ่ือนําไปใชในการเติบโตขึองลูกไก 
2.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเนื้อไกที่ดีตางจากแมไกกกเอง 
3.เพ่ือลดเลี่ยงในการเสียชีวิตขึองลูกไก 
4.เพ่ือใลผูที่เลี้ยงไกมีรายไดเพ่ิมข้ึึนตางไปจากเดิม 
5.ใชกลุมเปูาลมายในสํารวจประชาชนจํานวน 20 คน ที่เลี้ยงไกในลมูบาน 

 
วัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎และวิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ดานฮารแดแวรแ 

1. เครื่อง Temp & Humidity Digital Control 
2. เซ็นเซอรแ SHT11-15 ตัววดัอุณลภูมิและความชื้น 
3. ลลอดไฟ LED 

 ดานซอฟตแแวรแ 
1. โปรแกรม Macromedia DreamWeaver CS8 
2. ภาษา php 
3. RS485 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1.ขั้นเตรียมการ 

  1.1 ศึกษาคนควาการตั่งคาเครื่อง Temp & Humidity Digital Control 
  1.2 ศึกษาใชโปรแกรมMacromedia DreamWeavercs8 
  1.3 ศึกษาการเขีึยนโปรแกรมภาษา PHP 
  1.4 ศึกษาขึอมูลการเพาะลูกไก 

2.ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
  เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน 
Temp & Humidity Digital Control 

 โดยกระบวนการวิจัยแบงเป็น 2 ขึั้นตอน ขึั้นตอน 1.การพัฒนาระบบควบคุมการ
เปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity Digital Control โดยการออกแบบมี  
1. การวางแผนระบบงาน (Planning system)  2. การวิเคราะลแระบบ  (System Analysis) 3. การ
ออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น4. การพัฒนาระบบ (System Development) 5. การดูแลรักษาระบบ 
(System Maintenance) ) ขึั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด/ปิด
ลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity Digital Control โดยมีการออกแบบขึอคําถาม
ดังนี้  1. ดานออกแบบลนาจอขึองเว็บแอพพลิเคชั่น 2.ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองเว็บ
แอพพลิเคชั่น และ 3. ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใชแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) จํานวน 5 ระดับ 

 
1.วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1.1 การตั่งคาเครื่อง Temp & Humidity Digital Control 
 

 
รูปภาพ 1.1 Temp & Humidity Digital Control 

  
 Temp & Humidity Digital Control คือเครื่องวัดอุณลภูมิและความชื่น 2 ลัววัด ใชลัววัด
แบบดิจิตอลความละเอียดสูง ใชวัดบรรยากาศวัดอุณลภูมิไดตั้งแต -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส ลรือ -
40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮทแ ความละเอียด 0.1 องศา และวัดความชื้นไดตั้งแต 0 ถึง 99% ความ
ละเอียด 1% สามารถจําคา Min,Maxขึองอุณลภูมิและความชื้นไดและ Reset คาไดเมื่อตองการ ลรือ
เมื่อเปิดเครื่องใลม จะมีระบบฐานเวลาที่มีความเที่ยงตรงสูง ทําใลเวลายังคงเดิมอยู แมไฟฟูาดับ การ
ตั้งคา Temp & Humidity Digital Control 
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การตั้งคา จะแบงเป็น 3 โลมดลลัก 
1. ตั่งคาเริ่มการใชงาน 
2. ตั่งแคระบบนาฬิกา 
3. ตั่งคาควบคุม 

 

 
 
1.1 ตั้งคาเริ่มตนการใชงาน 

การตั้งคาจะเป็นการตั้งคาทีละลลัก สามารถเปลี่ยนแปลงคาไดการตั้งคาดวย KEY Switch 
มีทั้งลมด 4 ปุุม 

- ปุุม UP จะเพ่ิมคาที่ละ +1 
- ปุุม DOWN จะลดคาที่ละ -1 
- ปุุม ENTER ใชยืนยันและเลื่อนไปตั่งคาถัดไป 
- ปุุม CLR ยอนกลับไปตั้งคากอนลนานี้ ลรือกลับเมนูลลัก 

ตัวแปลตําง ๆ 
 DD/MM/YY คือ วัน เดือน ปี 
 HH:MM  คือ ชั่วโมงนาที 
 P  คือ ชวงการเลี้ยงลรือชวงควบคุม 
 XX  คือ วันที่ในการควบคุม มีคาตั้งแตจาก 00-99 วัน 
 TTT.T °X TTT.T °X  คือ คาอุณลภูมิ ที่วัดไดขึณะนั้น 
   TTT.T °C โดยวัดได -40.0 °C ถึง 120.0 °C 
   TTT.T °F โดยวัดได -40.0 °F ถึง 248.0 °F 
 HH%   คือคาความชื้น 
 
1.2 โปรแกรม Macromedia DreamWeavercs8 
 

 
รูปภาพ 1.2 สัญลักษณแDreamWeavercs8 
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Macromedia Dreamweaver 8  เป็นอีกโปรแกรมลนึ่ง ที่มีการออกแบบ มาเพ่ือที่จะใชใน
การจัดการกับเอกสารที่ใชสําลรับ การสรางเว็บเพจ  ซึ่งในสมัยกอนลากจะมี การสรางเว็บเพจ ขึึ้นแต
ละเว็บเพจนั้น ตองใลผูที่มีความรูในภาษา HTML มาเขึียนรลัสคําสั่ง (Code) ใล แตในปใจจุบัน 
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8  สามารถที่จะสรางรลัสคําสั่งใลกับผูใชโดยอัตโนมัติ  ซึ่ง
ผูใชไมจําเป็นตองมีความรูดานขึองภาษา HTML เนื่องจากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
8 นั้นจะมีลักษณะ การทํางานที่คลายๆ กับโปรแกรมพิมพแเอกสารที่เราเคยใชและรูจักกันดี   ซึ่งจะมี
เครื่องมือและแถบคําสั่งใลเราเลือกใชได เลมือนกับ Word Processor  จึงชวยใลสามารถเว็บเพจ
ดวยความสะดวก และรวดเร็ว 
 
1.3 เซ็นเซอรแ SHT11 –15 ตัววัดอุณลภูมิและความชื้น 
 

 
รูปภาพ 1.3 เซ็นเซอรแ SHT11 –15 

เซนเซอรแวัดอุณลภูมิ / ความชื้น ลรือ Temperature Sensor / Humidity Sensor  คือ
อุปกรณแสําลรับตรวจวัดอุณลภูมิ ลรือความชื้นในบริเวณที่ใชงาน ซึ่งเลมาะสําลรับลองควบคุม
อุณลภูมิความชื้น, อุตสาลกรรมอาลาร,ลองอบ, ลองแชเย็น,ลองควบคุมระบบคอมพิวเตอรแ 
 
1.4 PHP 

PHP นั้นเป็นภาษาสําลรับใชในการเขึียนโปรแกรมบนเว็บไซตแ สามารถเขึียนไดลลากลลาย
โปรแกรมเชนเดียวกับภาษาทั่วไป อาจมีขึอสงสัยวา ตางจาก HTML อยางไร คําตอบคือ HTML นั้น
เป็นภาษาที่ใชในการจัดรูปแบบขึองเว็บไซตแ จัดตําแลนงรูป จัดรูปแบบตัวอักษร ลรือใสสีสันใลกับ 
เว็บไซตแขึองเรา แต PHP นั้นเป็นสวนที่ใชในการคํานวณ ประมวลผล เก็บคา และทําตามคําสั่งตางๆ
อีกมากมาย แตจําเป็นจะตองมีการประมวลผลดังนั้นการใชงานเราจะตองมี Web Server เพ่ือใลตัว 
PHP สามารถทํางานได 

 
 3. ผลการดําเนินงานวิจัย 

3.1 ทําการตออุปกรณแ เครื่อง Temp & Humidity Digital Controlเซ็นเซอรแ SHT11 –
15 ลลอดไฟ LED และ  PC เขึาดวยกัน 

3.2 การทํางานขึองเครื่อง Temp & Humidity Digital Control โดยการคาอุณลภูมิ
ภายในเครื่องและPC โดยจะสั่งการจาก PC อีกทีลนึ่งโดยผานแอพพลิเคชั่นในการควบคุมการเปิด/ปิด 
ลลอดไฟดวยดังรูป 3.3.1 
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สั่งงานโดยเว็บแอพพลิเคชั่น ขึึ้นมาใลตรงกับเงื่อนไขึ ดังรูป 3.2.1 

 
 

รูปภาพ 3.2.1 รูปตาราง 
 

แสดงผลตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
คะแนนความพึงพอใจ 
1 – 1.9 = นอยที่สุด     2 – 2.9 = นอย   3 – 3.9 = ปานกลาง 4 – 4.9 = ดี 5 = ดีมาก 
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ตารางท่ี 1  ประเมินความพึงพอใจของผู๎เชี่ยวชาญ 
 

 รายการประเมิน 
 
 

 
x   

คุณภาพ 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 
แปลผล 

ด๎านออกแบบหน๎าจอของเว็บแอพพลิเคชั่น     
1. ขึนาดตัวอักษรชัดเจนและงายตอการอาน  4.2 0.50 ดี 
2. รูปแบบและความเลมาะสมขึองเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

 4.3 0.59 ดี 

3. ความรวดเร็วในการใชงานงายไมซับซอน  3.9 0.56 ปานกลาง 
4. การใชงานบนเมนูตางๆบนลนาจอ  3.9 0.55 ปานกลาง 
5. การจัดวางแตละสวนในลนาเว็บแอพพลิเคชั่น
มีความเลมาะสม 

 
 

3.8 0.67 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย  4.02 0.578 ดี 
ด๎านประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง     
1. สะดวกใชงานงาย  4.2 0.63 ดี 
2. ความรวดเร็วในการทํางาน  4.0 0.52 ดี 
3. ผลลัพธแที่ไดมีความถูกตอง  3.8 0.61 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย  4.00 0.59 ดี 
ด๎านความพึงพอใจภาพรวมการใช๎เว็บ
แอพพลิเคชั่น 

    

1.แอพพลิเคชั่นนี้สามารถนําไปใชงานไดจริง  3.5 0.39 ปานกลาง 
2.แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชนแ มากลรือนอย  4.3 0.55 ดี 
3.ความพึงพอใจกับเว็บแอพพลิเคชั่นนี้  4.2 0.53 ดี 

คําเฉลี่ย  4.00 0.49 ดี 
คําเฉลี่ยรวมทั้งหมด  4.00 0.552 ดี 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจขึองผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินความพึงพอใจที่
มีตอระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity Digital Control
จากผูเชี่ยวชาญ ผลที่ไดคือ  ความพึงพอใจดานการออกแบบลนาจอขึองเว็บแอพพลิเคชั่นอยู ในระดับ
ดี (X= 4.02  S.D.=0.578)  ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองเว็บแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี (X = 
4.00  S.D.=0.59)  และดานความพึงพอใจภาพรวมการใชเว็บแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี  (X= 4.00  
S.D.=0.49) 
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ตารางท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร 
 

 รายการประเมิน 
 
   

คุณภาพ 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. 

 
แปลผล 

ด๎านออกแบบหน๎าจอของเว็บแอพพลิเคชั่น    
1. ขึนาดตัวอักษรชัดเจนและงายตอการอาน 4.0 0.57 ดี 
2. รูปแบบและความเลมาะสมขึองเว็บแอพพลิเคชั่น 4.0 0.21 ดี 
3. ความรวดเร็วในการใชงานงายไมซับซอน 4.2 0.87 ปานกลาง 
4. การใชงานบนเมนูตางๆบนลนาจอ 3.9 0.43 ปานกลาง 
5. การจัดวางแตละสวนในลนาแอพพลิเคชั่นมีความ
เลมาะสม 

4.4 0.67 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 4.1 0.55 ดี 
ด๎านประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอพพลิเคชั่น    
1. สะดวกใชงานงาย 4.0 0.21 ดี 
2. ความรวดเร็วในการทํางาน 4.3 0.54 ดี 
3. ผลลัพธแที่ไดมีความถูกตอง 4.5 0.53 ปานกลาง 

คําเฉลี่ย 4.26 0.42 ดี 
ด๎านความพึงพอใจภาพรวมการใช๎เว็บแอพพลิเคชั่น    
1.แอพพลิเคชั่นนี้สามารถนําไปใชงานไดจริง 4.3 0.32 ปานกลาง 
2.แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชนแ มากลรือนอย 3.9 0.54 ดี 
3.ความพึงพอใจกับแอพพลิเคชั่นนี้ 4.00 0.50 ดี 

คําเฉลี่ย 4.06 0.45 ปานกลาง 
คําเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.14 0.47 ดี 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจขึองเกษตรกร ผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่มีตอควบคุมระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity Digital 
Controlจากผูเชี่ยวชาญ ผลที่ไดคือ  ความพึงพอใจดานการออกแบบลนาจอขึองเว็บแอพพลิเคชั่นอยู
ในระดับดี (X= 4.1  S.D.=0.55)  ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองเว็บแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี (X 
= 4.2  S.D.=0.42)  และดานความพึงพอใจภาพรวมการใชเว็บแอพพลิเคชั่นอยูในระดับดี  (X= 4.06  
S.D.=0.45) 

 
8. สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาถึงการใชการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน 
Temp & Humidity Digital Control ทําใลลูกไกแขึ็งแรงขึึ้นและโตขึึ้นมีเนื้อปริมาณเนื้อที่ดีขึึ้น ผูใช
ระบบมีความพึงพอใจ ประชากรจํานวน 20 คน ไดลูกไกที่มีคุณภาพและลดความเลี่ยงการตายขึอง
ลูกไก ผูที่เลี้ยงไกมีรายไดเพ่ิมขึึ้นตางไปจากเดิม จากการประเมินความพึงพอใจขึองผูที่ใชระบบ
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ควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity Digital Control ความพึง
พอใจขึองผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจทางดานการออกแบบลนาจอขึองเว็บแอพพลิเคชั่นอยูที่ระดับดี 
โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.02ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองเครื่องอยูที่ระดับดี โดยคาเฉลี่ยอยูที่  4.00 
ดานความพึงพอใจภาพรวมการใชเว็บแอพพลิเคชั่นอยูที่ระดับดี โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 ความพึงพอใจ
ขึองเกษตรกร ความพึงพอใจทางดานการออกแบบลนาจอขึองเว็บแอพพลิเคชั่นอยูที่ระดับดี โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.1ดานประสิทธิภาพการทํางานขึองเครื่องอยูที่ระดับดี โดยคาเฉลี่ยอยูที่  4.26 ดาน
ความพึงพอใจภาพรวมการใชเว็บแอพพลิเคชั่นอยูที่ระดับดี โดยคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.06 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity 
Digital Control ในการควบคุมอุณลภูมิในโรงเลี้ยงไกอนุบาลและการเจริญเติบโตขึองลูกไก 

2. ลูกไกสามารถเจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพตามอุณลภูมิที่เลมาะสมโดยตั้งคาควบคุมจาก
เครื่อง Temp & Humidity Digital Control 

3. ผูที่ใชเครื่อง Temp & Humidity Digital Control ในการควบคุมอุณลภูมิ ลดความเลี่ยง
ในการตายขึองลูกไกไดเป็นอยางดี และลูกไกมีความแขึ็งแรงจากอุณลภูมิที่ตั้งเอาไว ประชาชรที่ใช
จํานวน 20 คน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยระบบควบคุมการเปิด/ปิดลลอดไฟโรงเลี้ยงไกอนุบาลผาน Temp & Humidity 
Digital Control ไดรับความสําเร็จเพราไดรับความชวยเลลือจาก อาจารยแภวัต ฉิมเล็ก ซึ่งเป็น
อาจารยแที่ปรึกษา  ใลความรูความเขึาใจเก่ียวกับระบบงาน  การเขึียนโปรแกรม  แนวคิดตางๆ ที่ใชใน
การทํางาน  รวมไปถึงอาจารยแผูประเมินงานวิจัยและ  กลุมตัวอยางที่ใชเป็นตัวอยางในการทําใล
งานวิจัยนี้เสร็จสิ้นไปดวยดี  ขึอขึอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
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อ๎างอิง 
ขึอมูลการใชMacromedia DreamWeavercs8. แลลงที่มา : 

http://www.kruprawit.info/dream2/www.yuysaku.com/dream8/webpage/unit1
/unit1_file/1_02.htm(สืบคนวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560) 

ขึอมูล เซ็นเซอรแ SHT11 –15 ตัววัดอุณลภูมิและความชื้น. แลลงที่มา : 
http://www.elecsensor.com/product/583/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B
8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B
8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%
B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%
B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-2 (สืบคนวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.
2560) 

ขึอมูลTemp & Humidity Digital Control. แลลงที่มา : 
http://www.silaresearch.com/productdesc.php?pd_code=AP-106 (สืบคนวันที่ 23 
เมษายน พ.ศ.2560) 

การเขีึยนภาษา Php. แลลงที่มา : http://php.net/manual/en/control-structures.for.php 
(สืบคนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560) 

ขึอมูลการเลี้ยงไก. แลลงที่มา : http://www.ku.ac.th/e-magazine/august47/agri/hen.html 
(สืบคนวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560) 

ระบบควบคุมการเปิด/ปิด ไฟ. แลลงที่มา : http://www.2bsmarthome.com/smart-home-
app/#remote-control-smart-lighting-system(สืบคนวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560) 
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ด๎านการเกษตร / อาหาร 
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การพัฒนาข๎าวแต๐นฟักข๎าวและการต๎านทานการหืนระหวํางการเก็บรักษา 
Product Development of a Fried Rice Cracker Added with Gac fruit Aril 

to Reduce Product Rancidity During Storage 
 

รัตนภัทร มะโนชัย*และมยุรี ชมพู 
*สาขึาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการอาลาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail : rattanapath@hotmail.com 
 

บทคัดยํอ 
การศึกษาปริมาณที่เลมาะสมขึองเยื่อลุมเมล็ดฟใกขึาวที่ผสมในขึาวแตเนตอการคลุกผสมขึาว

ในกระบวนการผลิต และชะลอการเลม็นลืนขึองขึาวแตเน โดยใชเยื่อลุมเมล็ดฟใกขึาวปริมาณรอยละ 
0, 3, 5, 7 และ 9 โดยน้ําลนัก ผลการศึกษา พบวา ปริมาณการเติมฟใกขึาวที่มากขึึ้นสงผลใลคาความ
สวาง ( L*) ขึองขึาวแตเนลดลง คาความเป็นสีแดง ( a*) เพ่ิมขึึ้น สวนคาความเป็นสีเลลืองไมแตกตาง
กัน ปริมาณความชื้นและคา water activity ขึองขึาวแตเนที่ ทอดแลวมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึึ้น อัตราการ
พอตัวลดลงเล็กนอยแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P 0.05) การประเมินคุณภาพ
ทางดานประสาทสัมผัสขึาวแตเนฟใกขึาวรอยละ 3 และ 5 พบวา ดานลักษณะปรากฏ สีกลิ่นรสชาติ 
และการยอมรับโดยรวม พบวา การยอมรับอยู ในระดับ 3 คะแนนจาก 5 คะแนน (มีความชอบอยูใน
ระดับเฉยๆมีแนวโนมชอบเล็กนอย) ทางดานเนื้อสัมผัส ความแขึ็งและความพองกรอบ การยอมรับอยู
ในระดับชอบเล็กนอย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพขึองขึาวแตเนฟใกขึาวในระลวางการเก็บรักษาขึองขึาว
แตเนฟใกขึาวที่ผสมเยื่อฟใกขึาว รอยละ 0, 5, และ 9 โดยน้ําลนัก โดยบรรจุในถุงรอนใส ( Oriented 
polypropylene, OPP) และเก็บรักษาท่ีอุณลภูมิ 35±5 Cนาน 49 วัน พบวา คา L* มีคาปานกลาง
และไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดยขึาวแตเนที่ไมผสมเยื่อฟใกขึาว(รอยละ 0) จะมีคา L*มากที่สุด คาสี 
a* และ b* ไมมีการเปลี่ยนแปลง แตเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมขึึ้นจะมีผลตอปริมาณความชื้น 
ความแขึ็งและคา Thiobarbituric acid (TBA) เพ่ิมขึึ้น โดยขึาวแตเนที่ผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 9จะมี
คา TBA สูงกวารอยละ 0และรอยละ 5 ตามลําดับ และการเก็บรักษาขึาวแตเนที่ผสมเยื่อฟใกขึาวรอย
ละ 0, 5 และ 9 ที่อุณลภูมิ 55± 5 C จะเริ่มมีกลิ่นลืนในวันที่ 42 ขึองการเก็บรักษา มีคา TBA 
เทากับ 5.959, 5.784และ5.869 mg maloaldehyde/kg ตามลําดับ และพบวาขึาวแตเนมีกลิ่นเลม็น
รุนแรงขึึ้นในวันที่ 49 โดยมีคา TBA เทากับ 8.159, 7.704 และ8.630 mg maloaldehyde/kg 
ตามลําดับ แตการเก็บรักษาที่อุณลภูมิ35± 5 C ยังไมพบการเลม็นลืน การยอมรับขึองผูบริโภค
จํานวน 200 คน ที่มีตอผลิตภัณฑแขึาวแตเนที่ผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 5 อยูในระดับ ดี โดยไดคะแนน
เฉลี่ยดานลักษณะปรากฏ เทากับ 4.48±0.58 สีเทากับ 4.31±0.68 กลิ่นเทากับ 4.26±0.71 รสชาติ
เทากับ 4.34±0.79 ความพองกรอบเทากับ 4.49±0.6±3± ความแขึ็งเทากับ 4.35 ±0.70 และ
ความชอบโดยรวมเทากับ 4.50±055 ตนทุนการผลิตขึองผลิตภัณฑแขึาวแตเนฟใกขึาวตอลนวยบรรจุ
ขึาวแตเน 12 ชิ้น คือ 30 บาท 
 
คําสําคัญ : ขึาวแตเน, ฟใกขึาว, การลืน,การเก็บรักษา 
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ABSTRACT 
The suitable amount of gac fruit aril added in rice cracker ingredients for 

facilitating mixing during processing and reduction of product rancidity during storage 
was evaluated by varied added amount of the aril as 0, 3, 5, 7 and 9% (w/w). 
Increase content of aril resulted in increasing intensity of red but decreasing in 
lightiness of rice cracker. Yellow color of the products was not significantly different 
(p0.05). Moisture content and water activity of fried rice cracker added with Gac 
fruit aril were slightly increased. Expansion of the cracker after frying was decreased 
but not significantly different amongst treatments. Sensory evaluation results 
indicated that rice cracker with 3 and 5 % gac fruit aril added had hedonic scale 
score of 3 from 5. Hardness, puffing of the cracker and the acceptance scores were in 
the range of slightly like. Storage the gac fruit aril added rice cracker in plastic bags 
(Oriented polypropylene)  at 35±5 C for 49 days indicated that lightness in color of 
the product slightly reduced but did not change much during storage. Middle 
lightness. Rice cracker without addition of the aril(0% addition) has more lightness in 
color as compared with others but the values of a* and b* was not different. 
Moisture content, hardness and Thiobarbituric acid (TBA) content in the products wre 
increased with storage time. The TBA number of 9% aril added rice cracker was 
higher than those of 0 and 5 % added. Rancidity of the stored rice cracker (with 0, 5 
and 9% aril added) at 55±5 C were started after 42 days of storage and the TBA 
values for the samples were 5.959, 5.784 and 5.869 mg maloaldehyde/kg, 
respectively. Strong rancidity of the sample was occurred after storage for 49 days 
and the TBA values were 8.159, 7.704 and 8.630 mg maloaldehyde/kg, respectively. 
However, there ewre no rancidity of the samples that store at 35±5 C. The 
consumer acceptance of the rice cracker was tested with 200 consumers in Lampang 
Province. The product with 5% aril added was well accepted by the consumers with 
appearance score of 4.34,puffing score of 4.49, hardness score of 4.35 and overall 
acceptance score of 4.50. The production cost was 30 Baht/12 pieces of the rice 
cracker. 
 
Key words: Khao-tan, Rice Cracker, Gac fruit, Rancidity, Storage. 
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บทนํา 
ขึาวแตเนเป็นผลิตภัณฑแที่เกิดจากภูมิปใญญา ลลังฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตแลวมีเวลาวางและใช

เวลาวางใลเกิดประโยชนแเป็นการสรางรายไดเสริมใลแกครอบครัว มีขึาวเลนียวเป็นวัตถุดิบที่สําคัญใน
การผลิต โดยการนําขึาวเลนียว มาแชน้ํา นึ่งสุก คลุก อาจผสมกับสวนประกอบอ่ืนๆ เชน น้ําแตงโม
ลรือน้ําผลไมอ่ืน เกลือ น้ําออย งา น้ํากะทิ ซึ่งเอกลักษณแที่สําคัญอยางลนึ่งขึองขึาวแตเนจังลวัดลําปาง
คือขึาวแตเนน้ําแตงโมที่มีการนําน้ําแตงโมมาผสมกับขึาวเลนียว ทําใลขึาวแตเนมีรสชาติเดน กรอบ 
ลวาน จากนั้นจึงทําใลเป็นแผนลรือรูปแบบอ่ืน ทําใลแลงโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยแลรือจาก
แลลงพลังงานอื่น แลวจึงนํามาทอดใลพอง อาจมีการราดดวยน้ําออย ลรือปรุงแตงลนาดวยเครื่องปรุง
ตางๆ เชน น้ําตาลมะพราว เคี่ยวลมูลยอง น้ําพริกเผา (นันทินาและคณะ 2550) การเสื่อมเสียขึอง
ผลิตภัณฑแขึาวแตเน คือการเกิดกลิ่นเลม็นลืนลรือที่เรียกวา “ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น” ซึ่งมีความสําคัญ
มากในอุตสาลกรรมอาลารโดยเกิดขึึ้นไดในผลิตภัณฑแระลวางการเก็บวัตถุดิบ การแปรรูป การใล
ความรอนและในชวงการเก็บรักษาผลิตภัณฑแซึ่งสวนใลญนําไปสูการไมยอมรับขึองผูบริโภคอีกทั้ง
กอใลเกิดสารพิษ (toxic by products) รวมทั้งปฏิกิริยาการเสื่อมเสียอ่ืนๆ ดวยเลตุนี้เราจําเป็นตอง
ใชสารกันลืน (antioxidants) เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาลารที่มีไขึมันเป็นสวนประกอบ แต
เนื่องจากผูบริโภคยอมรับสารกันลืนจากธรรมชาติ เชน เมล็ดองุน เครื่องเทศ และวิตามินอีที่มีราคาสูง
มากกวาสารที่ไดจากการสังเคราะลแซึ่งมีราคาถูกกวา ทั้งที่ความเป็นจริงแลวพืชผักผลไมที่มีอยูใน
ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการนํามาสกัดเป็นสารกันลืนได อีกทั้งลาซื้องายราคาถูก (นิติพงศแ , 
2556) เชนในฟใกขึาว (Spring Bitter Cucumber ลรือ Gac fruit) เป็นผักวงคแเดียวกับแตงกวาและ
มะระมีชื่อทางวิทยาศาสตรแวาMomordica cochichinensis (Lour.) Spreng. เป็นพืชสมุนไพร
ทองถิ่นท่ีพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ฟใกขึาวจัดเป็นพืชที่มีสารพฤกษเคมี (phytochemical) 
สูงเนื่องจากมีปริมาณเบตาแคโรทีนและไลโคปีนสูงมากกวาผักและผลไมอ่ืนๆทุกชนิด โดยพบวาเยื้อ
ลุมเมล็ดฟใกขึาวสุกมีปริมาณขึองสารไลโคปีนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผักผลไมที่มีปริมาณไลโคปีน
สูง เชน มะเขึือเทศ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติชวยชะลอการเลม็นลืนได ดังนั้นผูวิจัยจึงไดตระลนักถึง
ความสําคัญที่จะทําการวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาใลพัฒนาขึึ้นโดยทําการศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑแขึาวแตเนเสริมฟใกขึาวเป็นการพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑแขึนมพ้ืนบานภาคเลนือ
และเป็นแนวทางลนึ่งในการประกอบอาชีพขึองกลุมแมบานผูประกอบการอุตสาลกรรมขึนาดยอม  
(Small Medium Enterprise, SMEs) ทําใลมีความเขึมแข็ึงดวยตนเองอยางยั่งยืนสามารถแขึงขึันกับ
สินคาตางประเทศไดตามนโยบายขึองรัฐบาล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและผูประกอบการที่มีตอผลิตภัณฑแขึาวแตเนโดยใชแบบสอบถาม
รวมกับการสัมภาษณแประชาชนในเขึตอําเภอเมือง จังลวัดลําปาง จํานวน 200 คน และผูประกอบการ
ในเขึตอําเภอเกาะคา จังลวัดลําปาง และเก็บขึอมูลอัตราการพองตัว ความชื้นขึองขึาวแตเนแบบทอด
ดวยน้ํามันขึองผูประกอบการ 
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 2. การศึกษาสูตรสวนผสมฟใกขึาวที่เลมาะสมตอการคลุกผสมขึาวในกระบวนการผลิตขึาว
แตเน โดยลงพ้ืนที่อําเภอเกาะคาเพ่ือศึกษากระบวนการผลิตขึาวแตเนและศึกษาการเสริมฟใกขึาวที่
เลมาะสม ในกระบวนการผลิตขึาวแตเน ที่ปริมาณรอยละ 3, 5, 7 และ 9 ตามลําดับ 

2.1 นําผลฟใกขึาวมาลางดวยน้ําสะอาดและผาครึ่งจากนั้นควักเยื้อลุมเมล็ดฟใกขึาวออก
จากผลและนํามาคั้นน้ําผานกระชอน แลวจึงนํามาปใ่นละเอียดและกรองอีกครั้ง เพ่ือใชในการศึกษา
ตอไป 

2.2 นําเยื่อฟใกขึาว (ที่ระดับตางๆ) และเครื่องปรุงรสคลุกผสมขึาวเลนียวที่นึ่งสุกใลขึาว
กระจายตัวในกระบวนการผลิตขึาวแตเน 

2.3 นําสวนผสมกดลงพิมพแกลม และอบแลงที่อุณลภูมิ 47 องศาเซลเซียส เวลา 12 
ชั่วโมง แลวจึงทอดขึาวแตเนแผนแลงที่อุณลภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส, 40 วินาที 

2.4 ทดสอบคุณภาพทางกายภาพดานสีดวยเครื่องวัดสี (Colorimeter) ทดลองวัดสี
จํานวน 3 ซ้ํา และทดสอบคุณภาพทางกายภาพดานเนื้อสัมผัสดวยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส  (Texture 
Analyser) โดยวัดคาความแขึ็ง (Hardness) ใชลัววัดแบบ HDP/3PB; Three point bend rig 
ทดลองวัดเนื้อสัมผัสจํานวน 3 ซํ้า 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) คะแนนที่ไดนํามา
วิเคราะลแ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระลวางลนวยทดลองที่ใช
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 9 

2.5 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสขึองความชอบโดยรวมดวยวิธี Hedonic 5 
points ใชผูทดสอบชิมจํานวน 20 คนวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBC) คะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะลแ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระลวางลนวยทดลองที่ใชโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพขึองขึาวแตเนฟใกขึาวในระลวางการเก็บรักษานําผลิตภัณฑแ
ขึาวแตเนน้ําฟใกขึาวที่ไดจากขึอ 2  มาบรรจุในถุงรอนใส (Oriented polypropylene  : OPP) และ
เก็บรักษาที่อุณลภูมิ 35 ± 5 C จากนั้นทุก 7 วัน นํามาตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
 - การวัดสี ในระบบ CIE  L* a* b  ดวยเครื่องวัดสี ยี่ลอ Minolta CR-300 
 - การวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (ความแข็ึง) โดยใชเครื่อง Texture Analyzer  ยี่ลอใชลัววัดแบบ 
HDP/3PB; 3 Point Bend Rig 
 - ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000) 
 - ทดสอบคุณภาพทางเคมีดานการเลม็นลืนดวยวิธีการวิเคราะลแ TBA (Thiobarbituric acid 
number)  จํานวน 3 ซํ้า 
 4. คํานวณตนทุนการผลิตทั้งลมดขึองผลิตภัณฑแขึาวแตเนน้ําฟใกขึาวตอลนวยบรรจุ  โดยใช
ขึอมูลขึองกระทรวงอุตสาลกรรมรวบรวมโดยศูนยแวิจัยกสิกรไทย  ซึ่งแบงสัดสวนตนทุนดังนี้คื อจาก
ตนทุนทั้งลมด 100 สวนคิดเป็นคาวัตถุดิบ 68.6%  คาแรงงาน 5.6% คาใชจายดาน พลังงาน 12.1% 
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร 4.5%  และคาใชจายอ่ืนๆ 9.2% ในการคํานวณตนทุนทั้งลมดขึองผลิตภัณฑแ
ขึาวแตเนน้ําฟใกขึาว(วัลลภ, 2550) 
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 5. การทดสอบผูบริโภคทั่วไปดานการยอมรับผลิตภัณฑแขึาวแตเนฟใกขึาว โดยการสัมภาษณแ
ผูบริโภคท่ัวไปในเขึตจงลวัดลําปางจํานวน 200 คนโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 
สถานที่ทําการศึกษา 

สาขึาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการอาลาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มลาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

 
ระยะเวลาทําการศึกษา 

ดําเนินการทดลองระลวางเดือน มกราคม 2559 ถึง กุมภาภัณฑแ 2560 
 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและผู๎ประกอบการที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ข๎าวแต๐น โดยใชแบบสอบถาม
รวมกับการสัมภาษณแประชาชนในเขึตอําเภอเมือง จังลวัดลําปางจํานวน 200 คนเพ่ือทราบถึงความ
ตองการบริโภคผลิตภัณฑแขึาวแตเนลักษณะและชนิดขึองขึาวแตเนที่ตองการบริโภคปใญลาที่พบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑแขึาวแตเนและราคาขึองผลิตภัณฑแที่สามารถซื้อไดไดผลดังนี้ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 
คน รับประทานผลิตภัณฑแขึาวแตเน 2- 3 ครั้ง/สัปดาลแ รอยละ 33 โดยชอบลักษณะแผนขึาวแตเนแบบ
วงกลม รอยละ 75.50 และชอบทานผลิตภัณฑแขึาวแตเนรสดั้งเดิม (น้ําแตงโม) รอยละ 29.50 เมื่อทาน
ผลิตภัณฑแขึาวแตเนมักจะพบกับปใญลา คือ มีความเลม็นลืนขึองขึาวแตเน รอยละ 57.50 แตลากจะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑแขึาวแตเน สวนใลญจะพิจารณาจาก รสชาติ รอยละ 41.50 ลักษณะขึองผลิตภัณฑแ 
รอยละ 38.50 และยี่ลอ รอยละ 35.50 ลากมีการพัฒนาผลิตภัณฑแขึาวแตเน ควรจะพัฒนาดานรสชาติ 
รอยละ 39.50 ดานผูประกอบการการผลิตขึาวแตเน 4 ราย  คือขึาวแตเนลานนาไทย, ขึาวแตเนระ
พีพัฒนแ, ขึาวแตเนนงนุช และขึาวแตเนทองเงิน  ผลการศึกษาดูงานและสัมภาษณแ วัตถุดิบที่ใชคือ ขึาว
เลนียวเกาพันธุแ กขึ. 6 คัดพิเศษ แตงโมที่ใชไมเนนสายพันธุแ เนนที่ประมาณและราคาถูก เพราะทํา
ในทางการคาจะเนนกําไรเป็นลลัก เกลือน้ําตาลใชยี่ลอทั่วไปตามทองตลาด กระบวนการผลิต
โดยทั่วไปคลายคลึงแตมีผูที่ใลขึอมูลเบื้องตนทั้งเทคนิคกระบวนการผลิตและน้ํามูลขึาวคือขึาวแตเนนง
นุช ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรับความอนุเคราะลแจากคุณปูานงนุชสอนกระบวนการผลิตเพ่ือนําขึั้นตอน
กระบวนการมาปรับใชกับงานวิจัยขึาวแตเนฟใกขึาวตอไป 

    
ภาพที่ 1 การลงพ้ืนที่ อําเภอเกาะคา เพื่อเก็บขึอมูลเกี่ยวกับการผลิตขึาวแตเน  
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จากการลงพ้ืนที่ไดทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑแขึาวแตเนจากผูประกอบการจํานวน 4 ราย
มาทําการตรวจวัดปริมาณความชื้น และลาอัตราการพองตัวขึองขึาวแตเนโดยวิธีการแทนที่งา  
(อุบลรัตนแ, 2549) ไดผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณความชื้นและอัตราการพองตัวขึองขึาวแตเน 4 ราย ขึอง อําเภอเกาะคา 
จงัลวัดลําปาง 

ข๎าวแต๐น ความชื้น (%) อัตราการพองตัว 
ระพีพัฒนแ 6.97 2.29 
ลานนาไทย 5.86 2.35 

ทองเงิน 5.39 3.17 
นงนุช 9.75 2.90 

 
2. ศึกษาการผสมฟักข๎าวในปริมาณที่เหมาะสมตํอการคลุกผสมข๎าวในกระบวนการผลิตข๎าวแต๐น 

กระบวนการผลิตขึาวแตเนนงนุช (เครือขึายขึาวแตเนเกาะคา) มีสวนผสมกระบวนการผลิตขึาว
แตเนน้ําแตงโม ดังนี้  

สํวนผสม 
ขึาวเลนียว  500   กรัม 
น้ําเปลา   230   กรัม 
เกลือ       5   กรัม 
น้ําตาลทราย   32   กรัม 
นมสด     30   กรัม 
นมขึนลวาน    25   กรัม 
น้ําแตงโม  90   กรัม 

วิธีทํา  
1. นําขึาวเลนียวแชน้ํา 13 ชั่วโมง แลวนํามานึ่งจนสุก 
2. นําขึาวลนียวนึ่งคลุกผสมกับน้ํามูลขึาว (น้ําเปลา, น้ําตาล, เกลือ, นมสด, นมขึนลวาน, และน้ํา

แตงโม) แลวพักขึาวไว ครึ่งชั่วโมง 
3. กดขึาวลงในพิมพแวงกลม (เสนผาศูนยแกลาง 4 เซนติเมตร) แลวนําไปอบที่อุณลภูมิ 47 องศา

เซลเซียส ใชเวลา 13 ชั่วโมง 
4. นําขึาวแตเนแผนแลงทอดที่อุณลภูมิ 190 องศาเซลเซียส ประมาณ 40 วินาที 

 
จากการผสมฟใกขึาวในปริมาณที่เลมาะสมตอการคลุกผสมขึาวในกระบวนการผลิตขึาวแตเนที่

ปริมาณรอยละ 0, 3, 5, 7 และ 9 (ขึองน้ําลนักขึาวสาร) พบวา ปริมาณการเติมฟใกขึาวที่มากขึึ้นสงผล
ใลคาความสวาง (L*) ลดลง คาความเป็นสีแดง (a*) เพ่ิมขึึ้น คาความเป็นสีเลลือง (b*) มีแนวโนม
ลดลงตามลําดับ ทั้งขึาวแตเนแผนแลง และผานการทอดแลว ความชื้นขึาวแตเนแผนแลงไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตขึาวแตเนที่ทอดแลว พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ โดยมีแนวโนมคาความชื้นที่เพ่ิมขึึ้น เชนเดียวกับคาความแขึ็งที่มีแนวโนมเพ่ิมขึึ้น ตามลําดับ
เชนกัน 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคาสีและคาความชื้นขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่ปริมาณตางๆ (แผนแลง) 

ข๎าวแต๐นฟักข๎าว คําสี ความชื้น 
(%)ns L* a* b* 

รอยละ0  60.88±0.39a +5.47±0.53d +11.04±0.84ab 6.77±0.03 

รอยละ3 59.46±0.13ab +8.13±0.13c +12.90±0.26a 6.45±0.13 

รอยละ5  58.14±0.76bc +10.72±0.21b +11.98±0.80ab 6.63±0.01 

รอยละ7 57.35±0.27cd +11.24±0.05ab +11.40±0.39ab 6.45±0.23 

รอยละ9  56.45±0.97d +11.68±0.47a +10.31±1.12b 6.45±0.20 

หมายเหตุ  ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ( p ≤ 0.05) 
   a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( p ≤ 

0.05) 
ตารางท่ี 3 แสดงคาสี และคาความแข็ึง (Hardness) ขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่ผานการทอดแลว 

ข๎าวแต๐นฟักข๎าว คําสี ความแข็ง 
(N) L* a* b* 

รอยละ0  60.22±1.73a +7.61±0.59bc +12.29±0.53a 23.898±1.17c 
รอยละ3 59.49±0.20ab +7.37±0.04c +11.38±0.25b 26.423±2.20bc 
รอยละ5  57.38±0.64b +8.37±0.23b +10.71±0.19b 27.209±0.56b 

รอยละ7 58.49±0.59ab +9.93±0.43a +10.72±0.30b 31.119±0.81a 
รอยละ9  58.81±0.33ab +10.06±0.13a +11.19±0.35b 25.495±2.69bc 

หมายเหตุ  a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( p 
≤ 0.05) 
 

ปริมาณความชื้นและคา water activity ขึองขึาวแตเนผสมฟใกขึาวที่ทอดแลวมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึึ้นตามปริมาณฟใกขึาวที่เพ่ิมขึึ้นอัตราการพองตัวไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตมี
แนวโนมลดลงตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 แสดงคาความชื้นและปริมาณน้ําอิสระ (aw) ขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่ผานการทอด
แลว 

 
หมายเหตุ  ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ( p ≤ 0.05) 

   a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( p ≤ 
0.05) 

 

             
                        ก. ขึาวแตเนแผนแลง                         ขึ. ขึาวแตเนทอดแลว 

ภาพที่ 2 ขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่ปริมาณตางๆ 
 

การประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส พบวา ขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวปริมาณรอยละ 3 
และ 5 ไดรับคะแนนความชอบทั้งดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ การพองกรอบ ความแขึ็ง 
ความชอบโดยรวม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณเยื่อฟใกขึาวรอยละ 7 และ 9 แสดงผล
ดังตารางที่ 6 การเพ่ิมปริมาณเนื้อเยื่อฟใกขึาว มีผลทําใลคะแนนความชอบทุกดานลดลง แตที่ปริมาณ
รอยละ 3 และ5 ไดรับการยอมรับที่ไมแตกตางกัน ดวยคุณสมบัติการชะลอการลืน ดังนั้นผูวิจัยจึง
เลือกปริมาณฟใกขึาวรอยละ 5 ไปทําการศึกษาในลัวขึอตอไป  
 
 
 
 
 
 
 

ข๎าวแต๐นฟักข๎าว ความชื้น aw อัตราการพอง ns 
รอยละ 0  2.12±0.28b 0.1860±0.40ab 3.085±0.45 
รอยละ 3 0.82±0.00c 0.1243±0.11b 2.600±0.71 
รอยละ 5  1.05±0.12c 0.1650±0.09ab 2.460±0.30 
รอยละ 7 2.90±0.02a 0.1956±0.00a 2.550±0.54 
รอยละ 9  2.91±0.78a 0.1807±0.03ab 2.210±0.41 
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ตารางท่ี 6 การยอมรับทางดานประสาทสัมผัสขึองผลิตภัณฑแขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่ปริมาณตางๆ 
ข๎าวแต๐น
ฟักข๎าว 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ ความพอง
กรอบ 

ความแข็ง ความชอบ
โดยรวม 

รอยละ 0  4.43±0.63a 4.43±0.68a 4.07±0.78a 4.27±0.83a 4.40±0.67a 4.33±0.84a 4.47±0.57a 

รอยละ 3  3.93±0.74b 3.90±0.89b 3.87±0.73a 3.83±0.65b 4.43±0.68a 4.10±0.66ab 3.87±0.72b 

รอยละ 5  3.53±0.82c 3.67±0.88b 3.33±0.80b 3.60±0.85bc 4.07±0.78a 3.88±0.72b 3.67±0.70b 

รอยละ 7  3.03±0.93d 3.07±0.87c 3.33±0.76b 3.23±0.77c 3.27±1.14b 3.17±0.95c 3.17±0.80c 

รอยละ 9  3.07±0.74d 3.00±0.98c 3.33±0.92b 3.38±0.85c 3.13±0.94b 2.92±0.89c 3.15 ±0.90c 

หมายเหตุ a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( p ≤ 
0.05) 

 
3.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข๎าวแต๐นผสมเยื่อฟักข๎าวในระหวํางการเก็บรักษา 

ผลิตภัณฑแขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 0, 5 และ 9 มาบรรจุในถุงรอนใส (Oriented 
polypropylene : OPP) เก็บรักษาที่อุณลภูมิ 35 ± 5 องศาเซลเซียส จากนั้นทุก 7 วัน ตรวจสอบ
คุณภาพไดแก คาสี, ความแขึ็ง, ความชื้น, คา TBA (อุณลภูมิ 35 ± 5 และอุณลภูมิ 55 ± 5 องศา
เซลเซียส) ไดผลดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคา L* ระลวางการเก็บรักษาขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่อุณลภูมิ 35± 5 
องศาเซลเซียส 

 
คา L* ลรือคาความสวาง ขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวมีความสวางปานกลาง  และใน

ระลวางการเก็บรักษาไว 98 วันมีการเปลี่ยนแปลงขึองคาความสวางไมมากนักโดยขึาวแตเนผสมเยื่อ
ฟใกขึาวรอยละ 0 จะมีคาความสวางมากที่สุด รองลงมาคือ รอยละ 5 และ 9 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) คา 
a* มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นสีแดงในระลวางการเก็บรักษา ที่อุณลภูมิ 35± 5 องศาเซลเซียส 
เล็กนอย และขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 9 มีความเป็นสีแดงมากกวารอยละ 5 และรอยละ 0 
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ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) คา b* มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นสีเลลืองในระลวางการเก็บรักษา ที่อุณลภูมิ 
35± 5 องศาเซลเซียส เล็กนอย (ภาพท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงคาสี a* ระลวางการเก็บรักษาขึาวแตเนฟใกผสมเยื่อขึาวที่อุณลภูมิ 35± 5 
องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคาสี b* ระลวางการเก็บรักษาขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่อุณลภูมิ 35± 5 
องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น ระลวางการเก็บรักษาขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่อุณลภูมิ 
35± 5 องศาเซลเซียส 

 
ปริมาณความชื้นขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาว พบวาคอยๆเพ่ิมสูงขึึ้นในระยะเวลาการเก็บ

รักษา 98 วัน จากรอยละ 1.89-2.77 ไปจนถึงรอยละ 5.51 (ภาพที่ 6) แตยังไมเกินคาที่ มผช. 
กําลนดไวคือ ไมเกินรอยละ 6 ดวยถุงพลาสติคที่ใชบรรจุขึาวแตเนเป็นถุงรอนใส (Oriented 
polypropylene : OPP )  มีความใส – วาว ทนอุณลภูมิสูงไดพอสมควรแตทนอุณลภูมิไดไมดี กัน
ความชื้นและอากาศไดพอสมควร ผิวฟิลแมคอนขึางกรอบ จึงทําใลปริมาณความชื้นขึองขึาวแตเนคอยๆ
สูงขึึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงคาความแข็ึง ระลวางการเก็บรักษาขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่อุณลภูมิ 35± 
5 องศาเซลเซียส 
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คาความแข็ึงขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาว มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นาน
ขึึ้น โดยที่รอยละ 0 จะมีความแขึ็งมากที่สุดรองลงมาคือ รอยละ 5 และ 9 ตามลําดับ (ภาพที่ 7) 
ปริมาณเยื่อฟใกขึาวที่เกาะเมล็ดขึาวเพ่ิมมากขึึ้น ทําใลความสามารถในการเกาะตัวกันขึองเม็ดขึาว
ต่ําลงรวมกับปริมาณความชื้นที่เพ่ิมข้ึึนเมื่อระยะเวลาการเก็บนานขึึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาTBA ระลวางการเกบ็รักษาขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่อุณลภูมิ 
35±5 และ 55±5 องศาเซลเซียส 

 
 คา TBA (Thiobarbituric acid number) ขึองขึาวแตเนมีคาสูงขึึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึึ้น โดยขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาว รอยละ 9 ทั้งอุณลภูมิการเก็บรักษาที่ 35±5 และ 55±5 
องศาเซลเซียส มีคา TBA สูงกวา รอยละ 0 และรอยละ 5 ตามลําดับ ดวยขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาว
รอยละ 9 มีอัตราการพองตัวนอยกวา รอยละ 5 และ 0 ตามลําดับ คือ 2.05, 2.11 และ 2.66 และจะ
ใชเวลาในการทอดใลพองมากกวารอยละ 0 และ 5 เล็กนอย อีกท้ังยังมีปริมาณความชื้นเริ่มตนสูงกวา
ที่รอยละ 0 และ 5 ตามลําดับคือ รอยละ 2.72,2.19 และ 1.92 ตามลําดับ (ภาพที่ 8) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาผลขึองความชื้นเริ่มตน อุณลภูมิและเวลาในการทอดที่สงผลตอขึนมขึบเคี้ยวที่ผลิตจาก
ขึาวเลนียว พบวาเมื่อเวลาในการทอดสูงขึึ้นจะสงผลใลปริมาณน้ํามันในผลิตภัณฑแสูงขึึ้น (วารวิชนีและ
คณะ, 2553)  ดังนั้นปริมาณ TBA ขึองขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 9 จึงสูงกวารอยละ 0 และ 5 
และขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 5 มีคา TBA ที่ต่ํากวารอยละ 0 ซึ่งเป็นตัวอยางควบคุมที่เป็นขึาว
แตเนน้ําแตงโม ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยการทอดขึาวแตเนน้ําแตงโมจะมีการใสใบเตยลงไป
ในกะทะกอนทอดขึาวแตเน (100 กรัม/น้ํามันทอด 8 ลิตร) ซึ่งใบเตยเป็นสารชวยชะลอการเลม็นลืนที่
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เป็นพืชธรรมชาติ อีกสามารถลดการเสื่อมคุณภาพขึองผลิตภัณฑแและน้ํามันทอดที่ใชทอดไดและทั่วไป
ผุผลิตขึาวแตเนนิยมใชกันอยางแพรลลายเพราะลาไดงาย ราคาไมแพง  การเก็บรักษาอุณลภูมิ 55± 5 
องศาเซลเซียส ขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาว รอยละ 0, 5 และ 9 จะมีกลิ่นเลม็นลืนในวันที่ 42 จากการ
ดมกลิ่นโดยผูที่ไดรับการฝึกฝนจํานวน 3 คน มีคา TBA เทากับ 5.959, 5.784 และ 5.869 มิลลิกรัม
มาโลนัลดีไฮดแตอกิโลกรัมตามลําดับ และวันที่ 49 พบวา ขึาวแตเนมีกลิ่นเลม็นลืนรุนแรงขึึ้น โดยมีคา 
TBA เทากับ 8.159, 7.704 และ 8.630 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮดแตอกิโลกรัมตามลําดับ ซึ่งคา TBA 
มากกวา 7 มิลลิกรัมมาโลนัลดิไฮดแตอกิโลกรัม ไขึมันเสื่อมคุณภาพมากขึึ้นมีกลิ่นรุนแรง (สุแพรวพันธแ
และนัฏฐา, 2554 ) สวนการเก็บรักษาขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวที่อุณลภูมิ 35± 5 องศาเซลเซียส ที่ 98 
วัน ขึาวแตเนน้ําแตงโมจะมีคา TBA สูงที่สุด (6.00 มิลลิกรัมมาโลนัลดิไฮดแตอกิโลกรัม) รองลงมาคือ
ขึาวแตเนผสมเยื่อฟใกขึาวรอยละ 9 และ 5 มีคา 5.33 และ 4.75 มิลลิกรัมมาโลนัลดิไฮดแตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ  

 
4. ต๎นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ๑ข๎าวแต๐นผสมเยื่อฟักข๎าวคือ ราคาแผนละ 2.18 บาท ลากบรรจุถุง

ละ 12 ชิ้น จะมีราคาถุงละ 26.16 บาท  
5. การทดสอบผู๎บริโภคทั่วไปด๎านการยอมรับผลิตภัณฑ๑ข๎าวแต๐นผสมเยื่อฟักข๎าว  (ร๎อยละ5) 

จํานวน 200 คน ไดคะแนนความชอบดานสี กลิ่น รสชาติ ความพองกรอบ ความแขึ็ง และ
ความชอบรวม คือ 4.31, 4.26, 4.34, 4.49, 4.35 และ 4.50 ตามลําดับ โดยผูบริโภคยอมรับใน
ผลิตภัณฑแขึาวแตเนฟใกขึาวคิดเป็นรอยละ 97.50 
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การเรียนร๎ูโดยใช๎กระบวนวิจัยเป็นฐานเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกบั 
ไม๎พะยอมที่ใช๎ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู 

Research-based Learning for Local Wisdom Study about 
Phayom Tree can extend to Shelf Life of Mackerel 
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บทคัดยํอ 

 จากงานวิจัยมีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษากระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานเพ่ือศึกษาภูมิ
ปใญญาทองถิ่นและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบไมพะยอมที่สามารถใชยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทูเมื่อ 
โดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐานผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาคุณสมบัติขึองไมพะยอมพบวาไม
พะยอมมีสารแทนนินที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรียแ ชวยกันบูด และปลาทูที่ใชไมพะยอมในการทํา
การทดลองมีคาความแนนเนื้อเฉลี่ยคามากกวาปลาทูที่ตมดวยน้ําเปลาและตามทองตลาดเมื่อวัดในวัน
และเวลาเดียวกัน 
 
คําสําคัญ:กระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐาน ภูมิปใญญาทองถิ่นการยืดระยะการเก็บรักษาปลาทู 
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ABSTRACT 
These research objectives were to study about the learning process by using 

research-base learning for local wisdom study and to study about Phayom tree can 
extend to shelf life of mackerel comparison with preservative. From research-based 
learning, research stated that Phayom had Tannin chemical which can prohibit the 
microorganism, preservative and mackerel which used Phayom tree had more mean 
density than mackerel which boiled with water and mackerel in fresh market in the 
same day and time. 
 

  
 
 
KEYWORDS: Research-based Learning, Local Wisdom, Extend to Shelf life of Mackerel 
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บทนํา 
 ปลาทู (Rostrelligerbrochysoma) และปลาลัง (R. kongurta) เป็นทรัยพากรประมงที่
สําคัญในนานน้ําไทย คิดเป็นรอยละ 24.5 ขึองมูลคาปลาผิวน้ําทั้งลมดที่จับได โดยทางฝใ่งทะเลอันดา
มันนั้นปลาทูมีมูลคาการจับสูงเป็นอันดับลนึ่งคิดเป็นรอยละ 16.23 จากปลาผิวน้ําที่มีการทําประมง
ทั้งสิ้น 19 ชนิด อยางไรก็ตามปริมาณปลาทู-ลัง ที่จับไดฝใ่งทะเลอันดามันมีแนวโนมลดลงตลอด
ชวงเวลา 10 ปี ที่ผานมา โดยปริมาณปลาทูที่จับไดในปี พ.ศ.2551 มีปริมาณลดลงจากที่เคยจับไดในปี 
พ.ศ.2542 ถึงรอยละ 29.89 (กรมประมง, 2553)จากการรายงานระยะเวลาการวางไขึขึองปลาทูใน
อาวไทยฝใ่งตะวนตกมีเกือบตลอดปีโดยมีการวางไขึมาก 2 ชวงคือระลวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม และ
ระลวางเดือนมิถุนายนถึงสิงลาคม(ประภาวัฒนกุล, 2538) ปลาทู เป็นปลาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทย
เป็นอยางมาก เนื่องจากเป็นอาลารทะเลลลักขึองคนไทยมาชานานปลามีรสชาติที่อรอย และมีคุณคา
ทางโภชนาการ สารอาลารในเนื้อปลาทูประกอบดวยโปรตีน ไขึมัน ฟอสฟอรัส วิตามินบี1 วิตามินบี2
ไนอะซิน เลล็ก และแคลเซียม เป็นตน (สํานักโภชนาการ, 2544)  

 พะยอม เป็นไมยืนตนประเภทพืชใบเลี้ยงคูชนิดลนึ่งที่อยูในวงศแ Dipterocarpaceae พบได
ในกัมพูชา, อินเดีย, ลาว, มาเลเซีย, พมา, ไทย และเวียดนาม มีลักษณะใบที่เรียงสลับกัน ดอกมีสีขึาว 
กลิ่นลอม นิยมนําเนื้อไมไปใชในการกอสราง ลักษณะคลายกับตนตะเคียน เนื้อไมไปใชในการกอสราง 
เชน ใชทําลมอนรองรางรถไฟ พื้น เป็นตน มีสรรพคุณทางยา เปลือกตน รสฝาด ตมดื่มแกทองรวง แก
ลําไสอักเสบ ฝนทาสมานบาดแผล ชําระแผลทุบใสน้ําตาลสดกันบูด การเก็บรักษาคุณภาพน้ําตาลใส 
มีการใสเปลือกไมประเภทไมเคี่ยม ลรือไมพะยอม ซึ่งมีสารแทนนิน (Tannin) ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการ
เจริญขึองจุลินทรียแจึงสามารถปูองกันกระบวนการลมักที่เกิดขึึ้นในระลวางการรองรับน้ําตาลใสได 
(อารี แกวกนกวิจิตร,2546) ) นอกจากนี้กรมปุาไม ไดระบุประโยชนแขึองไมพะยอมไดแก เปลือก ใลสี
น้ําตาล ใสกันบูด ใลน้ําฝาด ใชฟอกลนังเนื้อไมและเปลือก ตมน้ําใชดื่มเป็นยาฝาดสมาน แกทองเดิน
และลําไสอักเสบเนื้อไม ใชทําลมอนรถไฟ กอสรางบานเรือน ทําเรือ เครื่องมือเกษตรชัน ใชยาเรือ 
เปลือกดอก ใชปรุงแกลม บํารุงลัวใจและลดไขึ (กรมปุาไม) อีกทั้งจากการคนควาขึอมูลและสอบถาม
จากชาวบานพบวาเปลือกไมพะยอมชวยลดปใญลาน้ําตาลโตนดสดเนาเสียชวยปูองกันและยับยั้งการ
เจริญเติบโตขึองจุลินทรียแระลวางรองรับน้ําตาลจากชอดอก โดยเปลือกไมพะยอมนิยมใชในจังลวัด
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เป็นตน (สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2550) นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยขึอง สุปรียายืนยงสวัสดิ์ ไดศึกษาเกี่ยวกับ ยายอมผมจากธรรมชาติโดยน้ําเฮนนา (Henna) เป็น
สารสกัดจากพืชธรรมชาติที่สวนผสมขึองสารแทนนินที่ใลสีแดงซึ่งเตรียมจากใบเทียนกิ่งมายอมผมพบวา
ยายอมจากเฮนนาจะติดสีผมนาน 30 วันและเมื่อสระผมดวยแชมพู 5-6 ครั้งจะลลุดออกได (สุปรียายืน
ยงสวัสดิ์, 2554) 

ภูมิปใญญาเป็นพ้ืนความรูขึองประชาชนในสังคมที่รับรูและเขึาใจรวมกันวาภูมิปใญญานั้นเรียก
ตางๆกันเชนภูมิปใญญาไทยภูมิปใญญาชาวบานลรือภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นตนซึ่งเป็นเรื่องที่ไดมีการ
กลาวถึงและมีความสําคัญมากในยุคปใจจุบันภูมิปใญญาจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญยิ่งขึอง
มนุษยแสิ่งดังกลาวสั่งสมงอกงามขึึ้นจากความรอบรูประสบการณแผนวกดวยความเฉียบคมในการลยั่งรู
อยางลุมลึกเพ่ือการปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองคแความรูที่มีอยูเดิมใลเพ่ิมพูนคุณคาขึึ้นอยาง
สอดคลองและเลมาะสมกับบริบทตางๆขึองชุมชนทองถิ่นและสังคมขึองตน (ชวนเพชรแกว, 2547)
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สอดคลองกับสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแล งชาติ  กล าวไว ว า  ความสํ าคัญขึอง 
ภูมิปใญญาทองถิ่นซึ่งเป็นวัฒนธรรมเป็นความรูที่สั่งสมจากการปฏิบัติจริงในลองทดลองทางสังคมเป็น
ความรูดังเดิมที่ถูกคนพบมีการทดลองใชแกไขึดัดแปลงจนเป็นองคแความรูที่สามารถแกปใญลาในการ
ดําเนินชีวิตและถายทอดสืบตอกันมาภูมิปใญญาทองถิ่นเป็นขึุมทรัพยแทางปใญญาที่คนไทยทุกคนควรรู
ควรศึกษาปรับปรุงและพัฒนาใลสามารถนําภูมิปใญญาทองถิ่นเลลานั้นมาแกไขึปใญลาใลสอดคลองกับ
บริบทสังคมวัฒนธรรมขึองกลุมชนนั้นๆอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแลงชาติ , 
2545) 

จากความสําคัญและประโยชนแขึองไมพะยอมที่กลาวมาขึางตนที่มีสารแทนนิน (Tannin) ที่มี
คุณสมบัติยับยั้งการเจริญขึองจุลินทรียแและจากภูมิปใญญาชาวบานบานน้ําโทงตําบลบอแฮว อําเภอ
เมืองลําปาง จังลวัดลําปาง ที่ได้นําไม้พะยอมมาใช้ประโยชน์มากมาย ผู้วิจัยมีความสนใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม้พะยอมที่มีคุณสมบัติเป็นสารกันบูดใช้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู โดยใช
กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพ่ือแสวงลาคําตอบ และสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรและอธิบาย
เกี่ยวกับการนําภูมิปใญญาในทองถิ่นเก่ียวกับการศึกษาไมพะยอมที่ใชยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู  
อีกทั้งยังทําใลผูวิจัยไดองคแความรูใลม  สามารถคิดเป็น แกปใญลาเป็นและสามารถนําความรูไป
ประยุกตแใชตอไป 

 
กรอบความคิด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการวิจัยเป็นฐานโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่นไมพะยอมที่ใชยืดระยะเวลาการ
เก็บรักษาปลาท ู

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบไมพะยอมที่สามารถใชยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทูเมื่อเทียบ
กับสารกันบูด โดยใชกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
 

ศึกษากระบวนการใชวิจัยเปน็ฐาน 
 

ระยะการเก็บรักษาปลาท ู
 

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนวิจยัเป็น
ฐานเพ่ือศกึษาภมูิปัญญาท้องถ่ิน
ไม้พะยอมท่ีใช้ยืดระยะเวลาการ
เก็บรักษาปลาท ู
ตัวแปรตน :ไมพะยอม 
ตัวแปรตาม:ระยะเวลาการยืดอายุ
การเก็บรักษาปลาท ู
ตัวแปรควบคุม : ปริมาณไมพะยอม
ชนิดและขึนาดปลาทูอุณลภูมิ 
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สมมติฐานการวิจัย 
ปริมาณไมพะยอมมากจะสามารถใชยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทูไดนาน 

ตัวแปรที่เกี่ยวข๎อง 
ตัวแปรตน : ไมพะยอม 
ตัวแปรตาม : ระยะเวลาการยืดอายุการเก็บรักษาปลาทู 
ตัวแปรควบคุม : ปริมาณไมพะยอมชนิดและขึนาดขึองปลาทูและอุณลภูมิในการทําการ

ทดลอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 จากการวิจัยการเรียนรูโดยใชกระบวนวิจัยเป็นฐานเพ่ือศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นไมพะยอมที่ใช
ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานในการศึกษาภูมิ
ปใญญาทองถิ่น โดยทําการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาการเรียนรูโดยใชกระบวนวิจัยเป็นฐาน
เพ่ือศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่น ระยะที่ 2 ทําการทดลองการศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นไมพะยอมที่ใชยืด
ระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู 
 
ระยะที่ 1 : ศึกษาการเรียนรูโดยใชกระบวนวิจัยเป็นฐานเพ่ือศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นผูวิจัยดําเนินการ 

ดังนี้ 
   1. ศึกษากระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัย 
   2. ศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่น ลงพื้นที่เพ่ือรวบรวมขึอมูลเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่น 
   3. นําขึอมูลเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นที่ไดจากการสอบถามจากปราชญแชาวบานและนํา
ขึอมูลที่ไดมาออกแบบวางแผนดําเนินงานวิจัยตอไป 
 
ระยะที่ 2: ทําการทดลองการศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นไมพะยอมที่ใชยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู

โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
1.ขึั้นตอนการตมปลาทูกับไมพะยอมปลาทูดวยน้ําเปลา และปลาทูตามทองตลาด 
    1.1  นําปลาทูสดมาควักไสกับเงือกออกแลวนาไปแชในน้ําเกลือไวเป็นเวลา 30 นาที 
    1.2  นําไมพะยอมที่เตรียมไว 100 กรัมมาตมในลมอใลออกสี 
    1.3  นําปลาทูลงไปตมเป็นเวลา 5 นาท ี
    1.4  นําปลาทูที่ตมสุกแลวไปผึ่งลมและตากแดดใลแลง 
2. ทําการตมปลาทูดวยน้ําเปลา โดยทําตามข้ัึนตอนเลมือนกับตมในน้ําไมพะยอมแตเปลี่ยน

จากไมพะยอมเป็นน้ําเปลา 
3. ขึั้นตอนการวัดคาความแนนเนื้อ 

3.1 นําปลาที่ไดจากการตมดวยไมพะยอม นําเปลา และตามทองตลาดมาวัดความแนน
ดวยเครื่องวัดความแนนเนื้อโดยปลาลนึ่งตัววัดสามรอบโดยวิธีการสุมวัดเนื้อสามบริเวณและบันทึกผล
ที่ได 

3.2 นําคาที่ไดมาคํานวณลาคาเฉลี่ยและแปลผล 
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เครื่องวัดคําความแนํนเนื้อ (PENETROMETER FRUIT FIRMNESS TESTER) 
 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิจัย ไดแก การลาคาเฉลี่ย 
 
 

 
 
 
      คือ คาเฉลี่ยเลขึคณิต 
                 คือ ผลบวกขึองขึอมูลทุกคา 
                      คือ จํานวนขึอมูลทั้งลมด 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษากระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานเพ่ือศึกษาภูมิปใญญาในทองถิ่น  พบวาการใช
กระบวนการวิจัยเป็นฐานทําใลผูวิจัยไดคนพบความรูใลมจากภูมิปใญญาทองถิ่น และสามารถคนลา
คําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  อีกทั้ งการศึกษาภูมิปใญญาในทองถิ่ น โดยใช
กระบวนการวิจัยเป็นฐานยังทําใลผูวิจัยมีทักษะการคิด  การแกปใญลาสืบคนลาคําตอบ และเป็น
กระบวนการที่ผูวิจัยไดลงมือปฏิบัติจริง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาความแนนเนื้อขึองปลาทูกับไมพะยอมปลาทูกับน้ําเปลา และปลาทูตามทองตลาด 
 

จํานวนวันที่ทําการวัด
ความแนํนเนื้อ 

ปลาทูต๎มน้ําเปลํา 
(คําเฉลี่ย) 

ปลาที่ใช๎ไม๎พะยอม 
(คําเฉลี่ย) 

ปลาในท๎องตลาด 
(คําเฉลี่ย) 

ตัวท่ี 
1 

ตัวท่ี 
2 

ตัวท่ี 
3 

ตัวท่ี 
1 

ตัวท่ี 
2 

ตัวท่ี 
3 

ตัวท่ี 
1 

ตัวท่ี 
2 

ตัวท่ี 
3 

1 0.83 0.85 0.84 0.95 0.84 0.95 0.95 0.95 0.95 

2 0.77 0.78 0.79 0.92 0.89 0.86 0.82 0.76 0.73 

3 - - - 0.70 0.74 0.67 0.49 0.48 0.45 

4 - - - - - - 0.13 0.14 0.11 

 
จากตารางพบวาคาความแนนเนื้อขึองปลาทูที่ใชไมพะยอมในการยืดอายุการเก็บรักษานั้นจะมี

ดวยกันสามตัวคาที่ไดในแตละตัวทําการสุมวัดในเนื้อปลาเป็นเวลาสามวันโดยขึอมูลดังกลาวมีคาเฉลี่ย
ปลาตัวแรกคาเฉลี่ยเป็น 0.95,0.86 และ 0.23 ปลาตัวที่ 2 0.84, 0.82 และ 0.74 ปลาตัวที่ 3 0.95 
,0.76 และ 0.76 ตามลาดับจากคาดังกลาวจะพบวาคาความแนนเนื้อขึองปลาจะลดนอยลงไปเรื่อยๆ
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ตามวันเวลาและจะเสื่อมสภาพไปในวันที่ 4 ไมสามารถทําการวัดคาไดเนื่องจากเนื้อปลาแลลกจนไม
สามารถทําการวัดได 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงความแนํนเนื้อของปลาทู 
 จากรูปภาพแผนภูมิ จะพบวาคาความแนนเนื้อขึองปลาที่ตมดวยน้ําเปลาและตามทองตลาดที่
นํามาเป็นตัวเปรียบเทียบการยืดอายุการเก็บรักษานั้นใชปลาสามตัวและทําการสุมวัดความแนนเนื้อ
เลมือนปลาที่ใชไมพะยอมในการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นดังนี้ปลาที่ตมดวยน้ําเปลาตัวแรกมีคา 
0.83 , 0.77ตัวที่สองมีคา 0.85,0.78,และปลาตัวที่3 0.84,0.79,ตามลาดับจากขึอมูลขึางตนจะพบวา
ปลาในทองตลาดจะมีอายุอยูที่ 4 วันและคาความแนนเนื้อมีคาลดลงเรื่อยๆ จนจนวันที่ 5 ไมสามารถ
ทําการวัดคาความแนนเนื้อได และไมสามารถวัดได 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานเพ่ือศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่น พบวาจากการศึกษา
กระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานเพ่ือศึกษาภูมิปใญญาไมพะยอมที่ใชยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทูทํา
ใลไดความรูเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู ผานกระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐาน  ซึ่ง
ผูวิจัยไดนํากระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแสวงลาคําตอบ จากการลงมือปฏิบัติจริง และไดความรู
เกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่น นอกจากผูวิจัยไดขึอมูลเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปใญญาไมพะยอมที่ใช ยืด
ระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู การใชกระบวนการวิจัยเป็นฐานยังชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ  ทักษะการแกปใญลา  ทักษะการคิด อีกทั้งยังสงผลใลมีความกระตือรือรนในการเรียน 
การแสวงลาความรูตางๆ ดังที่ ปรียนันทแ  สิทธิจินดา กลาวไววาการเรียนแบบใชวิ จัยเป็นฐานนี้ชวย

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

วันที่1 วันที่2 วันที่3 วันที่4 

ปลาทูตมน้ําเปลา 

ปลาทูกับไมพะยอม 

ปลาทูตามทองตลาด 

ระดับความแนนเนื้อ 
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กระตุนใลผูเรียนสนใจวิชาที่เรียนมากขึึ้น ทําใลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาชีพนั้นสูงขึึ้น เพราะเป็น
การเรียนที่ไมนาเบื่อ ไมจําเจ สนุกสนานไดเผยศักยภาพขึองตนเอง (ปรียนันทแ  สิทธิจินดา , 2552)
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยขึองสุพจนแ  อิงอาจ  ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเป็นฐาน พบวา  นักศึกษาเขึาชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ
เรียน มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ การทําแบบฝึกลัด การ
ทํารายงานบุคคลและงานกลุมนักศึกษาใลความรวมมือในกิจกรรมการสอนโดยเฉพาะการทํางานเป็น
กลุม(สุพจนแ  อิงอาจ, 2555)อีกทั้งยังสอดคลองกับ วิเชียร อินทรสมพันธแไดทํางานวิจัยเกี่ยวกับ การ
พัฒนาการเรียนการสอนนิสิตสาขึาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาโดยใชวิจัยเป็นฐาน  พบวา 
กระบวนการทํางานวิจัยขึองนักศึกษาเริ่มพัฒนางานวิจัยจากการเรียนรูในชั้นเรียนโดยใชผลการวิจัย
ประกอบการสอน ใชในการเรียนการสอน ทั้งอาจารยแและนักศึกษาใชกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการ
เรียนการสอนพัฒนาองคแความรูดวยตนเอง  วางแผนการวิจัย  เขึียนและนําเสนอโครงการวิจัย  สราง
เครื่องมือการวิจัยและลาคุณภาพ เก็บรวบรวมขึอมูล วิเคราะลแผล สรุปผล อภิปรายผล และนําไป
ปรับประยุกตแใช (วิเชียร อินทรสมพันธแ ,2559 ) กระบวนการโดยใชวิจัยเป็นฐานเป็นกระบวนการที่
ผูเรียนแสวงลาคําตอบและสรางองคแความรูใลมผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาขึองปลาทูที่ตมจากไมพะยอม 
น้ําเปลา และตามทองตลาด พบวาปลาที่ใชไมพะยอมในการยืดอายุการเก็บรักษานั้นมีอายุการเก็บอยู
ที ่3 วันสวนปลาทูในทองตลาดมีอายุอยูท่ี 4 วันและมีคาความแนนเนื้อนอยลงในแตละวันเรื่อยๆจนไม
สามารถวัดความแนนเนื้อไดในวันที่ 4 สวนปลาในทองตลาดวัดไมไดในวันที่ 5 เนื่องจากตัวปลาไมมี
ชองใลทําการสุมวัดและเนื้อปลาทูไมจับกันเป็นกอนเดียวกันมีเลมือกออกมาจากลนังปลาและมีกลิ่น
เลม็นเนาและเวลาจับลนังปลาและเนื้อปลาทูบางสวนจะลลุดติดมือปลาทูที่ใชไมพะยอมในการทําการ
ทดลองในครั้งนี้พบวาเมื่อผานไป 1 วัน 2 วัน คาความแนนเนื้อขึองปลาทูที่ตมจากไมพะยอม น้ําเปลา 
และตามทองตลาด มีคาความแนนเนื้อไมแตกตางกันเทาไลร แตเมื่อเวลาผานไปวันที่ 3 จะเล็นไดวา
คาความแนนเนื้อขึองปลาทูที่ตมจากไมพะยอมมีคาความแนนเนื้อมากกวาปลาทูที่ตมดวยน้ําเปลาและ
ตามทองตลาด ทั้งนี้เนื่องจากไมพะยอมเป็นไมที่มีคุณสมบัติชวยยับยั้งเชื่อจุลรินทรียแ ชวยกันบูด ทั้งนี้
จากการศึกษาไมพะยอมพบวาไมพะยอมมีสารไมพะยอมมีสารแทนนินซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญ
ขึองจุลินทรียแ ซึ่งสงผลใลปลาทูที่ตมดวยไมพะยอมทําใลมีความแนนเนื้อมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลาที่ตมดวยน้ําเปลา และปลาทูจากทองตลาดดังที่ เพชรนิยมสิทธิรมยแ  กลาวไววา พะยอมสวนที่
นํ ามาใช เปลื อกตนจากการศึ กษาฤทธิ์ ขึองสารสกัดลยาบจาก เปลือกพะยอมต าน เชื้ อ
Colletotrichumsp. ที่แยกไดจากพริกและมะละกอดวยวิธี tissue transplanting technique โดย
นําเปลือกพะยอมทั้งแบบสดและแลงมาสกัดดวยน้ําและเอทิลแอลกอฮอลแ (95% EtOH) ในอัตราสวน
สกัด 1 : 5 ทําการระเลยตัวทําละลายดวยเครื่องระเลยสุญญากาศจนไดสารสกัดที่ขึนลนืดทําการเลี้ยง
เชื้อราที่คัดแยกไดบนอาลารเลี้ยงเชื้อราสูตร Potato dextrose agar ที่ผสมสารสกัดในแตละความ
เขึมขึน (5, 10, 15 และ 20 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) บมที่อุณลภูมิลองนาน 7 วันจากการศึกษาพบวา
ทุกระดับความเขึมขึนขึองสารสกัดลยาบจากเปลือกตนพะยอมทั้งสดและแลงนามาสกัดดวย 95% เอ
ทานอลที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญขึองเสนใยเชื้อราColletotrichumcapsiciและC. 
gloeosporioidesไดโดยที่ระดับความเขึมขึน 400 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรสามารถยับยั้งการเจริญไดดี
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ที่สุด (100%) โดยไมพบการเจริญขึองเสนใยเชื้อราในขึณะที่ทุกระดับความเขึมขึนขึองสารสกัดลยาบ
ที่สกัดดวยนามีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราC. capsiciไดเพียงเล็กนอย 1.0 เซนติเมตร (71.41%) เมื่อเทียบ
กับชุดควบคุมพบการเจริญขึองเสนใยมีขึนาดความกวางขึองโคโลนีเทากับ  3.5 เซนติเมตรและC. 
gloeosporioides0.3 เซนติเมตร(92.50%) เมื่อเทียบกับชุดควบคุมพบการเจริญขึองเสนใยมีขึนาด
ความกวางขึองโคโลนีเทากับ 4 เซนติเมตรโดยประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญขึองเชื้อราขึึ้นอยูกับ
ระดับความเขึมขึนขึองสารสกัดจากผลการทดลองนี้แสดงใลเล็นวาสารสกัดจากเปลือกตนพะยอม
สามารถยับยั้งการเจริญขึองเชื้อราที่เป็นสาเลตุกอโรคแอนแทรกโนสในพริกและมะละกอได  (เพชร
นิยมสิทธิรมยแ, 2551)  นอกจากนี้งานวิจัยขึองรพีพรเอ่ียมสะอาด และคณะ ไดศึกษาคุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพและการตานอนุมูลอิสระขึองนาตาลโตนด โดยการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพและความสามารถตานอนุมูลอิสระขึองน้ําตาลโตนดสดซึ่งใชและไมใชไมพะยอมเป็นวัตถุกัน
เสีย(ชุดควบคุม) ผลการวิจัยพบวา น้ําตาลโตนดสดมีคาสูงกวาชุดควบคุมทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก
สารประกอบฟีนอลิคที่พบในไมพะยอม (รพีพรเอ่ียมสะอาด และคณะ ,2557)นอกจากนี้ วรรณิภา
เฉลิมลมูไดทําการศึกษาประสิทธิภาพขึองครีมยอมผมจากสารสกัดลยาบเปลือกตนพะยอมและเปลือก
ตนคูนเพ่ือศึกษา 1.เพ่ือลาองคแประกอบทางเคมีขึองสารสกัดลยาบจากเปลือกตนพะยอมและเปลือก
ตนคูน2.เพ่ือทําครีมยอมผมจากสารสกัดลยาบจากเปลือกตนพะยอมและเปลือกตนคูนที่มีผลตอการ
ติดสีเสนผมขึองอาสาสมัครที่ผมลงอก3.เพ่ือลาประสิทธิภาพขึองครีมยอมผมจากสารสกัดลยาบจาก
เปลือกตนพะยอมและเปลือกตนคูน 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจขึองอาสาสมัครที่มีตอประสิทธิภาพ
ขึองครีมยอมผมจากสารสกัดลยาบจากเปลือกตนพะยอมและเปลือกตนคูน 5. เพ่ือจัดทาโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการใชสีจากสารสกัดลยาบจากเปลือกตนพะยอมและเปลือกตนคูนทาครีมยอมผม
(วรรณิภาเฉลิมลมู, 2555)จะเล็นไดวาจากคุณสมบัติขึองไมพะยอมที่ชวยยับยั้งเชื้อจุลรินทรียแทําใลมี
การนําไมพะยอมศึกษามากมาย จากการนํากระบวนการวิจัยเป็นฐานการศึกษาภูมิปใญญาไมพะยอม
เพ่ือศึกษาการยืดระยะเวลาขึองปลาทูทําใลผูวิจัยไดองคแความรูใลม และสามารถนําความรูไปเผยแพร
สูชุมชนในทองถิ่นได  การศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นทําใลไดความรูใลมเกี่ยวกับภูมิปใญญานั้น และเป็น
การอนุรักษแภูมิปใญญาในทองถิ่น  ดังงานวิจัยขึองชคัตตรัยรยะสวัสดิ์ การศึกษา กระบวนการมีสวน
รวมในการจัดการความรูขึองภูมิปใญญาชาวบานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองดานสุขึภาพ  ผลการวิจัยพบวา
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการความรูขึองภูมิปใญญาชาวบานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองดานสุขึภาพ
เป็นรูปแบบการจัดการภายในชุมชนโดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแการพัฒนาสังคมเพ่ือสรางความเชื่อมโยงนําไปสูการพ่ึงพา
ตนเองดานสุขึภาพและผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคือผูนําชุมชนซึ่งเป็นผูที่ผลักดันใลชาวบานมี
สํานึกรวมกัน เกิดการรวมตัวกันเพ่ือการพัฒนาอยางอิสระตามภาวะที่สอดคลองกับภูมิปใญญาทองถิ่น
ที่เป็นวัฒนธรรมสืบตอกันมาแลวสงคืนความรูความเขึาใจอันประกอบเป็นระบบแลวนําใลแกชุมชนจะ
เป็นสวนสนับสนุนและเสริมสรางความเขึมแขึ็งใลแกชุมชนอยางยั่งยืน(ชคัตตรัยรยะสวัสดิ์ , 2555 )
และทัศนียแนาคุณทรงและคณะ ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยขึองคะแนนจากการ
สังเกตพัฒนาการขึองเด็กกอนและลลังการจัดดวยรูปแบบการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.01 แลวนํารูปแบบการสอนไปเผยแพรแกผูดูแลเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กตางๆผูดูแลเด็ก
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แสดงความคิดเล็นวารูปแบบการสอนมีความเลมาะสมในระดับมากท่ีสุดแลวจัดอบรมใลผูปกครองเรื่อง
“การพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยภูมิปใญญาไทย”พบวาผูปกครองมีความรูในการอบรมเลี้ยงดูบุตรลลานโดย
ใชภูมิปใญญาทองถิ่นเพ่ิมมากขึึ้นและจะนําความรูที่ไดไปใชอบรมเลี้ยงดูบุตรลลานที่บานตอไป(ทัศนียแ
นาคุณทรงและคณะ,2553)จะเล็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเป็น
ฐานทําใลผูเรียนมีความรูความสามารถในการแสวงลาคําตอบแลวยังชวยสงเสริมภูมิปใญญาทองถิ่นใน
ชุมชน ดังงานวิจัยขึอง อรพรรณ  บุราณรักษแ ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาภูมิปใญญาทองถิ่น
จากผลการเรียนรูและการจัดการเรียนรูโดยใชขึุมชนเป็นฐาน  พบวาผลการเรียนรูที่สามารถนําไปใช
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชา 000153 ภูมิปใญญาทองถิ่น และไดขึอมูลสารสนเทศเพ่ือเป็น
ขึอเสนอตอผูบริลารขึองสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  มลาวิทยาลัยขึอนแกน เพ่ือใชประกอบการจัดสินใจใน
การปรับปรุง และในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตอไป (อรวรรณ  บุราณรักษแ, 
2559) 

 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาภูมิปใญญาเกี่ยวกับไมสมุนไพรชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับไมพะยอมเพ่ือ
นํามาเปรียบเทียบ 

2. ในการทําการทดลองควรทําลลายๆซ้ํา เพ่ือความแมนยําและลดความคลาดเคลื่อนที่จะ
เกิดขึึ้นใลไดนอยที่สุด 

3.ควรลาปลาทูลลายๆพ้ืนที่ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ 
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การเลี้ยงปูนาเพ่ือการจําหนํายและการแปรรูปอาหารท๎องถิ่น 
Rice Field Crab Cultivation for Selling and Local Food Processing 
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สาขึาเกษตรศาสตรแ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1Corresponding author, Email: jumnian055@gmail.com  

 
บทคัดยํอ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือใลชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนา สราง
อาชีพและกอใลเกิดรายไดแกครอบครัวและชุมชน และเพ่ือใลมีขึอมูลทางวิชาการในการสงเสริมการ
เลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแเลียนแบบสภาพธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยสําลรับการนําไปบริโภค และการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอาลารทองถิ่นได กลุมเปูาลมายไดแกตัวแทนเกษตรกรผูผลิตน้ําปูจากชุมชนลมู 
8 บานลนองนาว ตําบลแจลม อําเภอแจลม จังลวัดลําปาง จํานวน 5 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก การวิจัยแบบมีสวนรวมในการทดลอง การใลความรูโดยนําผูรวมวิจัยไปศึกษาดูงาน และใชแบบ
ประเมินความรูและความพึงพอใจที่ไดรับจากโครงการวิจัย วิเคราะลแขึอมูลโดยใชคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการศึกษา พบวา จากการทดลองเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแเลียนแบบธรรมชาติ โดยมี
สัดสวนขึองปูนาตัวผูตอปูนาตัวเมีย 2 แบบ คือ 25 : 100 และ  25 : 50 มีเกษตรจํานวน 2 รายที่ใช
สัดสวน 25 : 100 และอีก 3 รายใชสัดสวน 25 : 50 ขึนาดขึองบอ 4x3x1 เมตร (12 ตารางเมตร) 
และใสดินลางจากขึอบบอ 30 เซนติเมตร เลี้ยงดวยอาลารอินทรียแ คือ ขึาวสวย ปลาสับ และผักสด 
ใลอาลารสัปดาลและ 2 ครั้ง  สุมวัดการเจริญเติบโตขึองลูกปูนาในเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6 โดยสุมวัดบอ
ละ 50 ตัว เริ่มวัดภายลลังจากปลอยปูนาลงเลี้ยงในบอประมาณ 3 เดือน การเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแ
ระยะเวลา 6 เดือน ประชากรลูกปูนาเจริญเติบโตขึึ้นตามระยะเวลา และมีการเจริญเติบโตที่ใกลเคียง
กัน มีขึนาดความกวางขึองลําตัวเฉลี่ย 2.48 เซนติเมตร และมีอัตราการเจริญเติบโตขึองลําตัวทั้งขึนาด
กวางและยาวรวมถึงน้ําลนักตัวมากที่สุดในระลวางเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 4 น้ําลนักปูที่ได จากบอที่ใส
แมปูนา 100 ตัว ไดน้ําลนักปู 8,000 กรัม และ 1,300 กรัม (เฉลี่ย 4,650 กรัมตอบอ) สวนบอที่ใสแม
ปู 50 ตัว ไดปู 300, 200 และ 200 กรัม (เฉลี่ย 233 กรัมตอบอ) มีจํานวนปูนาเฉลี่ยตอบอ 844 และ 
138 ตัว (บอที่ใสแมปูนา 100 ตัว) 32, 27 และ 22 ตัว (บอที่ใสแมปูนา 50 ตัว) และเฉลี่ยตอพ้ืนที่ 1 
ตารางเมตรเป็น 70.00 และ 17.25 (บอที่ใสแมปูนา 100 ตัว) 2.67, 2.25 และ 1.83 ตัว (บอที่ใสแมปู
นา 50 ตัว)  
  ผลการทดลองเลี้ยงปูนาแสดงใลเล็นวาการใชแมพันธุแปูนาสัดสวนที่ 25 : 100 ใลจํานวน
ปูนาสูงกวาการใชสัดสวนแมพันธุแปูนา 25 : 50  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใลเล็นถึงการเกิด
กระบวนการเรียนรูดานการเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแเลียนแบบสภาพธรรมชาติ การไปศึกษาดูงานทําใล
เกษตรกรผูรวมโครงการและนักศึกษารวมทั้งผูวิจัยไดรับความรูและมีแนวทางในการนํามาพัฒนาเพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงปูนาใลมีความเลมาะสมมากยิ่งขึึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยผูรวมโครงการยังมี
ความประสงคแจะเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแตอไป ดังนั้นโครงการวิจัยในครั้งนี้จึงกอใลเกิดประโยชนแตอ
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เกษตรกรและชุมชน ใลสามารถใชเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดใลแกครอบครัว ทําใลมีวัตถุดิบ
สําลรับการแปรรูปอาลารทองถิ่น และมีสวนในการรวมอนุรักษแวัฒนธรรมอาลารทองถิ่นใลคงอยูสืบไป 
 
คําสําคัญ :  การเลี้ยงปูนา  น้ําปู  อาลารทองถิ่น การวิจัยแบบมีสวนรวม  
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Abstract 
 
  The objectives of this study were to 1) encourage the learning process of 
communities about rice field crab and promote the career opportunity for the communities 
to earn more incomes and 2) produce more academic information to support the rice field 
crab cultivation in nature simulating environment cement pond to produce safety crab for 
consumption and local food processing (crab paste).  Five farmer agents from Moo 8, 
Nongnao village, Jae-Hom subdistrict, Jae-Hom district, Lampang province were participants 
in this research.  The experiment treatments were 2 different ratios of male to female rice 
field crab i.e. 25:100 and 25:50.  Two farmers were volunteered to cultivation the crab with 
the first ratio and the second ratio were cultivated by three farmers.  The size of pond was 
4x3x1 m (12 m2) and filled with soils until the level of 30 cm below the edge of the pond.  
Rice field crabs were feed with organic foods such as cooked rice, chopped fish and 
vegetables twice time per week.  Fifty rice field crabs per pound were sampling for growth 
determination at the 3th to 6th months of cultivation.  The body width mean was found to 
be 2.48 cm and the maximum body width and weight were obtained when the rice field 
crab was between 3 and 4 months old.  The total densities of rice field crab at the 25 : 100 
ratio were 70.00 and 17.25 rice field crab/m2.  For the ratio of 25 : 50 the densities were 2.67, 
2.25 and 1.83 rice field crab/m2.  
   This indicated that the rice field crab at the 25 : 100 ratio was higher yield than at 
the 25 : 50.  Moreover, it was found that the communities learning process about rice field 
crab in stimulated environment cement pond has occurred.  Field trip could inspire both 
farmers and students to improve and developed more suitable rice field crab cultivation for 
the communities.  The cultivation can be operated as full or part time work that can create 
more opportunities and income.  Moreover, they will have enough safety materials for local 
food processing and conserving local food culture. 
. 
Key words : rice field crab cultivation, crap paste, local food, participatory research 
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บทนํา 
 

ปูนา (Ricefield crap) เป็นศัตรูขึองขึาวเพราะปูนาจะกัดกินตนขึาวตั้งแตที่อยูในแปลงเพาะ
กลาจนกระท่ังปใกดําใลมๆ ทําใลแปลงปลูกขึาวไดรับความเสียลาย และจะทําความเสียลายใลกับขึาว
ลดลงเมื่อตนขึาวเจริญเติบโต นอกจากนี้การขึุดรูขึองปูนาตามคันนาเป็นสาเลตุลนึ่ งที่ทําใลคันนาเกิด
ความเสียลาย พังทะลาย ไมสามารถกักเก็บน้ําไวได เกษตรกรจึงกําจัดปูนาออกจากแปลงปลูกขึาว 
โดยเฉพาะในระยะที่สรางความเสียลายใลแกตนขึาวดังกลาว ปูนาเป็นสัตวแที่ชาวบานในทองถิ่นตาง ๆ 
นิยมนํามาประกอบอาลารในลลากลลายเมนู นับไดวาเป็นแลลงโปรตีนที่มีราคาถูกลากเปรียบเทียบ
กับเนื้อสัตวแชนิดอ่ืน ๆ  ในรานอาลารลลายแลงมีการนําปูนามาเป็นเมนูใลแกลูกคา ในจังลวัดแถบ
ภาคเลนือมีการนําปูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแที่เรียกวา “น้ําปู” ลรือ ภาษาทางภาคเลนือเรียกวา “น้ํา
ปู” ซึ่งจะตองนําปูเป็น ๆ ทั้งตัวมาใชเพ่ือการทําผลิตภัณฑแดังกลาว ในลมูบานลนองนาว  ตําบลแจลม 
อําเภอแจลม จังลวัดลําปาง เป็นอีกลมูบานลนึ่งที่มีการสืบทอดการทําผลิตภัณฑแน้ําปูมาอยางยาวนาน 
รวมถึงการมีผลิตภัณฑแอาลารทองถิ่นอ่ืน ๆ เชน น้ําพริกน้ําผัก ซึ่งไดมาจากการแปรรูปผักกาด ผักกาด
ดองเค็มอบแลง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑแที่มีชื่อเสียงขึองตําบลมีจําลนายในตลาดตาง ๆ ทั้งในชุมชนและพ้ืนที่
ใกลเคียง กลุมชาวบานลนองนาวยังรวมกับสาขึาวิชาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีการอาลาร 
มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลิตเป็นเสนขึนมจีนผสมน้ําปู ซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปใญญาทองถิ่น
กอใลเกิดการอนุรักษแวัฒนธรรมการบริโภคอาลารในทองถิ่นไดอีกทางลนึ่ง 

ถึงแมวาน้ําปูจะเป็นผลิตภัณฑแอยูคูกับชุมชนชาวลานนา ที่ในอดีตมีการบริโภคผักท่ีเก็บไดตาม
แปลงนา มีการจับปูเพื่อนํามาประกอบอาลารลรือแปรรูปเป็นน้ําปูแตในปใจจุบันพฤติกรรมในอดีตเริ่ม
จางลายไป กลุมที่ยังสืบทอดกันอยูจนกระทั่งถึงในปใจจุบันสวนใลญเป็นผูสูงอายุ เนื่องจากวิถีการทํา
เกษตรโดยเฉพาะการทํานามีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขึางมาก จากในอดีตการทํานาสวนใลญไมพ่ึงพา
สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น การบริโภคอาลารที่ลาไดในทองถิ่นจึงมีความปลอดภัย ปูที่อาศัยอยูในแปลงนา
สามารถเก็บมาประกอบอาลารโดยไมตองกังวลในเรื่องขึองสารเคมีตกคาง ในพ้ืนที่ที่มีการใชสารเคมี
ทําใลเกิดการสะสมในอาลารพ้ืนบานลลายชนิดรวมถึงปูนา (สุภาพรและคณะ , 2555) นอกจากนี้การ
ใชสารเคมีในนาขึาวสงผลตอประชากรขึองปูนารวมถึงความกังวลในการบริโภคปูนาจากสภาพ
ธรรมชาติ และในที่สุดก็กระทบตอวัฒนธรรมอาลารทองถิ่น คือการทําผลิตภัณฑแน้ําปู รวมถึงอาลาร
จากปูนาเมนูอ่ืน ๆ ดวย น้ําปูจะมีกลิ่นและรสชาติดีถาลากทํามาจากปูนา แตเนื่องจากปใจจุบันจํานวน
ปูนาลดลง ทั้งเนื่องจากพฤติกรรมการทําเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปทําใลการทํานาและการเกษตรอ่ืน ๆ 
พ่ึงพาการใชสารเคมี รวมถึงปูขึนาดใลญที่มีลักษณะลําตัวสีแดง (ปูแดง) ยังเป็นศัตรูขึองปูนาจึงสงผล
ใลประชากรปูนาในสภาพธรรมชาติลดจํานวนลง 

ปูนามีจํานวนลดลงกระทบตอกลุมผูผลิตน้ําปูในการลาวัตถุดิบเพ่ือนํามาแปรรูปเป็นน้ําปู การ
ลาปูนาในพ้ืนที่ยากขึึ้น ราคาปูที่มีจําลนายเริ่มสูงขึึ้น ซึ่งเมื่อคิดตนทุนแลวอาจไมคุมคากับการนํามา
แปรรูปเพ่ือทําเป็นผลิตภัณฑแน้ําปู (ปู 10 กิโลกรัม นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแน้ําปูได 1 กิโลกรัม) ใน
อดีตชุมชนในตําบลแจลมสามารถลาปูนาเพ่ือผลิตเป็นน้ําปูไดประมาณ 100 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อคํานวณ
จํานวนปูนาที่จะตองนํามาเป็นวัตถุดิบแลวจะตองใชปูนาถึง 1,000 กิโลกรัม ดังนั้นลากไมมีการแกไขึ
ปใญลาในเรื่องขึองแลลงปูนา อาจทําใลผลิตภัณฑแอาลารทองถิ่นที่ขึึ้นชื่อขึองอําเภอแจลม คือ “น้ําปู” 
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สูญลายไปก็เป็นได ดังนั้นเพ่ือใลน้ําปู ยังคงอยูคูกับชุมชนชาวอําเภอแจลม สามารถผลิตไดอยาง
เพียงพอกับความตองการขึองตลาดและไมมีปใญลาในเรื่องขึองการลาซื้อปูจากแลลงจําลนายในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ ซึ่งอาจเพ่ิมตนทุนการผลิตเนื่องจากคาขึนสง ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดวางแผนเพ่ือดําเนิน
โครงการวิจัยการเลี้ยงปูนาโดยนําเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแ และเลี้ยงดวยวัสดุอินทรียแที่มี
ความปลอดภัยและลาไดจากทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคแคือ  เพ่ือใลชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับการเลี้ยงปูนา สรางอาชีพเสริมและกอใลเกิดรายไดแกครอบครัวและชุมชน เพ่ือใลมีขึอมูล
ทางวิชาการในการสงเสริมการเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแเลียนแบบสภาพธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัย
สําลรับการนําไปบริโภค ลรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแอาลารทองถิ่นได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีขึั้นตอนการดําเนินงาน คือ 

1) ประชุมรวมกับลนวยงานเทศบาลและตัวแทนชุมชนเพื่อลาแนวทางการทําวิจัยรวมกัน 
2) ลงพื้นที่เปิดเวทีเพ่ือลาเกษตรกรที่สนใจรวมโครงการวิจัย จํานวน 5 ราย 
3) ชี้แจงวัตถุประสงคแและขึอตกลงเกี่ยวกับงานวิจัย 
4) จัดพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนา 
5) ลงพื้นที่ทําบอทดลองเลี้ยงปูนา 
6) เก็บขึอมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตขึองปูนา 

 
ขอบเขตของประชากรปูนา 

ประชากรปูนาที่เลี้ยงในบอซีเมนตแ สัดสวนขึองปูตัวผูตอตัวเมียมี 2 แบบ คือ 1) สัดสวน 25 : 
50 และ 2) สัดสวน 25 : 100  ขึนาดขึองบอกวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตรและสูง 1 เมตร โดยมี
เกษตรกรที่ใชสัดสวนที่ 1 จํานวน 3 ราย และ สัดสวนที่ 2 จํานวน 2 ราย เมื่อปลอยพอพันธุแแมพันธุแปู
นาลงบอไดประมาณ 2 เดือน จะเก็บพอพันธุแแมพันธุแออกจากบอเพ่ือปูองกันการกัดลูกปู 
 
การจัดการบํอเลี้ยงปูนา 
         1) ใสดินในบอเลี้ยงปูนาโดยใลลางจากขึอบบอดานบนประมาณ 30 เซนติเมตร นําพืชที่ขึึ้นอยู
ในนาขึาว เชน ตนขึาว ตนผักปอดนา ผักกูด มาปลูกไวภายในบอใลมีสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพในนา
ขึาว 

2) สรางบอเลี้ยงไวใตรมเงาตนไม ลรือ ใชตาขึายพรางแสงเพื่อใลปูนาไดรมเงา 
3) รดน้ําใลความชื้นภายในบอเลี้ยงโดยการเปิดสปริงเกอรแ  
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อาหารและการให๎อาหารปูนา 
1) เลี้ยงโดยวัสดุอินทรียแที่ปลอดภัยจากสารเคมีและสามารถลาไดในทองถิ่น ไดแกขึาวสุก 

ปลาปุน ลรือเศษผัก  
2) ใลอาลารอาทิตยและ 2 ครั้ง โดยวางภาชนะใสอาลารใลกระจายทั่วทั้งบอจํานวน 5 จุด แต

ละจุดใสอาลารประมาณ 2 กรัม ลากปูกินอาลารไมลมดใลเก็บอาลารเกาทิ้งเนื่องจากจะทําใลสกปรก
และกอใลเกิดโรค  
 
เทคนิคและวิธีการสุํมตัวอยําง   

สุมประชากรลูกปูนาลลังการผสมพันธุแระลวางตัวผูและตัวเมีย จํานวน 50 ตัวตอบอ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 วิเคราะลแขึอูลโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก เปรียบเทียบอาลารปูนาที่เกษตรกรแตละราย วิธีการ
ขึองเกษตรกรในแตละราย และ สถิติอนุมาน  ไดแก เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเจริญเติบโตขึองปูนาที่
เกษตรกรแตละรายเลี้ยง และแบบประเมินโครงการวิจัย โดยใชโปรแกรม Excel ในการลาคาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.) วิเคราะลแความแปรปรวนขึองน้ําลนักปูนา
โดยโปรแกรม Statistic V.8  เปรียบเทียบความแตกตางขึองคาเฉลี่ยโดย LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95%  
 
ผลการทดลอง 
1.  ข๎อมูลการเจริญเติบโตของปูนา 
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกขึอมูลการเจริญเติบโตขึองปูนา ซึ่งปลอยปูนาตามสัดสวนที่กําลนด
ไวในแผนการทดลองคือ ใช สัดสวนปูตัวผู : ปูตัวเมีย 25 : 50 และ 25 : 100 โดยนําปูจากธรรมชาติ
ทั้งตัวผูและตัวเมียตามสัดสวน โดยปูตัวเมียมีทั้งปูที่มีไขึติดมาในทองและยังไมมีไขึ ปลอยปูลงบอใน
ระลวางวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 และเลี้ยงดวยอาลารคือขึาวสุก โดยใลอาลาร 3 ครั้งตอ
สัปดาลแ โดยวางอาลารเป็นจุดโดยรอบบริเวณบอเลี้ยง จํานวน 5 จุด จุดละประมาณ 2 กรัม (10 กรัม
ตอครั้ง) ดังนั้นใน 1 เดือน เกษตรกรแตละรายจะใชอาลารเลี้ยงปูนา 120 กรัม เลี้ยงปูนาเป็นเวลา 6 
เดือน ปูนากินอาลารประมาณ 720 กรัม เก็บขึอมูลการเจริญเติบโตขึองปูนา จํานวน 4 ครั้ง โดยเริ่ม
เก็บขึอมูลตั้งแตเดือนสิงลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน รวม 4 ครั้ง ไดผลการเจริญเติบโตขึองปูนาในบอ
เลี้ยงขึองเกษตรกรแตละราย ในแตละครั้งดังนี้ 

1.1 ขนาดความกว๎างและความยาวลําตัวปูนาในเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6  
  จากการสุมปูในบอจํานวน 50 ตัว นํามาวัดขึนาดความกวางและความยาวลําตัว 
และชั่งน้ําลนัก พบวา ปูมีขึนาดความกวางขึองลําตัวในเดือนที่ 3, 4, 5 และ 6 (ลลังจากปลอยพอแม
พันธุแลงบอ) เฉลี่ยอยูที่ 1.07, 1.85, 2.29 และ 2.48 ซม. ตามลําดับ และมีขึนาดความยาวขึองลําตัว
เฉลี่ย 1.24, 2.22, 2.72 และ 2.94 ซม. ตามลําดับ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขึองความกวางเป็น 0.113, 
0.105, 0.111 และ 0.115 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึองความยาวลําตัวเป็น 0.140, 0.280, 
0.220 และ 0.210 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใลเล็นวาปูในแตละบอมีขึนาดขึองความกวางและความยาว
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รวมถึงน้ําลนักใกลเคียงกันลรือไมแตกตางกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจากในชวงเดือนที่ 3-4 สูง
กวาเดือนอ่ืนๆ (ตารางท่ี 1) 

1.2  น้ําหนักตัวของปูนาในเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6 
  จากการสุมปูในบอจํานวน 50 ตัว นํามาชั่งน้ําลนักตั้งแตเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6 
พบวา ปูนามีน้ําลนักตอตัวเฉลี่ย 0.92, 3.92, 7.15 และ 9.48 กรัม มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขึอง
น้ําลนักตัวเป็น 0.04, 0.480, 1.720 และ 1.650 ตามลําดับ จากน้ําลนักปูนา ในครั้งที่ 6 พบวา ปูนา
ในบอขึองเกษตรกรรายที่ 1 มีน้ําลนักเฉลี่ยตอตัวสูงที่สุดและใกลเคียงกับเกษตรกรรายที่ 5 สวนปูนา
ในบอขึองเกษตรกรรายที่ 1-3 มีน้ําลนักตัวเฉลี่ยต่ํากวา (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 1  ขึนาดความกวาง และความยาวลําตัวขึองปูนาในบอเลี้ยงขึองเกษตรกร 5 รายในเดือนที่ 
3-6 

เกษตรกรราย
ที ่

ขึนาดความกวางและความยาวลําตัว (ซม.) 
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

ความ
กวาง  

ความ
ยาว  

ความ
กวาง  

ความ
ยาว  

ความ
กวาง  

ความ
ยาว  

ความ
กวาง  

ความ
ยาว  

1 1.20 1.37 1.89 2.22 2.28 2.70 2.62 3.17 
2 1.00 1.29 1.72 2.03 2.18 2.48 2.29 2.79 
3 1.10 1.34 1.88 2.21 2.29 2.83 2.46 2.84 
4  1.15 1.12 1.76 1.97 2.22 2.57 2.34 2.74 
5  0.92 1.06 1.98 2.68 2.47 3.03 2.48 3.17 

คําเฉลี่ย  1.07 1.24 1.85 2.22 2.29 2.72 2.48 2.94 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

0.113 0.140 0.105 0.280 0.111 0.220 0.115 0.210 

 
ตารางท่ี 2  น้ําลนักตัวขึองปูนา (กรัม/ตัว) ที่เลี้ยงในบอขึองเกษตรกร 5 ราย ในเดือนที่ 3-6 

เกษตรกรรายที่ 
น้ําลนัก (กรัม/ตัว) 

เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 
1 0.98 4.10 7.01 11.16 
2 0.87 3.16 5.35 8.10 
3 0.93 3.98 8.04 9.91 
4 0.89 3.89 5.77 7.43 
5 0.92 4.48 9.58 10.81 

คาเฉลี่ย 0.92 3.92 7.15 9.48 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.04 0.480 1.720 1.650 

 



515 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

  1.3  การเจริญเติบโตของปูนาเฉลี่ยในเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6 
  จากการวัดการเจริญเติบโตขึองปูนาทั้งขึนาดความกวาง ความยาวลําตัว และน้ําลนักตัว 
โดยเริ่มวัดตั้งแตเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6 ภายลลังจากปลอยพอแมปูลงในบอ (สิงลาคมถึงพฤศจิกายน) 
โดยวัดการเจริญเติบโตขึองปูนาในบอขึองเกษตรกรทั้ง 5 ราย และนํามาลาคาเฉลี่ย พบวา ในเดือนที่ 
3 – 6 ปูนามีขึนาดความกวางขึองลําตัวเฉลี่ย 1.07, 1.85, 2.29 และ 2.48 เซนติเมตร ตามลําดับ 
(ภาพท่ี 1) มีขึนาดความยาวขึองลําตัวเฉลี่ย 1.24, 2.22, 2.72 และ 2.94 เซนติเมตร ตามลําดับ (ภาพ
ที่ 2) สวนน้ําลนักตัวขึองปูนาเฉลี่ย 0.92, 3.92, 7.15 และ 9.48 กรัม ตามลําดับ (ภาพที่ 3) ในเดือน
ที่ 3 ไปเดือนที่ 4 ปูนามีอัตราการเจริญเติบโตคอนขึางสูงกวาอัตราการเจริญเติบโตในเดือนอื่นๆ ทั้งใน
สวนขึองขึนาดความกวางและความยาวขึองลําตัว สวนน้ําลนักตัว พบวา น้ําลนักในแตละเดือนเพิ่มข้ึึน
เป็น 4.26, 1.82, 1.33 เทา (ภาพท่ี 1-3) 
 

 
ภาพที่ 1  ความกวางเฉลี่ยขึองลําตัวปูนาในเดือนที่ 3 ถึง 6 (M3-6) ลลังจากปลอยพอแมพันธุแลงบอ 
 

คว
าม

กว
าง

ลํา
ตัว

 (เ
ซน

ติเ
มต

ร) 
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ภาพที่ 2  ความยาวเฉลี่ยขึองลําตัวปูนาในเดือนที่ 3 ถึง 6 (M3-6)  ลลังจากปลอยพอแมพันธุแลงบอ 
 

 
 
ภาพที่ 3  น้ําลนักตัวเฉลี่ยขึองปูนาในเดือนที่ 3 ถึง 6 (M3-6) ลลังจากปลอยพอแมพันธุแลงบอ 

 
1.4 จํานวนปูนาตํอพื้นที่ (ตัว/ตารางเมตร) 
จากการเก็บปูนาภายลลังจากปลอยพอพันธุแและแมพันธุแปูนาลงบอและทดลองเลี้ยงเป็น

เวลาประมาณ 6 เดือน ในบอเลี้ยงขึนาด 12 ตารางเมตร โดยมีเกษตรกรผูรวมโครงการทั้ง 5 ราย ได
จํานวนปูเฉลี่ย 18.80 ตัวตอตารางเมตร และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็น 29.35 โดย
เกษตรกรรายที่ 1 และ 2 ซึ่งใชอัตราสวนขึองพอพันธุแปูนาตัวผูตอตัวเมีย 25:100 ไดจํานวนปูเฉลี่ย 
70.00 และ 17.25 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ สวนเกษตรกรรายที่ 3, 4 และ 5 ไดจํานวนปูเฉลี่ย 
2.67, 2.25 และ 1.83 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ เกษตรกรที่ไดจํานวนปูนาตอพ้ืนที่สูงที่สุดคือ
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เกษตรกรรายที่ 1 สวนจํานวนปูนาตอพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร จากบอขึองเกษตรกรอีก 4 ราย ไมมีความ
แตกตางกัน จํานวนปูนาขึองเกษตรกรทั้ง 5 รายแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  จํานวนปูนาตอตารางเมตรจากบอเลี้ยงขึองเกษตรกรแตละราย 

เกษตรกรรายที่ จํานวนปู (ตัว/ตร.ม.) 
1 70.00 
2 17.25 
3 2.67 
4 2.25 
5 1.83 

คาเฉลี่ย 18.80 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 29.35 

 
1.5  น้ําลนักปูนา (กรัม/บอ) 

  จากการเก็บปูในบอขึองเกษตรกรและชั่งลาน้ําลนักรวมขึองปูภายในบอท้ังลมด 
พบวา สัดสวนขึองปูนาตัวผูตอปูนาตัวเมีย 25 : 100 และ 25 : 50 ตัวตอบอ มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งในทางสถิติ สัดสวนขึองปูนาตัวผูตอตัวเมีย 25 : 100 ใลจํานวนประชากรและน้ําลนักปู
นารวมเฉลี่ย 4,650 กรัม และ สัดสวนปูนาตัวผูตอตัวเมีย 25 : 100 มีน้ําลนักรวมเฉลี่ย 233กรัม 
แสดงใลเล็นวา การใชแมพันธุแปูนาตัวเมียในสัดสวนที่สูงมีแนวโนมการมีประชากรปูนาสูงกวาการใช
แมพันธุแปูนาที่มีจํานวนนอยกวา (กราฟที่ 1) 
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ภาพที่ 4  น้ําลนักปูนา (กรัม/บอ) ขึองเกษตรกร 5 ราย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ถึงแมวาการทดลองในครั้งนี้ไมสามารถบอกถึงความแตกตางระลวางสัดสวนระลวางปูตัวผูตอ
ปูตัวเมียแตแนวโนมการใสปูนาตัวเมียที่มากกวาจะใลประชากรขึองปูนาสูงกวา และพบวา การเลี้ยงปู
นาในบอซีเมนตแระยะเวลา 6 เดือน ปูมีขึนาดลําตัวเจริญเติบโตขึึ้นตามระยะเวลา และเจริญเติบโตที่
ใกลเคียงกัน มีขึนาดความกวางขึองลําตัวเฉลี่ย 2.48 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปูที่มีขึนาดโต
เต็มที่จะมีขึนาดความกวางขึองกระดองที่ 2.8 – 5.7 เซนติเมตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเก็บปู
ทั้งลมดในบอไดเก็บเม่ือปูมีอายุประมาณ 6 เดือน ซึ่งโดยปกติปูที่มีขึนาดตัวโตเต็มที่จะมีอายุประมาณ 
8-10 เดือน ซึ่งอาจเป็นไปไดวาลากเลี้ยงตอไปปูอาจจะมีขึนาดเพิ่มขึึ้นไปอีก (ตารางที่ 4.4)  ประชากร
ปูนาที่เลี้ยงในบอมีอัตราการเจริญเติบโตขึองลําตัวทั้งขึนาดกวางและยาวรวมถึงน้ําลนักตัวมากที่สุดใน
ระลวางเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 4 และน้ําลนักปูที่ไดจากบอที่ใสแมพันธุแปูนา 100 ตัว ไดน้ําลนักปูเฉลี่ย 
4,650 กรัม สวนบอท่ีใสแมปู 50 ตัวไดน้ําลนักปูเฉลี่ย 233 กรัม จากขึอมูลขึองปริมาณไขึในทองแมปู
ซึ่งจะมีจํานวนเฉลี่ย 500 – 700 ฟองตอแมปู 1 ตัว ลากใชแมปู 50 ตัวจะมีลูกปูทั้งลมด 25,000 – 
35,000 ตัว และลากใชแมปู 100 ตัว ก็จะมีลูกปู 50,000 – 70,000 ตัว ลากคํานวณจากน้ําลนักตอ
ตัวขึองปูที่ 9.48 กรัม แสดงใลเล็นวา จะไดจํานวนปูขึองแตละบอเฉลี่ยอยูที่ 844, 138, 32, 27 และ 
22 ตัว  ทั้งนี้อาจมีความเก่ียวขึองกับความชื้นในบอ ซึ่งบอเลี้ยงปูขึองเกษตรกร 2 ราย ใชดินที่เป็นดิน
รวนปนทราย ทําใลดินแนนและไมเก็บน้ํา และนอกจากนี้บอทดลองเป็นบอที่ไมไดเทพ้ืน เมื่อมีสภาพที่
ไมเลมาะสมปูอาจจะขึุดรูและลนีออกไป นอกจากนี้ ตัวเมียอาจจะไมปลอยลูกออกจากทองเมื่อ
สภาพแวดลอมไมเลมาะสม ทําใลมีปริมาณลูกปูที่เลลือในบอนอย ดังนั้นการนําปูตัวผูและปูตัวเมียมา
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ปลอยลงในบอกอนที่จะปลอยลูกออกจากทองอาจจะไมไดผลดี ควรจะใลตั วผูและตัวเมียผสมพันธุแ
และมีไขึและปลอยลูกแลวอนุบาลลรือเลี้ยงในภาชนะกอนจนกวาลูกปูจะมีความแขึ็งแรงจึงปลอยเลี้ยง
ลงในบอโดยที่ทราบจํานวนลูกปูที่แนนอน ซึ่งจะทําใลสามารถนับผลผลิตลรือจํานวนปูที่ไดลลังจากมี
การเจริญเติบโตเต็มที่และไดขึอมูลที่มีความแนนอน ลรืออาจจะเก็บลูกปูจากแปลงนาที่มีอายุ
ประมาณ 2 เดือน (ขึนาดประมาณเทาลัวนิ้วกอย) นับจํานวนแลวปลอยเลี้ยงลงในบอ นอกจากนี้ การ
ทําบอปูที่มีขึนาดความสูง 1 เมตร และใสดินใลระดับขึองดินอยูสูงจากขึอบบอประมาณ 30 
เซนติเมตร พบวาปใญลาที่เกิดขึึ้นคือ การเก็บปูทําไดลําบาก เนื่องจากปูขึุดรูอยูลึกลงไปในดิน และใน
บอเลี้ยงปูควรมีพ้ืนที่สวนลนึ่งขึองบอที่สามารถกักเก็บน้ําและมีความชื้นตลอดเวลาโดยเฉพาะใน
ชวงเวลาที่แมปูปลอยลูกออกจากทอง  

จากผลการวิจัยขึอง นิตยา (2555) พบวา การเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแทั้งชนิดบอกลมและบอ
สี่เลลี่ยม ในตําบลสันโปุง อําเภอแมริม จังลวัดเชียงใลม โดยการปลอยปูนาตัวผูและปูนาตัวเมียขึนาด
ลําตัว 4 เซนติเมตร ใชสัดสวนขึองปูนาตัวผูและปูนาตัวเมียอยางละ 25 ตัว ขึนาดขึองบอ กวาง 2 
เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 1 เมตร พบวา ไดผลดี แตอยางไรก็ตามผลการวิจัยดังกลาวไมไดระบุถึ ง
ผลผลิตที่ไดภายลลังจากการเลี้ยงปูนาระยะเวลา 10 เดือนวา ไดผลผลิตทั้งลมดเทาไลร และจากการ
ลงพ้ืนที่ไปสอบถามเกษตรกรผูเลี้ยงปูนาในเขึตพ้ืนที่ดังกลาว พบวา ไดเลิกเลี้ยงปูนาไปเนื่องจาก
ประกอบอาชีพลลายอยาง ผูที่รับซื้อปูนามาแปรรูปเป็นน้ําปูจึงลาวัตถุดิบไดเฉพาะในฤดูกาลขึองการ
ทํานา  ซึ่งปใจจุบันลายากขึึ้นเพราะไมมีคนเก็บมาขึาย เมื่อพูดคุยก็ไดทราบวามีเกษตรกรอีกรายที่เลี้ยง
ปูนาจําลนาย จึงไดไปสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง ตลาดขึองปูนา ซึ่งไดขึอมูลที่เป็นประโยชนแ และ
การเลี้ยงดวยวิธีดังกลาวสามารถเก็บปูนาเพ่ือจําลนายและสรางรายได และเลือกเก็บปูไปจําลนายใน
ชวงเวลาที่ตลาดขึาดแคลนปูนาคือในชวงที่ไมใชฤดูทํานาลรือฤดูฝนซึ่งปูนาลายากและจําลนายได
ราคาสูง โดยผลสําเร็จจากการเลี้ยงดวยวิธีดังกลาวไดผลถึงรอยละ 90 เกษตรกรดังกลาวคือ คุณลุง
ปรารภ บัวเลลือง เกษตรกรลมูที่ 6 ตําบลสันโปุง อําเภอแมริม จังลวัดเชียงใลม ซึ่งมีพ้ืนที่ที่เป็นศูนยแ
เรียนรูตามลลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใลมตามแนวพระราชดําริ ประจําตําบลสัน
โปุง ภายในศูนยแมีการทําเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแ รวมถึงเป็นเกษตรกรเพียง
รายเดียวที่ยังเลี้ยงปูนา โดยการนําลูกปูขึนาดเล็กมาเลี้ยงในบอซีเมนตแทรงสี่เลลี่ยมขึนาดบอกวาง 1 
เมตร ยาว 2.5 เมตร ปลอยลูกปูลงในบอเลี้ยงจํานวน 1,000 ตัว และเก็บขึายไดประมาณ 900 ตัว 
โดยมีบางตัวปีนออกจากบอเนื่องจากมีรูรั่วจะเลี้ยงและเก็บจําลนายเมื่อปูนามีราคาแพงบางครั้งพบวา
ขึายไดราคาสูงถึงตัวละ 2-5 บาท  ขึอมูลในเว็บไซนแตางๆ ที่เกี่ยวขึองกับการเลี้ยงปูนาเป็นการกลาวถึง
การเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพเสริม สามารถเลี้ยงไดในบอทั้งบอซีเมนตแและบอดิน แตผลผลิตลรือจํานวนปู
ทั้งลมดตอพ้ืนที่คณะผูวิจัยไมพบวามีการรายงานขึอมูลที่ชัดเจน ในเว็บไซนแขึอง esan108.com ระบุ
วาปริมาณลูกปูที่ปลอยเลี้ยงในบอสูงถึง 10,000 ตัวตอตารางเมตร ซึ่งลากคาดการณแจากความ
ลนาแนนขึองจํานวนลูกปูตอพ้ืนที่แลว ในบอขึองเกษตรกรที่บานลนองลนาว ลมู 8 ซึ่งมีขึนาด 12 
ตารางเมตรจะสามารถปลอยลูกปูไดสูงถึง 120,000 ตัว และลากเลี้ยงไดน้ําลนักตัว 10 กรัม จะได
ผลผลิตตอบอสูงถึง 1,200 กิโลกรัม ลากนําไปผลิตเป็นน้ําปูจะไดถึง 120 กิโลกรัม 
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 จากการพาเกษตรกรในโครงการเลี้ยงปูนาในอําเภอแจลมไปศึกษาดูงานในศูนยแเรียนรูตาม
ลลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใลมตามแนวพระราชดําริ ขึองคุณลุงปรารภ บัว
เลลือง ดังกลาว ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเลี้ยงปูนาแลวยังจะไดรับ
ประโยชนแในดานการทําเกษตรแบบผสมผสานโดยลลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตแใชในพ้ืนที่ขึองตนเองทั้งการเลี้ยงปูนาและการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแ โดยเฉพาะการ
เลี้ยงปูนา ซึ่งพ้ืนที่แจลมเป็นแลลงผลิตน้ําปูที่ขึึ้นชื่อขึองจังลวัดลําปาง ตลาดมีความชัดเจนและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการสนับสนุนโดยเทศบาลตําบลแจลม โดยในแผนงบประมาณประจําปี 2560 ได
บรรจุโครงการเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพเสริมสําลรับเกษตรกรเพ่ือจะนําวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิ ตภัณฑแ
อาลารทองถิ่นที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑแอาลารทองถิ่นที่อยูคูกับอําเภอแจลม
ตอไป 

จากผลการดําเนินโครงการในครั้งนี้ ถึงแมวาวิธีการเลี้ยงจะไมประสบผลสําเร็จไดปริมาณปู
ไมเป็นไปตามที่คาดการณแไวในเบื้องตน และลากมองในทางเศรษฐศาสตรแอาจไมคุ มคาลรือขึาดทุน 
ผลิตภัณฑแรวมเม่ือนํามาแปรรูปและจําลนายตามราคาตลาดทั่วไปจะไดผลตอบแทนไมถึง 1,000 บาท 
ในขึณะที่ตนทุนในสวนขึองวัสดุอุปกรณแในการสรางบอปูทั้ง 5 บอ เฉลี่ยอยูที่ประมาณบอละ  5,287 
บาท  อยางไรก็ตามโครงการวิจัยในครั้งนี้กํอให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในการเลี้ยงปูนา ซึ่งพบขึอดี
คือ เลี้ยงงาย ตนทุนคาอาลารต่ํา สามารถเลี้ยงแบบอินทรียแที่มีความปลอดภัย เก็บไปจําลนายเมื่อได
ราคาสูงและสามารถเลี้ยงเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมซึ่งไมกระทบตอการประกอบอาชีพลลัก ภายลลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการวิจัยในครั้งนี้บอเลี้ยงที่กอสรางมีความแขึ็งแรงมั่นคงและสามารถประยุกตแและใช
เลี้ยงปูนาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อเกษตรกรเลี้ยงตอเนื่องก็จะสงผลทําใลตนทุนคงที่ (fixed cost) 
ลดลง ยังมีเกษตรกรในกลุมที่สนใจจะเลี้ยงปูนาและปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงตามวิธีที่ไดไปศึกษาดูงาน 
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในบอเลี้ยงใลมีความเลมาะสม ซึ่งลากประสบความสําเร็จจะชวยใล
เกษตรกรมีอาชีพเสริมและสรางรายไดใลกับครอบครัว เป็นแลลงเลี้ยงปูนาที่ปลอดภัยไมมีสารพิษ
ตกคางและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ชวยอนุรักษแวัฒนธรรมอาลารขึองทองถิ่นใลคงอยูคูอําเภอแจ
ลม นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาใลเกิดนักวิจัยรุนใลมใลไดเรียนรูกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีสัดสวนขึองปูนาตัวผูตอปู
นาตัวเมีย 2 แบบ คือ (1) 25 : 100 และ (2) 25 : 50 เกษตรกรจํานวน 2 รายที่ใชสัดสวน 25 : 100 
และอีก 3 รายใชสัดสวน 25 : 50 ขึนาดขึองบอ 4x3x1 เมตร (12 ตารางเมตร) และใสดินลางจาก
ขึอบบอ 30 เซนติเมตร เลี้ยงดวยอาลารอินทรียแ คือ ขึาวสวย ปลาสับ และผักสด ใลอาลารสัปดาลและ 
2-3 ครั้ง ครั้งละ 10 กรัม สุมวัดการเจริญเติบโตขึองลูกปูนาในเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 6 โดยสุมวัดบอละ 
50 ตัว โดยเริ่มวัดภายลลังจากปลอยปูนาลงเลี้ยงในบอประมาณ 3 เดือน การเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแ
ระยะเวลา 6 เดือน ปูมีขึนาดลําตัวเจริญเติบโตขึึ้นตามระยะเวลา และมีการเจริญเติบโตที่ใกลเคียงกัน 
มีขึนาดความกวางขึองลําตัวเฉลี่ย 2.48 เซนติเมตร และมีอัตราการเจริญเติบโตขึองลําตัวทั้งขึนาด
กวางและยาวรวมถึงน้ําลนักตัวมากที่สุดในระลวางเดือนที่ 3 ถึงเดือนที่ 4 น้ําลนักปูที่ไดจากบอที่ใส
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แมพันธุแปูนา 100 ตัว ไดน้ําลนักปู 8,000 กรัม และ 1,300 กรัม  (เฉลี่ย 4,650 กรัม) สวนบอที่ใสแม
ปู 50 ตัวไดน้ําลนักปู 300, 200 และ 200 กรัม (เฉลี่ย 233 กรัม) ไดจํานวนปูนาเฉลี่ยตอบอ 844 
และ 138 (บอที่ใสแมปู 100 ตัว) 32, 27 และ 22 ตัว (บอที่ใสแมปู 50 ตัว) และเฉลี่ยตอพ้ืนที่ 1 
ตารางเมตรเป็น 70.00 และ 17.25 (บอที่ใสแมปู 100 ตัว) 2.67, 2.25 และ 1.83 ตัว (บอที่ใสแมปู 
50 ตัว) 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้กอใลเกิดกระบวนการเรียนรูดานการเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแเลียนแบบ
สภาพธรรมชาติ ผลจากการไปศึกษาดูงานทําใลเกษตรกรผูรวมโครงการและนักศึกษารวมทั้งผูวิจัย
ไดรับความรูและมีแนวทางในการนํามาพัฒนาเพ่ือปรับปรุงวิธีการเลี้ยงปูนาใลมีความเลมาะสมมาก
ยิ่งขึึ้น และเกษตรกรผูรวมโครงการจะเลี้ยงปูนาในบอซีเมนตแตอไป ดังนั้นการเลี้ยงปูนาจึงเป็นอาชีพที่
จะสามารถสรางรายไดใลแกครอบครัวและชุมชน ทําใลมีวัตถุดิบสําลรับการแปรรูปอาลารทองถิ่น 
และมีสวนในการรวมอนุรักษแวัฒนธรรมอาลารทองถิ่นใลคงอยูสืบไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขึอบคุณมลาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่
สนับสนุนทุนวิจัย และขึอบคุณเกษตรกรผูรวมโครงการทุกทาน ขึอบคุณนักศึกษาสาขึาวิชา
เกษตรศาสตรแและเทศบาลตําบลแจลมสําลรับความชวยเลลือและอํานวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่
วิจัย 
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การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช๎จากธรรมชาติที่ตํางกันตํอการทําปุ๋ยหมกั 
แบบไมํกลบักอง ภายใต๎แนวทางการทําเกษตรปลอดภัยแบบมีสวํนรํวม 

Comparative Study of Natural Residues for Making Unconverted 
Compost Pile under the Community Participation  

in Safety Agricultural Concept 
 

ปิยะรัตน๑  ทองธานี 
อาจารยแคณะเทคเคโนโลยีการเกษตร มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

Email : piyarat696@gmail.com 
 

บทคัดยํอ 
 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเลลือใชจากธรรมชาติตอการทําปุยลมักแบบไมกลับกองขึอง
ชุมชนบานลนองนาว อําเภอแจลม จังลวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติที่เลลือใช
ภายในทองถิ่นมาประยุกตแใชใลเกิดประโยชนแและพัฒนาวิธีการผลิตปุยลมัก โดยเปรียบเทียบวิธีการ
ทําปุยลมักแบบไมกลับกองดวยวิธีการสอดทอและไมสอดทอและชนิดขึองวัสดุที่เลมาะสม งานวิจัย
เริ่มจากกระบวนการถายทอดความรู การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมในการวางแผนการทดลองรวมกับ
ผูวิจัย ซึ่งมีเกษตรกรเขึารวมจํานวน 20 ครัวเรือน วัสดุธรรมชาติที่นํามาใช คือ ใบฉําฉาและฟางขึาว 
โดยนํามาเป็นสวนประกอบในการทําปุย 4 สูตร คือ (1) ใบฉําฉา + เปลือกถั่วลิสงบด + ขึี้วัว แบบ
สอดทอ (2)ใบฉําฉา + เปลือกถั่วลิสงบด + ขึี้วัว แบบไมสอดทอ และ (3) ฟางขึาว + เปลือกถั่วลิสง
บด + ขึี้วัว แบบสอดทอ และ (4) ฟางขึาว + เปลือกถั่วลิสงบด + ขึี้วัวแบบไมสอดทอ โดยใชแปลง
ทดลองในพื้นที่ขึองเกษตรกร วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD วัดคาการยุบตัวขึองกองปุย 
และวัดคาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี ไดแก ปริมาณไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
และโปรแตสเซียม (K) ความเป็นกรด-ดาง ผลการศึกษาพบวาการยุบตัวขึองกองปุยลมักจากวัสดุ
ธรรมชาติทั้งใบฉําฉา และฟางขึาว ทั้งแบบสอดทอ และไมสอดทอ มีการยุบตัวที่ไมแตกตางกันทาง
สถิติ โดยใชระยะเวลาการลมักที่เสร็จสมบูรณแเทากับ 130 วัน วัสดุธรรมชาติและวิธีการที่เลมาะสม
ที่สุดคือชุดที่ใชใบฉําฉาเป็นสวนประกอบโดยลมักแบบวิธีการสอดทอเพ่ิมอากาศ โดยมีคาไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 1.8, 0.6 และ 0.8% ตามลําดับ ซึ่งเป็นคาที่เลมาะสมตอการ
นําไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่เพาะปลูกขึองเกษตรกรในชุมชน 
 
คําสําคัญ : วัสดุเลลือใชจากธรรมชาติ, ปุยลมักแบบไมกลับกอง, เกษตรปลอดภัย 
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ABSTRACT 
 

 Comparative study of natural residues for making unconverted compost pile 
under the community participation in Hnong-now community, Amphor Chaehom, 
Lampang province was aimed on the usage of natural residues in making compost. 
Unconverted compost piles, made from two different natural residues, were with or 
without pipe inserted. Twenty participating households were taught, trained and 
brainstorming with the researcher in finding guidelines for using 2 natural residues; 
leaves of rain tree (Samanea saman) or rice straw, for making compost. The 4 
formulations of the compost were; (1) leaves of rain tree + ground peanut shell + 
cow dung, with pipe inserted (2) leaves of rain tree + ground peanut shell + cow 
dung,  without pipe inserted or (3) rice straw + ground peanut shell + cow dung, with 
pipe inserted (4) rice straw + ground peanut shell + cow dung, without pipe inserted. 
The experiment plots were located within farmer’s farm and the experiment plot 
design was factorial in CRD. Physical and chemical changes including; pH, content of 
nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), and decomposition rate of the compost 
were measured. The results showed that the optimum period for a fully 
decomposition of the 2 compost formulations with or without pipe inserted were 
130 days and were not statistical differences at 95% confidence. Compost piles 
made from leaves of rain tree with pipe inserted for air ventilation was the most 
suitable formulation for soil improvement in the community. The content of 
nitrogen, phosphorus and potassium of the treatment were 1.8, 0.6 and 0.8%, 
respectively. 
 
KEYWORDS : Natural residues, Unconverted compost pile, Safety agriculture 
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ที่มาและความสําคัญ 
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเลลือใชจากธรรมชาติที่ตางกันตอการทําปุย

ลมัก แบบไมกลับกองเพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี ภายใตแนวทางการทําการเกษตรปลอดภัย  และ
จากสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยในพ้ืนที่  อําเภอแจลม จังลวัด
ลําปาง  ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตรแขึองพ้ืนที่เป็นอําเภอที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับสาม ขึองจังลวัด
ลําปาง รองจากอําเภอ งาว และอําเภอ เถิน, ทิศเลนือ ติดตอกับอําเภอวังเลนือ,  ทิศตะวันออก 
ติดตอกับอําเภองาว และอําเภอแมเมาะ,  ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมืองลําปาง  และทิศตะวันตก 
ติดตอกับอําเภอเมืองปาน  อําเภอแจลมแบงเขึตการปกครองยอยออกเป็น 7 ตําบล 64 ลมูบาน 
ไดแก ตําบลแจลม 11 ลมูบาน, ตําบลบานสา 10 ลมูบาน, ตําบลปงดอน 8 ลมูบาน, ตําบลแมสุก 12 
ลมูบาน, ตําบลเมืองมาย 6 ลมูบาน, ตําบลทุงผึ้ง 6 ลมูบาน และ ตําบลวิเชตนคร 11 ลมูบาน (ภาพที่ 
1)ทองที่อําเภอแจลมประกอบดวยองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แลง ไดแก เทศบาลตําบลแจลม 
ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนขึองตําบลแจลม, เทศบาลตําบลบานสา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบานสาทั้ง
ตําบล,เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลทุงผึ้งทั้งตําบล, องคแการบริลารสวนตําบลแจลม 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแจลม (เฉพาะนอกเขึตเทศบาลตําบลแจลม), องคแการบริลารสวนตําบลแมสุก 
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแมสุกทั้งตําบล, องคแการบริลารสวนตําบลเมืองมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลเมือง
มายทั้งตําบล, องคแการบริลารสวนตําบลวิเชตนคร ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลวิเชตนครทั้งตําบล และ
องคแการบริลารสวนตําบลปงดอน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลปงดอนทั้งตําบล                 
  เทศบาลตําบลแจลม มีพ้ืนที่ในการปกครองเทากับ 2.7 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนใน
การกํากับดูแลทั้งสิ้น 1,625 ครัวเรือน รวมเทากับจํานวนประชากร 3,913 คน โดยมีโรงเรียนในกํากับ
ที่เทศบาลใลการสนับสนุน ไดแก โรงเรียนบานลนองนาว และโรงเรียนอนุบาลแจลม  อาชึพขึองคน
ในพ้ืนที่สวนใลญประกอบดวย อาชีพคาขึาย  รับราชการ และเกษตรกรรม  สินคาลนึ่งตําบลลนึ่ง
ผลิตภัณฑแที่ขึึ้นชื่อขึองเทศบาลแจลม ไดแก ผาถักโครเชตแ  ผลิตภัณฑแน้ําผัก และผลิตภัณฑแน้ําปู  ซึ่ง
เป็นเอกลักษณแขึองอําเภออยางแทจริง  และในปี2556 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขึา
เกษตรศาสตรแ ไดมีเปูาลมายในการทําการวิจัยในพื้นที่ บานลนองนาว อําเภอ แจลม จังลวัดลําปางซึ่ง
มีสภาพพ้ืนที่ ที่เลมาะสม เนื่องจาก มีเกษตรกรไดทําการเกษตร ทั้ง การปลูกขึาว การทําสวนผัก และ
การปลูกไมผล และไมยืนตน เชนตนฉําฉา เพ่ือใชประโยชนแและบริโภคในครัวเรือน และยังส ามารถ
จําลนายผลผลิตในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ ซึ่งจากการ สอบถามขึอมูลขึองเกษตรกรในพ้ืนที่ พบวา 
เกษตรกรจํานวนมากมีปใญลาในการทําการเกษตรลลายปใญลาดวยกันและที่สําคัญคือเรื่องคาใชจายที่
ลมดไปกับการซื้อ สารเคมี ปุยเคมี ซึ่งยังนิยมใชกันอยูในพ้ืนที่เพาะปลูก และนั่นก็จะสงผลถึงสุขึภาพ
รางกายขึองเกษตรกรที่ทรุดโทรม ปุวยไขึและมีภูมิตานทานต่ําเนื่องจากเกษตรกรสวนใลญยังมีการทํา
การเกษตรแบบแผนใลม คือการใชสารเคมีทุกประเภทในการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ขึองผลผลิต แนวโนมการทําการเกษตรที่ยังยึดติดกับการใชสารเคมีมีแนวโนมที่ลดลง โดยปใจจุบัน
เกษตรกรรมทางเลือกแบบอินทรียแ กลายเป็นกระแสที่ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึึ้น เนื่องจากความ
ลมเลลวขึองเกษตรกรรมแผนใลมและกอใลเกิดผลกระทบมากมายตอสุขึภาพและสิ่งแวดลอม ดังนั้น
ทางผูวิจัยจึงเล็งเล็นลนทางการแกไขึปใญลาเบื้องตนใลกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยพิจารณาจากวัสดุลรือ
วัตถุดิบเลลือใชจากธรรมชาติที่มีมากมายในพ้ืนที่ และไมไดนํามาใชประโยชนแ เชน ฟางขึาว เปลือกถั่ว 
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ใบฉําฉา ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการวิจัยในครั้งนี้  และที่สําคัญ เมื่อ ปี 2555 ผูวิจัยไดทําการวิจัย
เรื่องผลขึองการใชสาร พด 1 ในการเรงการยอยสลายขึองเศษวัสดุเลลือใช (ใบฉําฉา)ตอการทําปุย
ลมักแบบไมกลับกองในพ้ืนที่ ตําบล ปุาตัน อําเภอ แมทะ จังลวัดลําปาง ซึ่งไดผลเป็นที่นาพอใจ จาก
การตรวจวัดปริมาณ ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยูในปริมาณที่เป็นประโยชนแกับ
เกษตรกร โดยเฉพาะปริมาณ ไนโตรเจน อยูในระดับ เฉลี่ยที่ 1.57 % ซึ่งอยูระดับ ดี และยังเลมาะสม
ตอการใสในนาขึาวเป็นอยางยิ่ง  และจากการประสานงานเป็นเบื้องตนกับเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรกร
มีความสนใจที่จะเขึารวมงานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือสุขึภาพขึองคนในครอบครัวและลดคาใชจายที่เกิดจาก
การซื้อสารเคมี ปุยเคมีทางการเกษตร ซึ่งนับวาจะเป็นประโยชนแตอเกษตรกรในพ้ืนที่ที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทําการเกษตรเป็นแบบเกษตรปลอดภัยเป็นอยางยิ่ง  
 
วัตถุประสงค๑ของโครงการวิจัย 

1.เพ่ือสงเสริมการนําทรัพยากรธรรมชาติ ภายในทองถิ่นมาประยุกตแใชใลเกิดประโยชนแ
เพ่ือลดคาใชจายและสามารถเพ่ิมรายไดในครอบครัว 
                2.เพ่ือศึกษาลาแนวทางสรางความเขึมแขึ็งดานการทําปุยลมักในวิธีการที่เลมาะสมมาก
ที่สุด เพ่ือพัฒนาตนเองภายใตการมีสวนรวมชองเกษตรกร 
               3.เพ่ือศึกษาและพัฒนาวิธีการนําทรัพยากรธรรมชาติที่เลลือใชโดยวิธีการทําปุยลมัก 
แบบไมกลับกองในวิธีการและชนิดขึองวัสดุที่เลมาะสมมากท่ีสุด 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1  การวางแผนการทดลอง 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชแปลงทดลองในพ้ืนที่รวมกับ
เกษตรกร เริ่มจากการเปิดเวทีแสดงความคิดเล็นเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณแรวมกันระลวาง
เกษตรกรและผูวิจัยเพื่อลาแนวทางการปฏิบัติ ในการเลือกลรือใชวัสดุธรรมชาติ เพ่ือนํามาสูวิธีการทํา
ปุยลมักที่เลมาะสมมากที่สุดภายใตการทําเกษตรปลอดภัย โดย วางแผนการทดลองแบบ Factorial 
in CRD ประกอบไปดวย สิ่งทดลอง สิ่งทดลอง 4 สิ่งทดลอง 2 ซ้ํา จํานวน 8 ลนวยการทดลอง 
     ลงพ้ืนที่สํารวจรับฟใงปใญลาและรวมลาแนวทางในการแกไขึ จากนั้นเปิดเวทีจัดแบงกลุมเพ่ือ
รวบรวมวัสดุธรรมชาติในชุมชน ซึ่งประกอบดวยฟางขึาว 200 กิโลกรัม  ใบฉําฉา 200 กิโลกรัม และ 
เปลือกถั่วลิสง 50 กิโลกรัม ทําการใลความรูเกี่ยวกับวิธีการทําปุยลมักโดยใชวัสดุธรรมชาติ ชนิดตาง 
ๆ ที่เตรียมไวแลวปฏิบัติการทดลองในพ้ืนที่ขึองเกษตรกรรวมกับเกษตรกรในชุมชนจํานวน 20 ราย 
แบงเป็น  4 การทดลอง การทดลองละ 2 ซ้ํา ซึ่งจะไดจํานวนสิ่งทดลองทั้งลมด 8 สิ่งทดลอง  

2.2. การบันทึกขึอมูล  
บันทึกรายชื่อและจํานวนเกษตรกรที่เขึารวมโครงการวิจัย ทั้งลมด 20 ครัวเรือน และจํานวนครั้ง
รวมถึงจํานวนเกษตรกรที่เขึารวมขึองเกษตรกรในการปฏิบัติการทดลองในพ้ืนที่  สวนขึอมูลจากแปลง
ทดลองเก็บรวบรวมขึอมูลลักษณะทางกายภาพและเคมีขึองปุยที่ลมัก ไดแกคาความเป็นกรด – ดาง 
(คา pH)   ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสและ ปริมาณโพแทสเซียม  
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2.3  การวิเคราะลแขึอมูลทางสถิติ 
 วิเคราะลแขึอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมวิเคราะลแขึอมูล Statistics version 8.0 เปรียบเทียบ
ความแตกตางขึองคาเฉลี่ยโดย Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเลลือใชจากธรรมชาติที่ตางกันตอการทําปุยลมัก แบบไมกลับ
กองเพ่ือลดปริมาณการใชปุยเคมี ภายใตแนวทางการทําการเกษตรปลอดภัย  และจากสภาพ
ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยในพ้ืนที่  อําเภอแจลม จังลวัดลําปาง โดยเป็น
การวิจัยแบบมีสวนรวม ระลวางผูวิจัยและเกษตรกรในพ้ืนที่ จํานวน 20 ครัวเรือน ตั้งแตเดือน 
มกราคม 2556 – มีนาคม 2557 

ซึ่งการรายงานผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการรายงานผลตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว 
1 เพ่ือสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติ ภายในทองถิ่นมาประยุกตแใชใลเกิดประโยชนแ เพ่ือลดคาใชจายและ
เพ่ิมรายได ในครอบครัว โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

จากการสํารวจพื้นที่ บานลนองนาว อําเภอ แจลม จังลวัด ลําปาง พบวา มีวัสดุ ลรอวัตถุดิบ
เลลือใชจากธรรมชาติ และจากการทําการเกษตร มากมายโดยไดมีการเลือกวัตถุดิบที่เลมาะสมตอการ
นําไปใชในการเพาะปลูกและการพัฒนาคุณภาพขึองดินโดยไดมีการเลือก  ใบฉําฉา เปลือกถั่วลิสงบด 
ฟางขึาว ซึ่งมีอยูมากมายในชุมชน  โดยไดมีการเปิดเวทีชาวบานเพ่ือประชุมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเล็น และมีมติรวมกันทั้งผูวิจัย และเกษตรกร 20 ครัวเรือน เลือกพ้ืนที่ในการทําการทดลอง รวม
ปฏิบัติ รับขึอตกลง และวิธีการเก็บขึอมูลเพ่ือใลเกษตรกรทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ โดยมี
ขึั้นตอนดังนี้ 

1 รวบรวมวัตถุดิบ ใบฉําฉา ฟางขึาว เปลือกถั่วลิสง ( เกษตรกรเขึารวม 100 % ) 
2 จัดเตรียมลาพ้ืนที่ในการทดลอง เชิงปฏิบัติการรวมกันในชุมชน ( เกษตรกรเขึารวม 100 % 

) 
3 สงวัตถุดิบชนิดตางๆ ที่เกษตรกรแตละคนรับผิดชอบ ( เกษตรกรเขึารวม 100 % ) 
4 ลงมือปฏิบัติรวมกัน ในการทําปุยลมัก ในแบบที่ตกลงกันไว (เกษตรกรเขึารวม 100 % ) 
5 จัดเวรรับผิดชอบในการดูแล รดน้ํา กองปุยที่ไดทดลอง ( เกษตรกรเขึารวม 100 % ) 
6 มอบลมายผูนําเกษตรกรรับผิดชอบในการดูแลการเก็บขึอมูล ( เกษตรกรเขึารวม 100 % ) 
  (นาย จรัญ ประมาณ ผูนําเกษตรกร) 

2  เพ่ือศึกษาลาแนวทางสรางความเข็ึมแข็ึงในการทําปุยลมักในวิธีการที่เลมาะสมมากที่สุดเพ่ือพัฒนา
ตนเองภายใตการมีสวนรวมขึองเกษตรกรโดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ การจัดแบงความรับผิดชอบขึอง
เกษตรกร 20 ครัวเรือน เพ่ือใลเกษตรกรไดมีสวนรวมในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใลครบทุกขึั้นตอน 
ซึ่งผลที่ได มีดังนี้ 

- เกษตรกรเกิดการพัฒนาโดยการปฏิบัติใลเกิดผลจริงมากกวาทฤษฎี  
ซึ่งสอดคลองกับ ชัชรี นฤทุม(2551) การพัฒนาที่ไดไมไดลมายถึงการพูดลรือเขึียนแผนวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึึ้นดวยกระบวนการตางๆ แตการพัฒนาที่ไดจากการรวมวิจัยแบบมีสวนรวม คือ การ
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ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการและขึั้นตอน ขึองการทําปุยลมักในทุกวฺธีการที่มีการศึกษาเปรียบเทียบ  
ซึ่งไดมีการกําลนดไวในวิธีการวิจัย เพ่ือกอใลเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม 
ซึ่งผลที่ได คือ  -   การรวบรวมวัตถุดิบตางๆจากท่ีเกษตรกรมีสวนรวม ทั้ง 20 ครัวเรือน จํานวน 

1,000 กิโลกรัม ( 1 ตัน ) 
- จัดเวรรับผิดชอบรดน้ํา กองปุย  1 คน รับผิดชอบ 3 วัน จนครบ แลวเริ่มตน

เวียนใลม 
- จัดเก็บขึอมูล โดยมีเกษตรกรผูนําเป็นผูดูแล และ ใลคําแนะนํา 
- เกษตรกรเกิดองคแความรูใลม และพัฒนาสติปใญญาขึองตนเอง 
- เกษตรกรรูถึงประโยชนแ ขึองการนําทรัพยากรธรรมชาติที่เลลือใชมาใชใลเกิด

ประโยชนแ นําไปใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
- เกิดความรับผิดชอบ ชวยเลลอืเกื้อกูลกันระลวางเกษตรกร กับ เกษตรกรใน

ลมูบาน และอยูรวมกับ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางปลอดภัย 
 
3  เพ่ือศึกษาและพัฒนาวิธีการนําทรัพยากรธรรมชาติที่เลลือใช โดยวิธีการทําปุยลมัก แบบไมกลับ
กอง ในวิธีการที่เลมาะสมมากที่สุด โดยไดมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ในการดําเนินงานวิจัย ในครั้งนี้ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดแบงการทดลอง ดังนี้ 
  T1   ใบฉําฉา+ เปลือกถ่ัวลิสงบด (สอดทอเพ่ิมอากาศ)      T1R1 , T1R2 
  T2   ใบฉําฉา+ เปลือกถ่ัวลิสงบด (ไมสอดทอเพ่ิมอากาศ)   T2R1 , T2R2 
  T3   ฟางขึาว+ เปลือกถ่ัวลิสงบด (สอดทอเพ่ิมอากาศ)      T3R1  ,T3R2 
  T4   ฟางขึาว+ เปลือกถ่ัวลิสงบด (ไมสอดทอเพ่ิมอากาศ)   T4R1 , T4R2 
 โดยมีการเก็บขึอมูลการทดลอง ดังนี้ 

- การยุบตัวขึองกองปุย ระลวาง สอดทอเพิ่มอากาศ และไมสอดทอเพิ่ม
อากาศ 

- การตรวจวัดปริมาณ N P K  
- การตรวจวัด คา pH 
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ภาพที่ 1 กราฟเส๎นแสดงผลการเปรียบเทียบการยุบตัวของสิ่งทดลอง ทั้ง 4 สิ่งทดลอง ดังนี้ 
  

 
 

จากกราฟ จะเล็นไดวาการยุบตัวขึองกองปุยลมักจะเริ่มยุบตัวและแสดงคาขึองความแตกตาง
ระลวางวัสดุ โดยวัสดุจากฟางขึาว + เปลือกถ่ัวลิสง จะมีอัตราการยุบตัวเร็วกวากองปุยจากวัสดุใบ
ฉําฉา + เปลือกถ่ัวลิสง ในชวงที่1 ทั้ง 2 กรรมวิธ ีคือสอดทอและไมสอดทอ และในชวงตอมา พบวา 
ทั้ง 2 วัสดุ มีการยุบตัวลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะกองปุยจากฟางขึาว + เปลือกถ่ัวลิสงมีการยุบตัวที่
มากกวาจนถึงระยะสุดทาย(ประมาณ  95  - 130 วัน) การยุบตัวขึองกองปุยลมักทั้ง 2 วัสดุ และ 2 
วิธีการเริ่มอยูตัว โดยกองปุยลมักจากใบฉําฉา + เปลือกถ่ัวลิสง จะเลลือ คาการยุบตัวโดยเฉลี่ย 
ประมาณ  9 นิ้ว สวน กองปุยจากวัสดุ ฟางขึาว+เปลือกถั่วลิสง จะมีการยุบตัวที่มากกวา คือ เลลือ
คาเฉลี่ยเพียง 3  นิ้ว เทานั้น เนื่องจาก ฟางขึาวมีเนื้อสัมผัสที่มีความเปื่อยยุยมากกวา ใบฉําฉา นั้นเอง 
แตจากตวัเลขึการยุบตัวขึองกองปุยลมัก  พบวา กองปุยที่มีการสอดทอเพ่ิมอากาศ มีการยุบตัวที่เร็ว
และมากกวา กองปุยที่ไมไดสอดทอเพ่ิมอากาศ เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนภายในกองจึงชวยใลการ
ยอยสลายที่ดีกวาและเร็วกวา ซึ่งสอดคลองกับ  อานัฐ ตันโช ( 2549 ) ไดรายงาน ไวดังนี้ การลมักปุย
แบบอัตราเรงระบบเติมอากาศเป็นการทํางานที่งาย ตนทุนต่ํา ไมตองพลิกกลับกอง สามารถกองและ
ลมักปุยบนลานพื้นกลางแจงไดผลิตไดทุกฤดูกาล และลมักเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 20 
– 45 วัน เลมาะสําลรับชุมชนที่มีเศษพืชวัตถุดิบปริมาณมากและตอเนื่อง เชน เศษพืชจากการตัดแตง
กิ่ง  สวนผลไม สวนครั่ง เศษพืชที่เลลือจากการทําเกษตรกรรม และเศษวัสดุเลลือจากการเพาะเล็ด      
เชนเดียวกับ กรมพัฒนาที่ดิน (2544) ไดรายงานไววาการทําปุยลมักระบบเติมอากาศ โดยการนําขึยะ
อินทรียแมากองบนพื้นราบใลไดความสูงพอสมควร มีการเติมลมผานทอ พีวีซี ลรือลากไมไดเติมลม แต
ปลอยอากาศเขึาโดยผานทางทอ พีวีซี ที่เจอะรูเขึาไปในกองปุย ทําใลมีออกซิเจนในปริมาณท่ีเพียงพอ
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และเลมาะสมตอการเจริญเติบโตขึองเชื้อจุลินทรียแ สําลรับยอยสลายสารอินทรียแ จึงทําใลไมตองกลับ
กองปุยและยนระยะเวลาในการลมักไดเร็วขึึ้น 

 
ผลการทดลองการวิเคราะลแปริมาณธาตุอาลาร N P K และ คา pH 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณไนโตรเจน ( N ) ในปุยลมักจากวัสดุและวิธีการที่แตกตางกัน 

 
วัสดุ (A) 

วิธีการ (B)  
Mean 

 สอดทอ ไมสอดทอ 

ฉําฉา +เปลือกถั่วลิสง 1.82 1.80 1.81 A 

ฟางขึาว +เปลือกถ่ัว
ลิสง 

0.93 0.90 0.91 B 

คาเฉลี่ย (x ) 1.39 A 1.35 B  

 A B A × B 

F – test ** ** ns 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณฟอสฟอรัส ( P ) ในปุยลมักจากวัสดุและวิธีการที่แตกตางกัน 

 
วัสดุ (A) 

วิธีการ (B)  
Mean 

 สอดทอ ไมสอดทอ 

ฉําฉา +เปลือกถั่วลิสง 0.6 0.6 0.6 A 

ฟางขึาว +เปลือกถ่ัว
ลิสง 

0.6 0.6 0.6 A 

คาเฉลี่ย (x ) 0.6 A 0.6 A  

 A B A × B 

F – test ns ns ns 
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ตารางที่ 3 ปริมาณ โพแทสเซียม ( K ) ในปุยลมักจากวัสดุและวิธีการที่แตกตางกัน 

 
วัสดุ (A) 

วิธีการ (B)  
Mean 

 สอดทอ ไมสอดทอ 

ฉําฉา +เปลือกถั่วลิสง 0.80 0.76 0.78 A 

ฟางขึาว +เปลือกถ่ัว
ลิสง 

0.70 0.68 0.69 A 

คาเฉลี่ย (x ) 0.75 A 0.72 A  

 A B A × B 

F – test ns ns ns 
 
ตารางที่ 4 ปริมาณคาความเป็น กรด-ดาง ( pH ) ในปุยลมักจากวัสดุและวิธีการที่แตกตางกัน 

 
วัสดุ (A) 

วิธีการ (B)  
Mean 

 สอดทอ ไมสอดทอ 

ฉําฉา +เปลือกถั่วลิสง 7.70 7.70 7.70 A 

ฟางขึาว +เปลือกถ่ัว
ลิสง 

7.64 7.70 7.67 A 

คาเฉลี่ย (x ) 7.67 A 7.70 A  

 A B A × B 

F – test ns ns ns 
 
 
การอภิปรายผลการทดลอง 
 จากการทดลองในครั้งนี้จะเล็นไดวา ปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในกอง
ปุยลมักจากใบฉําฉาผสม เปลือกถั่วลิสงบด และกองปุยจาก ฟางขึาว ผสม เปลือกถั่วลิสงบด ซึ่งผูวิจัย
ไดทําการนําผลไปตรวจวิเคราะลแ ในระยะที่ปุยลมักสามารถนําไปใชงานได โดยผลจากการทดลองและ
ตรวจสอบ โดยนําปุยลมักที่มีลักษณะขึองเนื้อปุยมีลักษณะ รวนซุย มีสีน้ําตาลดําลรือ สีดําคอนขึาง
แลง มีกลิ่นลอมเลมือนดิน ไมเกิดความรอนภายในกองและพรอมนําไปใช โดยสงผานขึบวนการตรวจ
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วิเคราะลแโดยตรวจวิเคราะลแ โดย วิธีทดสอบ In-house method based on AOAC and OMAF 
(สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขึต 1 เชียงใลม ) 
—  จากผลการตรวจวัด ปริมาณ ไนโตรเจน พบวา มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งที่
ระดับ 0.05 และ 0.01 โดยกองปุยที่ทําจากใบฉําฉา + เปลือกถั่วลิสง ทั้ง สอดทอ และไมสอดทอ มี
ปริมาณ ไนโตรเจนเทากับ 1.82% และ 1.80 %โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  1.81% สวนกองปุยที่ทําจาก 
ฟางขึาว+เปลือกถั่ว สอดทอ และไมสอดทอ  มีปริมาณไนโตรเจนเทากับ 0.93 %และ 0.90% โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.91%  สวนผลการตรวจวัด ปริมาณ ฟอสฟอรัส โฟแทสเซียม และ คาความเป็น 
กรด- ดาง กองปุยที่ทําจากใบฉําฉา + เปลือกถ่ัวลิสง ทั้ง สอดทอ และไมสอดทอ และกองปุยที่ทําจาก 
ฟางขึาว+เปลือกถั่ว สอดทอ และไมสอดทอ พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
คาเฉลี่ยขึองปริมาณฟอสฟอรัสเทากับ 0.6% โฟแทสเซียม เทากับ 0.73 % และคาความเป็นกรด - 
ดาง เทากับ 7.68 % ตามลําดับ และจากผลกการทดลองดังกลาว  จะเล็นไดวา ผลการตรวจปริมาณ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ โพแทสเซียมในปุยลมักจากใบฉําฉา ผสมกับ เปลือกถั่วลิสงบด  มีปริมาณ 
ไนโตรเจน สูงกวาปุยลมักจากฟางขึาว ผสม เปลือกถั่วลิสงบด ถึง 1 เทาตัว ซึ่งแสดงใลเล็นวา การ
เลือกใชวัสดุที่มีสีเขึียว (ใบฉําฉา)จัดวาเป็นวัสดุที่มีปริมาณ ไนโตรเจนสูงกวาวัสดุสีน้ําตาล(ฟางขึาว)ซึ่ง
จัดวามีปริมาณ คารแบอนมาก ซึ่งสอดคลองกับ บัณฑิต ลิรัญสถิตพร (2552) กลาววาวัสดุสีน้ําตาล ( 
Brown material ) คือ ขึยะอินทรียแที่มีสีน้ําตาล ลักษณะทั่วไปจะแลง มีองคแประกอบขึองคารแบอน
มาก ( Carbon- rich materials ) เชน กิ่งไมแลง  ฟางขึาว  แกลบ  ดอกไมแลง  ลญาแลง  ขึี้เลื่อย  
เปลือกถ่ัว  เป็นตน วัสดุสีเขึียว ( Green material )  คือ ขึยะอินทรียแที่มีสีเขึียว  ลักษณะทั่วไปจะชื้น 
มีองคแประกอบขึองไนโตรเจนสูง (Nitrogen-rich materials) เชน ลญาที่ตัดใลมๆ ดอกไมสด ใบไม  
เศษผักเศษผลไมสด  ขึยะจากครัว  เศษอาลาร  มูลสัตวแ  อัตราสวนวัสดุสีน้ําตาล : วัสดุสีเขึียว การ
ลมักจะเกิดข้ึึนไดเร็วและมีประสิทธิภาพตองมีอัตราสวนขึองวัสดุสีน้ําตาลและ วัสดุสีเขึียวที่เลมาะสม  
ในเชิงทฤษฎีตองทําการผสมวัสดุสีน้ําตาลกับวัสดุสีเขึียวใลไดอัตราสวนคารแบอนตอไนโตรเจน 
(Carbon : Nitrogen ratio) ประมาณ 30:1 โดยน้ําลนัก เชนเดียวกับ กรมสงเสริมการเกษตร (2554) 
กลาววา ตนฉําฉา ซึ่งมีชื่อเรียกลลายชื่อ เชน ตนกามปู ลรือ ตนจามจุรี เป็นไมยืนตนในวงคแ เดียวกับ
พืชตระกูลถั่วซึ่งเป็นพืชที่ดํารงชีวิตอยูรวมกับแบคทีเรียที่ตรึงธาตุไนโตรเจน ได ใบฉําฉา ลรือใบ กามปู 
จึงมีธาตุ ไนโตรเจนถึง รอยละ 3.25 สูงกวาใบไมชนิดอ่ืนๆ ที่ไมใชพืชตระกูลถั่ว สวนผลการตรวจ
วิเคราะลแ คา pH พบวา มีคา pH เทากับ 7 คือ มีสภาพเป็นกลางคอนไปทางดาง ซึ่งก็สามารถนําไป
แกปใญลาดินที่มีสภาพเป็นกรดไดโดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกในจังลวัดลําปางสวนใลญจะมีสภาพเป็น
กรดนัน้เอง ดังนั้นจากผลการทดลองสรุปไดวา ปุยลมักที่ทําจากใบฉําฉา ผสม เปลือกถั่วลิสงบด และ
ลมักโดยวิธีการสอดทอเพ่ิมอากาศ เป็นการใชวัสดุ และวิธีการที่เลมาะสมมากที่สุด โดยสามารถ
นําไปใชเพ่ือเพ่ิมธาตุอาลาร และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพขึองดิน ทําใลดิน รวนซุยมีการถายเท
ขึองน้ําและอากาศไดดีขึึ้น เลมาะสมตอการใชประโยชนแในพ้ืนที่ทําการเกษตรขึองกลุมเกษตรกร บาน
ลนองนาว  ตําบล แจลม จังลวัดลําปาง  
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ขึอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
  1 .ในการทดลองครั้งตอไป อาจตองทดลองทํากองปุยลมักใลมีขึนาดที่ใลญขึึ้น เพ่ือ
จะไดเปรียบเทียบการยอยสลายไดอยางชัดเจนมากขึึ้นนั้นเองเนื่องจากขึนาดขึองกองปุยลมักจะสงผล
ตออุณลภูมิภายในและจะสงผลตอระยะเวลาการยอยสลายขึองปุยลมักนั่นเอง 

2.จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวาเกษตรกรในชุมชนที่เขึารวมโครงการวิจัยใน
ครั้งนี้สวนใลญมีความสนใจและความใฝุรูเพ่ือที่จะพัฒนาการทําการเกษตรภายใตเกษตรปลอดภัยได
อยางเขึมแข็ึงโดยเฉพาะผูนําเกษตรกรนั้นมีความกระตือรือรนในการเรียนรูเป็นอยางมากโดยจะมีการ
ซักถาม ขึอมูล และปใญลาตางๆที่เกิดขึึ้นและมีเพียงเกษตรกรบางสวนเทานั้นที่ยังไมสนใจที่จะเรียนรู
เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติ ซึ่งทางทีมผูวิจัยคาดวาลากไดมีการดําเนินการวิจัยในระยะตอไปควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการเรียนรูขึองเกษตรกร โดยตองทําใลเกษตรกรเกิดการเรียนรูใน
ลักษณะที่เกิดจากความสมัครใจขึองตัวเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
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Diversity of resident food of Thai Song Dum community 
In Baan Don Authong district Suphanburi province 
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วัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่แสดงอัตลักษณแขึองชนชาติตาง ๆ ที่ปรากฏอยูทั่วโลก แตเมื่อเกิดการ

ยายถิ่นฐานขึองชนชาติตาง ๆ ซึ่งเกิดขึึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน สงผลใลเกิดเรื่องราวเชิง
ประวัติศาสตรแขึองมนุษยแ โดยเฉพาะพบวาการยายถิ่นฐานไมวาจะดวยสาเลตุเพ่ือเลตุผลทางศาสนา
ดานการเมือง ลรือเพ่ือความปลอดภัยสวนบุคคลและครอบครัวรวมถึงการผจญภัย สงผลใลเกิดการ
เคลื่อนยายขึององคแความรูตาง ๆ ไปดวย โดยเฉพาะอาลารซึ่งเป็นปใจจัยพ้ืนฐานขึองการดํารงชีวิตใน
มนุษยแที่พบวามีการปรับเปลี่ยนตั้งแตอดีต   สงผลใลเกิดการเปลี่ยนแปลงขึองรสชาติอาลารแบบ
ดั้งเดิมตามวัตถุดิบ แมแตวิธีการปรุงอาลารที่เกิดจากการตั้งถิ่นฐานใลม นอกจากนี้การลาอาลารชนิด
ใลม ๆ สามารถสงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิต  โดยเฉพาะความลลาลลายขึองอาลารสามารถ
นํามาใชกระตุนเศรษฐกิจได ตําบลบานดอน จังลวัดสุพรรณบุรีเป็นชุมชนที่พบชาวไทยทรงดําที่อพยพ
มาจากจีนตอนใตเวียดนามลรือลาวกวา 200 ปี สถานที่แรกในเมืองไทยอยูที่จังลวัดเพชรบุรี จากนั้น
ในชวงลลายปีที่ผานมามีการโยกยายไปยังบริเวณอ่ืน ๆ เพ่ืออาศัยและการเกษตร อยางไรก็ตาม
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนแ ชุมชนบานดอนยังอุดมไปดวยอัตลักษณแขึองตัวเองจากการปฏิบัติตาม
ประเพณีภาษาวัฒนธรรมเครื่องแตงกายและอาลารที่เกาแกทําใลบานดอนสามารถพัฒนาไปเป็น
จุดลมายปลายทางการทองเที่ยวที่นาสนใจขึองประเทศไทย วัตถุประสงคแในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือสํารวจ
และบันทึกความลลากลลายขึองอาลารพ้ืนบานไทยทรงดําขึองชุมชนไทยทรงดํา  ตําบลบานดอน  
อําเภออูทอง จังลวัดสุพรรณบุรี โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใลญ
เป็นเพศลญิง อยูในชวงอายุระลวาง 50-59 ปี สวนใลญมีอาชีพเกษตรกร  จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สวนใลญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จํานวนปีที่อยูอาศัย 51-60  ปี   อาลาร
พ้ืนบานไทยทรงดําที่อยูในความทรงจํามีทั้งลมด 58 รายการ อาลารในความทรงจํา 3 ลําดับแรก 
ไดแก แกงลนอสม แกงบอน และแกงผํา 
 
คําสําคัญ : อาลารพื้นบาน ชาวไทยทรงดํา จังลวัดสุพรรณบุรี 
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Abstracts 
 

Peoples of differing cultures inhabitant  most countries of the world. The 
human tradition of migrating is as old as the history of humans. It is accepted that 
people move from place to place for reasons of religious or political freedom, for 
personal and family security, for a sense of adventure. What is often overlooked is 
something more basic; many peoples of the world have migrated to discovery food. 
Historically, this has frequently resulted in the necessity of relinquishing customary 
tastes according to what foods, seasonings, and even cooking methods are available 
to them in the new location. Finding new foods and new sources of foods and 
seasonings also motivated many adventurers and explorers and swelled the 
economy of countries.Baan DonSuphanburiProvince is where the villagers’  race  
including  the  people  of  Tai  Song or Thai Song Dum have historically migrated 
from Southern China, Vietnam  or  Laos  for  more  than 200 years since King Rama V. 
The first location in Thailand was at the Petchburi Province. Through the year some 
families started looking for new  places  to  reside  and  farm  so  they  scattered  to  
several  other  provinces such as Loei, Suphanburi, NakornPathom  and  northeastern  
provinces.  Amidst globalization, the Baan Don community is still enriched with their 
own identity from older traditional and cultural practices, language, costumes, and 
food which allows Baan Don to become an attractive tourism destination for 
Thailand in the future. This study has objectives to compile knowledge about 
indigenous food of Thai Song Dum community in Baan Don Suphanburi province by 
conducting a survey research and participatory action research (PAR). The study is 
taken place in Suphanburi municipality for Thai Song Dum communities by collecting 
information of ingenious food that people living in the community are likely to have. 
From the answers obtained from the survey of people living in the community. The 
results were as follows : Most of samples were female which ranged in age from 51-
60 years, most of them are farmers. Most of samples had graduated primary school 
level and lived in a family of 3-4 members.They lived here for 51-60 years. Thai Song 
Dum food in memory, the results found that there are 58 kinds of Thai Song Dum 
food. However, it was found that Thai Song Dum food in the first three memories 
were Kang NorSom, Kang Bon and Kang Pum.   
 
Keywords: Cultural food, Thai Song Dum, Suphanburi province.  
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บทนํา 
อาลารเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการกินขึองมนุษยแมีความแตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาค

ขึอสังคม ขึึ้นอยูกับบริบททางภูมิศาสตรแ และประวัติศาสตรแ กลาวไดวาอาลารกําเนิดจากวัฒนธรรม
การกินขึองแตละชาติพันธุแ อาลารเป็นลนึ่งในปใจจัยสี่ที่บงบอกความเป็นกลุมทางสังคม (วงศแทิพยแ 
ถิตยสถาน, 2542) อธิบายความสัมพันธแระลวางอาลารกับประสบการณแในชีวิตขึองมนุษยแชาวไทยทรง
ดํา ลรือ ผูไทยดํา ลรือ ลาวทรงดํา ลรือ ลาวโซง ลรือ ไทยโซง นั้น เป็นชื่อเรียกคนไทยภาคกลางใช
เรียกชาติพันธุแกลุมลนึ่ง ซึ่งอพยพจากเขึตสิบสองจุไท ในประเทศเวียดนามตอนเลนือ บริเวณแควนสิบ
สองจุไท ซึ่งมีอาณาเขึตในแถบแมน้ําดํา แมน้ําแดง ในประเทศเวียตนาม เป็นชนกลุมนอยกลุมลนึ่งที่มี
ลักษณะแตกตางจากชนชาติอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูในเมืองไทย ชาวไทยทรงดําไดอพยพออกจากจังลวัด
เพชรบุรีเขึาสูจังลวัดสุพรรณบุรี โดยมาตั้งถิ่นฐานที่บานดอน ซึ่งปใจจุบันก็คือตําบลบานดอน  อําเภออู
ทอง  และมีการอพยพมาอีกลลายครั้ง โดยบางสวนไดอพยพตามมาอยูกับญาติพ่ีนองที่มากอนลนานั้น
แลว   บางสวนไดอพยพไปลาที่อยูใลมในอําเภอตางๆ อีกลลายระลอก (ประยุทธ สืบอารีพงศแ, 2551)   
ตําบลบานดอนเป็นพ้ืนที่ที่มีชาวไทยทรงดํา อาศัยอยูจํานวน 8 ลมูบาน จากทั้งลมด 9 ลมูบาน  โดย
ตําบลบานดอนยังมีการอนุรักษแ สืบทอด วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ขึองชาวไทยทรงดําไดอยาง
เขึมแขึ็ง   แตในปใจจุบันสภาพสังคมขึองชาวไทยทรงดําเริ่มเปลี่ยนไป ภายลลังจากการเขึามาขึอง
วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมเมืองที่ลลั่งไลลเขึามาอยางมากจนแทรกแซงและเปลี่ยนรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมประเพณีขึองชาวไทยทรงดําไปจากอดีตอยางมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาลาร  และ
การใชประโยชนแจากผักพ้ืนบานในการนํามาบริโภคเป็นอาลารซึ่งถือวาเป็นภูมิปใญญาทองถิ่น  อันเป็น
เอกลักษณแที่สั่งสมและสืบทอดจากคนรุนเกาสูคนรุนใลม โดยอาศัยการจดจํา และการเรียนรูจาก
ประสบการณแจริง เชน แกงบอน  ผักจุ฿บ แกงผํา  เป็นตน จากการสัมภาษณแนายกฤตวรรณ  เพชรดําดี   
นายกสมาคมไทยทรงดําแลงประเทศไทย  ซึ่งเป็นคนตําบลบานดอน จังลวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2558 พบวาขึณะนี้ยังไมมีการบันทึกเรื่องราวขึองอาลารพ้ืนบานไทยทรงดําอยางเป็น
ลายลักษณแอักษร และชุมชนมีความตองการอยากจะสืบทอดใลแกคนรุนลลัง เนื่องจากอาลารไทยทรง
ดําเป็นอาลารที่ใชพืชผักในทองถิ่น สามารถปลูกเองได ปราศจากสารพิษ มีวิธีการทําที่ไมยุงยาก เป็น
อาลารที่มีไขึมันต่ํา  มีคุณคาทางโภชนาการสูง  ใลสารอาลารอยางครบถวน  อยากจะใลคนในชุมชน
รับรูถึงคุณคาทางโภชนาการขึองอาลารพ้ืนบานวามีสารอาลารอะไรบาง  ขึณะนี้ในชุมชนไดเริ่มมีการ
ฟ้ืนฟูการทําอาลารพ้ืนบานไทยทรงดํา  โดยในทุกวันชาวชุมชนจะทําอาลารพ้ืนบานโดยใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่น มาวางขึายใลกับคนในชุมชน นักทองเที่ยว ซึ่งผูขึายตองแตงตัวดวยชุดไทยทรงดํา  

วิถีการใชชีวิตอยางปกติสุขึที่เป็นเอกลักษณแขึองชุมชนบานดอน มุงเนนไปยังวัฒนธรรมการ
บริโภคเพ่ือสุขึภาพ โดยมีอาลารมื้อลลักคือ "น้ําพริก-ผักพ้ืนบาน" เป็นเมนูที่ทุกบานขึาดไมได ไมวาจะ
งานบุญ งานประเพณีใดๆ ขึองชาวไทยทรงดํา ตองมีน้ําพริกอยูทุกงาน เรียกกันวา "แจว" แจวที่นิยม
ขึองชาวไทยทรงดําตําบลบานดอน มีอยูลลายชนิด เชน แจวปิ แจวปลารา เป็นตน แจวที่ไดรับความ
นิยมในชุมชนคือ แจวปิ ลรือแจวกะปิ และแจวมะเฮือดดาน แจวขึองชาวบานดอนตองรับประทานคู
กับพืชผักสมุนไพรนานาชนิดที่สามารถเก็บไดในทองถิ่น ดวยความเชื่อที่วาสรรพคุณจากพืชสมุนไพร
เลลานี้จะนําดวยสุขึภาพที่สมบูรณแแขึ็งแรง ไดแก มะระขึี้นก  ยอดออนและผลออนตมจิ้มกับแจวปิ  
แจวปลารา เชื่อวามีสรรพคุณแกไขึ บํารุงน้ําดี เป็นยาระบายออนๆ ใชยอดออนดิบๆ จิ้มแกงลนอไม
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เปรี้ยว จิ้มแจวตางๆ ชวยสมานโรคทั่วไป ใบชะพลู (ผักอีไร ลรือผักอีเลิด) ใบกินกับเมี่ยง แกงกับลอย
ขึม ชวยบํารุงธาตุน้ํา ระงับเมื่อย ชวยละลายเสมละแคแตร ใชดอกตมจิ้มน้ําพริก ชวยขึับเสมละและ
โลลิต ขึับผายลม ยานาง (ปูุเจาเขึาเขึียว) ใบขึยี้แกงกับลนอไมสด ยอดออนตมจิ้มแจวปิ แจวปลารา  
ชวยดับพิษรอน ถอนพิษไขึ ถอนพิษสุรา และกะทือ ใชตนมาตมจิ้มแจว เชื่อวามีสรรพคุณบํารุงน้ํานม
สตรี แกปวดมวนในทอง แกบิด ขึับผายลม ขึับปใสสาวะ เป็นตน ถามีการรับประทานอยางตอเนื่อง จะ
ทําใลลดโอกาสการเกิดภาวะโภชนาเกินได ซึ่งภาวะนี้เป็นสาเลตุขึองการเกิดโรคตางๆมากมาย เชน 
โรคอวน โรคเบาลวาน โรคความดันโลลิตสูง เป็นตน การจัดทําตํารับอาลารจะชวยเก็บบันทึกรายการ
อาลารพื้นบานไทยทรงดํา ไดเป็นลายลักษณแอักษร  โดยตํารับอาลารจะมีสวนสําคัญ 2  สวน คือ สวน
รายการเครื่องปรุง และ สวนคําอธิบายวิธีปรุง รวมถึงการทําใลสุก โดยตํารับอาลารจะทําใลเกิดผลตอ
วิธีการปรุงที่ดี ประลยัดเวลาในการทํา  งายตอการทําความเขึาใจและเพ่ิมชองทางในการเผยแพร 
อนุรักษแไดมากขึึ้น ตํารับอาลารยังชวยใลการทําอาลารไดปริมาณ รสชาติคงที่เลมือนเดิมทุกครั้ง 
รวมถึงมีการอธิบายตามลลักวิชาการ  เรียงตามลําดับกอนลลัง มีการเรียบเรียงวิธีการเพ่ือใลผูอานได
เขึาใจ จากการศึกษาพบวาปใจจุบันพบวายังไมมีจัดทําตํารับอาลารพ้ืนบานไทยทรงดํา  ซึ่งจะนําไปสู
การประยุกตแใชใลเป็นประโยชนแตอประชาชนชาวไทย บนพ้ืนฐานขึองทรัพยากรขึองชาติที่มีอยูและ
สามารถนําขึอมูลมาพัฒนาความรูดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติที่เลมาะสมตอทองถิ่นซึ่งมี
ความสําคัญยิ่งตอการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมขึองชุมชน และการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  
 ดังนั้นการสํารวจอาลารพ้ืนบาน จะเป็นประโยชนแสําลรับชาวชุมชนไทยทรงดํา อันจะนําไปสู
การสงเสริม  อนุรักษแ เพื่อเป็นประโยชนแตอชุมชนชาวไทยทรงดําบนพ้ืนฐานขึองทรัพยากรขึองชาติที่มี
อยูและสามารถนําขึอมูลมาพัฒนาความรูดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติที่เลมาะสมตอทองถิ่นซึ่ง
มีความสําคัญยิ่งตอการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมขึองชุมชน รวมทั้งเป็นการสรางคุณคาเครื่องชวยสะทอน
ภาพขึองวัฒนธรรมอาลารและการกินขึองทองถิ่นที่มีอยูในประเทศใลเป็นที่ประจักษแ  และมีสวนชวย
ผลักดันใลลนวยงานที่เกี่ยวขึองไดเขึามาชวยเลลือ สนับสนุน และชวยกันอนุรักษแใลองคแความรูเลลานี้
อยูคูกับทองถิ่นขึองตนตอไป โดยจุดประสงคแขึองคณะวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาและประเมินความ
ลลากลลายขึองอาลารพื้นบานไทยทรงดํานี้มีสถานะภาพเป็นเชนไร รวมทั้งรวบรวมองคแความรูเลลานี้
ไวเพ่ือตอความสามารถในการอนุรักษแรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานการจัดการองคแความรูขึอง
วัฒนธรรมอาลารการกินและการบูรณาการความรูระลวางกันลนวยงานที่เกี่ยวขึอง ซึ่งสงผลใลชุมชน
ไดรับประโยชนแในเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจไดอยางเป็นรูปธรรมอยางแทจริง และใช
ประโยชนแความลลากลลายทางภูมิปใญญาอาลารพ้ืนบานไทยทรงดําอยางยั่งยืนตอไป วัตถุประสงคแ
ขึองโครงการวิจัยเพื่อสํารวจและบันทึกความลลากลลายขึองอาลารพ้ืนบานไทยทรงดําขึองชุมชนไทย
ทรงดํา ตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังลวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเลือกพื้นที่ศึกษาและกลุํมเปูาหมาย 
 1.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา  การเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ ชุมชนไทยทรงดําจํานวน 8 
ลมูบาน  ในตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังลวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งตําบลบานดอนมีทั้งลมด 9 ลมูบาน 
แตมีชาวไทยทรงดําจํานวน 8 ลมูบาน อีก 1 ลมูบาน คือลมูที่ 3 คือ เป็นชาวไทย จึงเลือกศึกษา
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เฉพาะลมูบานที่เป็นชาวไทยทรงดํา  โดยไดมีการเปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยในวันที่  31 มีนาคม พ.ศ 
2559 ณ เทศบาลตําบลบานดอน   
 1.2.การเลือกกลุํมเปูาหมาย 
  1.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ มีการกําลนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางสําเร็จรูปขึอง เครซซีและมอรแแกน (Krejcie& Morgan,1970) ไดขึนาดขึองกลุมตัวอยาง
จํานวน 380  คน  จากการกระจายขึนาดขึองกลุมตัวอยาง เพ่ือทําการสุมตัวอยาง โดยการแบงตาม
สัดสวนขึองจํานวนประชากรในแตละพ้ืนที่ที่ศึกษา คือ กลุมที่มีจํานวนประชากรมากจะมีโอกาสถูกสุม
เป็นตัวอยางไดมากกวากลุมที่มีจํานวนนอย ลลังจากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) ตามสัดสวนตัวอยางในแตละพ้ืนที่ที่ศึกษาโดยการสุมตัวอยาง 
โดยแบงเป็นสัดสวนดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังลวัดสุพรรณบุรี 

 
หมํูที่ 

 
ชื่อหมํูบ๎าน 

จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุํมตัวอยําง(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บานดอน 262 268 16 17 
2 บานยางลาว 641 704 40 43 
4 บานลัวทํานบ 426 407 26 25 
5 บานดอนไฟไลม 175 180 11 11 
6 บานดอนใต 473 499 29 31 
7 บานดอนปอ 209 198 13 12 
8 บานบอ 405 466 25 29 
9 บานดอนไฮ 409 432 25 27 

รวม 3,000 3,154 185 195 
รวม 6,154 380 

ที่มา : สํานักงานทะเบียนและบัตรอําเภออูทองขึอมูลณปีพ.ศ.2559 นับถึงเดือนมีนาคมพ.ศ.2558 
  
 จากนั้นไดทําการเก็บขึอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตองมี
อายุ 20 ปีขึึ้นไป โดยในแบบสอบถามมีขึอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล  รายการอาลารพื้นบานไทยทรงดํา 
  
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม  สัมภาษณแเบื้องตน   ดังนี้ 

แบบสอบถาม มีทั้งคําถามปลายเปิดและปลายปิด  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขึอมูลพ้ืนฐาน ไดแก เพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว  ระยะเวลาในการอาศัย  อาลารพื้นบานไทยทรงดําท่ีอยูในความทรงจํา  
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 3. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 การสํารวจความลลากลลายขึองอาลารพื้นบานไทยทรงดํา ตําบลบานดอน อําเภออูทอง 
จังลวัดสุพรรณบุรี  โดยใชแบบสอบถาม ที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน   โดยผูวิจัยได
ปรับปรุงแนวคําถามกอนนําไปเก็บขึอมูล  โดยผูวิจัยไดใลนักศึกษาสาขึาวิชาคลกรรมศาสตรแเป็นผูชวย
นักวิจัยในการเก็บขึอมูล  โดยกอนทําการเก็บขึอมูลผูวิจัยไดประชุมใลความรูเกี่ยวกับการลงพ้ืนที่ และ
รวมกันเก็บขึอมูลเบื้องตน  
 
ผลการวิจัย 

ข๎อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษาขึอมูลทั่วไปขึองกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใลญเป็นเพศลญิงเฉลี่ย
รอยละ 52.10 อยูในชวงอายุระลวาง 50-59 ปี  คิดเป็นรอยละ 26.30  สวนใลญมีอาชีพเกษตรกร
รอยละ 56.10  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นรอยละ 60.8 สวนใลญมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นรอยละ 45.80 จํานวนปีที่อยูอาศัย 51-60  ปี คิดเป็นรอยละ 21.84  ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2   ขึอมูลทั่วไป 

 
ข๎อมูลทั่วไป 

เฉลี่ย 
จํานวน 

(n=380) 
ร๎อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
ลญิง 

 
182 
198 

 
47.90 
52.10 

2.    2.  อายุ 
21-29ปี 
30-39ปี 
40-49ปี 
50-59ปี 
60 ปีขึึ้นไป 

 
35 
52 
95 
100 
98 

 
9.20 
13.70 
25.00 
26.30 
25.80 



540 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 
ข๎อมูลทั่วไป 

เฉลี่ย 
จํานวน 

(n=380) 
ร๎อยละ 

3. อาชีพ 
เจาขึองกิจการ 
รับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาลกิจ 
พนักงานบริษัท 
คาขึาย 
รับจาง 
แมบาน 
พอบาน 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

 
10 
1 
3 
5 
16 
73 
41 
10 
213 
8 

 
2.60 
0.30 
0.80 
1.30 
4.20 
19.20 
10.80 
2.60 
56.10 
2.10 

4. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายลรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
อนุปริญญาลรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
231 
79 
33 
11 
26 
0 

 
60.80 
20.80 
8.70 
2.90 
6.80 
0.00 

5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
1-2  คน 
3-4  คน 
5-6  คน 
7-8  คน 
9 คนขึึ้นไป  

 
38 
174 
134 
30 
4 

 
10.00 
45.80 
35.30 
7.90 
1.10 
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ข๎อมูลทั่วไป 

เฉลี่ย 
จํานวน 

(n=380) 
ร๎อยละ 

6.ระยะเวลาที่อาศัยอยูํในชุมชน 
0-10 ป ี
11-20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61-70 ปี 
71-80 ปี 
80 ปีขึึ้นไป 

 
1 
25 
70 
60 
72 
83 
54 
11 
4 

 
0.26 
6.58 
17.42 
15.79 
18.95 
21.84 
14.21 
2.90 
1.05 

  
จากการตอบแบบสอบถามอาลารพ้ืนบานไทยทรงดําที่อยูในความทรงจํา พบวา อาลาร

พ้ืนบานไทยทรงดําที่อยูในความทรงจํามีทั้งลมด 58 รายการ มีลลากลลายชนิด แตพบวารายการ
อาลารพ้ืนบานไทยทรงดําที่อยูในความทรงจํา 3 ลําดับแรก ไดแก แกงลนอสม แกงบอน และแกงผํา 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 3   และรูปที่ 1 
 
ตารางท่ี 3 อาลารพื้นบานไทยทรงดําที่อยูในความทรงจํา 

ลําดับที่ ชื่ออาหาร จํานวน 
(n=380) 

ร๎อยละ 

      1 แกงลนอสม 277       72.89 
2 แกงบอน 105 27.63 
3 แกงผํา 97 25.52 
4 จุ฿บผัก 75 19.73 
5 ปลาราสับ 57 15.00 
6 แจวปลา 50 13.15 
7 แกงสม 43 11.31 
8 แกงลอยขึม 36 9.47 
9 น้ําพริกปลารา 30 7.89 
10 แกงลยวกกลวย 29 7.63 
11 แจวมะแขึวน 23 6.05 
12 แกงลัวตาล 18 4.73 
13 แจวปลารา 18 4.73 
14 จุ฿บเตา 18 4.73 
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ลําดับที่ ชื่ออาหาร จํานวน 
(n=380) 

ร๎อยละ 

15 แจวปิ 17 4.47 
16 ลาบเลือด 17 4.47 
17 แกงขึี้เลล็ก 15 3.94 
18 แกงลนอไมดอง 14 3.68 
19 ตมปลา 14 3.68 
20 ปลาปิ้งต฿บ 12 3.15 
21 แกงเนื้อ 10 2.63 
22 แจวเฮือดดาน 7 1.84 
23 แกงลนอปึ้ง 7 1.84 
24 แกงคัวะลูกอ฿อด 6 1.57 
25 เลย฿าะมะเขึือ 6 1.57 
26 กบโอเ 6 1.57 
27 แกงสับนก 4 1.05 
28 แกงสมใบมะขึามออน 4 1.05 
29 แกงเผ็ดปลา 4 1.05 
30 แจวอีราน 4 1.05 
31 ปลาสม 4 1.05 
32 ปลาฝอ 3 0.78 
33 แกงเลียงบวบ 3 0.78 
34 แกงลนอยานาง 3 0.78 
35 จิ้งลรีดโปรงคั่วใสลนอไมดอง 2 0.52 
36 แกงเขึียดใบมะขึามออน 2 0.52 
37 แกงลนูนา 2 0.52 
38 แกงสมดอกแค 2 0.52 
39 แกงสมมะรุม 2 0.52 
40 ยํากบใสลัวปลี 2 0.52 
41 ลาบลม ู 2 0.52 
42 ตมปลาใสกระชาย 2 0.52 
43 ปลาราสับ 2 0.52 
44 ลอลมก 1 0.26 
45 ยําปลาท ู 1 0.26 
46 แกงเผ็ดไสลมู 1 0.26 
47 ผัดเผ็ดปลาไลล 1 0.26 
48 ตมน้ําปลาใสปลา 1 0.26 
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ลําดับที่ ชื่ออาหาร จํานวน 
(n=380) 

ร๎อยละ 

49 ลาบปลา 1 0.26 
50 จุ฿บผักแวน 1 0.26 
51 แกงสมผักบุงนา 1 0.26 
52 แกงเปรอะ 1 0.26 
53 ปลาราสม 1 0.26 
54 กอยปลารา 1 0.26 
55 กอยปลา 1 0.26 
56 แจวลัวลอม 1 0.26 
57 ตมฮอน 1 0.26 
58 แกงลอยจุ฿บ 1 0.26 

 

 
แกงหนํอส๎ม 

 
แกงบอน      แกงผํา 

 
รูปที่ 1 อาลารพื้นบานไทยทรงดําที่อยูในความทรงจํา 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาอาลารพบวาอาลารพ้ืนบานไทยทรงดํามีความลลากลลาย มีประเภทแกง
เผ็ด แกงเผ็ดใสกะทิ แกงสม เครื่องจิ้ม สวนใลญเป็นอาลารที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่น สะทอนใลเล็นความ
เป็นอยูที่สอดแทรกในวัฒนธรรมอาลารการกิน  พบวาอาลารแตละชนิดมีความพิถีพิถันในการ
ประกอบอาลารมีความสัมพันธแตอสภาพแวดลอมและผูคนในชุมชนและความสัมพันธแดานความเชื่อ
พบวาชาวไทยทรงดํามีการปรับตัวตอการดํารงชีวิตและการจัดการทรัพยากรที่มีในทองถิ่นสอดคลอง
กับ ธงชัย  ลุมเพชร (2554) ไดศึกษา วิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังลวัด
สุพรรณบุรี พบวา เมื่อชาวไทยทรงดําวางจากทําไรก็ทํานา ก็ลาปู เก็บผักบุงตามทองไรทองนามา
รับประทาน มีตําลึง  ขึางบาน ก็เอามาทํากิน รับประทานปลาราปลาเจา มีอะไรก็กินไป พอแบงปนได
ก็มาแบงกัน เมื่อตื่นนอนมาก็มีอยูเรื่องเดียวคือ ทํากินกัน ตําแจวปลารา แจวดาน แกงลนอสม  ตมผัก
จิ้มนําพริก ความเปนอยูก็อยูกับทองไรทองนา ลาปู ลาปลา ลาผักกิน ตามธรรมชาติกินกันไป กับขึาว
ที่ชาวไทยทรงดําทํากินบอยๆ คือ แจวปลารา แจวดาน แกงลนอสม เป็นตน สรอยน้ําคาง  มงคล 
(2552) ไดศึกษาเรื่องการสืบทอดภูมิปใญญาผาทอไทยทรงดํา อําเภอบางเลน จังลวัดนครปฐม พบวา 
อาลารขึองชาวไทยทรงดําท่ีนี่สวนใลญรับประทานอาลารประเภทปลา ลรือ นําปลามาทําเป็นปลารา 
ปลาสม มีผักทานเป็นผักแกลม ซึ่งลาไดในทองถิ่น มาลวกจิ้มกับน้ําพริก โดยเฉพาะลนอไม นํามาแกง
สมลนอไมดอง เรียกวา “แกงลนอไมเปรี้ยว” ยุธยา  อยูเย็น (2555) ไดศึกษาผักพ้ืนบานชาวไทยทรง
ดําบริเวณตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังลวัดสุพรรณบุรี พบวา มีผักพ้ืนบานทั้งสิ้น 50 ชนิด ชาว
ไทยทรงดํานิยมรับประทานผักพ้ืนบานในลักษณะขึองผักสด ลรือลวกรับประทานกับน้ําพริกตางๆ 
ไดแก น้ําพริกปลารา น้ําพริกกะปิ เอกลักษณแการปรุงอาลารชนิดลนึ่งซึ่งพบในชาวไทยทรงดํา คือ การ
จุ฿บ กรรมวิธีการทําคือ การนําผักลลายๆชนิดที่ลาไดในชุมชน เชน ผักขึม ตําลึง ผักบุง มาคลุกกับน้ํา
แกงที่ปรุงรสเตรียมไว จะเล็นไดวาอาลารในความทรงจํา 3 ลําดับแรก คือ แกงบอน แกงลนอสม แกง
ผํา เป็นอาลารที่ยังคงรับประทานในชีวิตประจําวัน และเป็นอาลารที่ยังคงใชในพิธีกรรมตาง ๆ เชน 
พิธีเสนเรือน และวัตถุดิบที่ใชเป็นวัตถุดิบที่ลาไดในทองถิ่น ชาวชุมชนไทยทรงดําตําบลบานดอนเป็น
ชุมชนที่ยังคงรักษาขึนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ไวไดอยางเลนียวแนน จึงทําใลอาลารดังกลาวเป็น
อาลารที่ยังคงรับประทานอยูในชีวิตประจําวันและในพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งนับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
การรับประทานอาลารไดเป็นอยางด ี 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ชุมชนในทองถิ่นรวมทั้งลนวยงานที่เกี่ยวขึองสามารถนําความรูขึองอาลารพ้ืนบานชาวไทย
ทรงดําที่ใชบริโภคในชีวิตประจําวันไปใชเป็นองคแความรูในการอนุรักษแมรดกทางวัฒนธรรมอาลารซึ่ง
อาจนํามาใชเป็นตัวแปรสําคัญท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวใลมาเที่ยวชุมชนไทยทรงดํา จังลวัดสุพรรณบุรี 

2. ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมดานคุณคาทางโภชนาการและสรรพคุณขึองสมุนไพรที่ใชเป็น
วัตถุดิบในการประกอบอาลารเพ่ือนําเอาความรูที่ไดไปสงเสริมใลอาลารพ้ืนบานไทยทรงดําใล เป็นที่
รูจักวาเป็นอาลารเพ่ือสุขึภาพอยางแทจริง 

3. ควรทําการศึกษาอาลารชุมชนไทยทรงดําในพ้ืนที่อ่ืนและนํามาเปรียบเทียบแตละพ้ืนที่ได
ศึกษาวาอาลารในพ้ืนที่ที่ตางกันมีความเลมือนลรือแตกตางกันอยางไร 
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ABSTRACT 

 This research purpose is to study the pattern identity of Tapakhaohaipottery 
in Tapakhaohai village, Hua Ro subdistrict, Phitsanulok district. Phitsanulok province, 
to develop community enterprise pottery group of Tapakhaohaipottery , to evaluate 
the satisfaction with the products using the Tapakhaohaipottery identity as the 
community product . The researcher studied the old design of the pottery 
community enterprise by analyzed the community enterprise pottery types as the 
new design for many purposes, such as manufacturing processes, group skills, 
marketing, etc. The researcher and co-researchers has provided knowledge through 
training to enhance the skills and experience for the enterprise group to solve 
problem in community participation issues together for consisting with new applied 
products and new products such as lamps, vases, souvenirs and etc. Also, have 
brought the products to distributors in trade fairs (OTOP) and government agencies 
and have been very interested. 

KEYWORDS: Community Enterprise Products, Folk Material, Identity, Integration, Art 
and Culture Conservation, Pottery 
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บทนํา 
 ตั้งแต พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดกําลนดยุทธศาสตรแ ใลมีความสามารถในการแขึงขึันที่สูงขึึ้น
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขึองเศรษฐกิจโลก จึงลาทางที่จะสรางรายไดเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
รากฐาน โดยมีลลักคิดที่จะทําใลทรัพยแสินที่มีอยูเป็นทุน ในการสรางรายไดใลกับประชาชนและ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ ตองลาทางเปลี่ยนมุมมองขึองคนในชุมชนใลเล็นวาสิ่งที่ตนเองมีอยูนั้น คือ 
ทรัพยแสินที่มีราคาสามารถเพ่ิมรายไดลากรูจักจัดการกับทรัพยแสินนั้นอยางชาญฉลาด ซึ่งลมายถึง 
ความรู ภูมิปใญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ทักษะฝีมือ ธรรมชาติ ความสงบ วิถีชีวิต พืชพลทางการเกษตร 
และอ่ืน ๆ สิ่งเลลานี้ เป็นทุนทางสังคมขึองชุมชนซึ่งสามารถนํามาประยุกตแ และบูรณาการกับภูมิ
ปใญญาเดิม แลวตอยอดดวยวิทยาการสมัยใลม และองคแความรูเพ่ือใลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขึองไทย
แข็ึงแกรง นโยบายดําเนินงาน ลนึ่งตําบล ลนึ่งผลิตภัณฑแ เป็นวาระแลงชาติที่ตองการใลประชาชนใน
ชนบท มีอาชีพ มีรายได สรางความเขึมแข็ึงใลกับชุมชน โดยการผลิตสินคาและบริการ จากภูมิปใญญา
และวัฒนธรรมชุมชนและทองถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งสะทอนวิถีชีวิตอันดีงาม ล้ําลึกขึองชาวบานในชนบท 
ปใจจุบันนี้ ในลนึ่งตําบลมีความลลากลลายชนิดผลิตภัณฑแซึ่งเป็นผลจากการที่มีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องขึองโครงการ ทางรัฐบาลจึงไดเปลี่ยนชื่อเป็น ผลิตภัณฑแชุมชนและทองถิ่น เพ่ือใลเลมาะสม
และถูกตองตามความเป็นจริงที่วา ลนึ่งตําบล ไมไดมีผลิตภัณฑแเพียงชนิดเดียว เป็นผลจากการพัฒนา
และตอยอดจากฐานขึองผลิตภัณฑแเดิมและทุนขึองชุมชน นโยบายขึองรัฐบาลดานการสงเสริมและ
สนับสนุนวิสาลกิจชุมชน โดยที่ใลแนวคิดวาปใญลาขึองประเทศไทยในภาพรวมประชาชนยากจนมี
ลนี้สินเพ่ิมข้ึึนสามารถแกไขึไดดวยการที่ประชาชนรูจักนําสินทรัพยแที่มีอยูในชุมชนทําใลเกิดมูลคาเพ่ิม 
สามารถขึจัดปใญลาความยากจนโดยลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางโอกาสใลประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน
และรายไดที่มั่นคง (กรมการพัฒนาชุมชน 2547 : 5) 
 ตอมาวิสาลกิจชุมชนไดกลายมาเป็นนโยบายขึองรัฐบาล ในการแกปใญลาภาพรวมขึอง
ประเทศเนื่องจากวิสาลกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพ่ือการจัดการทุนขึองชุมชน โดยคนในชุมชน
อยางสรางสรรคแเพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองขึองครอบครัว ชุมชนและระลวางชุมชน 
นอกจากนี้วิสาลกิจชุมชนยังเป็นองคแประกอบขึองเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
มีความสําคัญในการขึับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สรางรากฐานที่มั่นคงใลประเทศ จากแนวคิดและ
นโยบายการแกไขึปใญลาความยากจนขึองประชาชน ดวยกิจกรรมวิสาลกิจชุมชน รัฐบาลจึงไดเสนอ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาลกิจชุมชนเขึาสูรัฐสภา โดยมีเจตนารมณแ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานขึองพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียง ซึ่งจํานวนลนึ่งอยูในระดับที่ไม
พรอมจะเขึามาแขึงขึันทางการคา ใลไดรับการสงเสริมความรู และภูมิปใญญาทองถิ่น การสรางรายได 
การชวยเลลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบขึองวิสาลกิจ
ชุมชน เพ่ือใลระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขึมแขึ็ง เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพขึองเกษตรกรใล
สูงขึึ้นและสงเสริมใลเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเองลดการพ่ึงพาการนําเขึา อันเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนขึองประเทศ และสามารถพัฒนาสูการเป็นผูประกอบการขึองลนวย
ธุรกิจที่สูงขึึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการสงเสริมวิสาลกิจชุมชน และมีอธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตรเป็นเลขึานุการ (พงศแพันธุแ  เธียรลิรัญ และคณะ 2550: 20-21) 
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 งานลัตถกรรมกับวิถีชีวิตขึองคนในชุมชนภูมิปใญญาทองถิ่นดานเครื่องปใ้นดินเผา เป็น
ขึนบธรรมเนียมประเพณีขึองคนในทองถิ่นตั้งแตบรรพบุรุษถูกถายทอดผานคนจากรุนสูรุนไปพรอมกับ
การประยุกตแและการพัฒนาทักษะฝีมือทางชาง 
 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยเป็นชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ยาวนานอีกประเทศลนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียโดยปรากฏเล็นเดนชัดเป็นลลักฐานทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุ อันเป็นงานศิลปะที่
ประณีตบรรจงเป็นจํานวนมาก 
 มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสาขึาเซรามิกสแคณะเทคโนโลยี และคณะผูวิจัยไดใล
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาลกิจชุมชน เครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลายเป็นอยางยิ่ ง 
โดยมีโครงการบริการวิชาการตั้งแตปี 2554 จัดการฝึกอบรมการใลความรูเพ่ือเพ่ิมทักษะใลกับกลุม
วิสาลกิจชุมชน โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานประสานงานขึองแตละฝุาย โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือใลเกิด
การเรียนรูในระดับทองถิ่นมีองคแการบริลารสวนตําบลใลการสนับสนุนงบประมาณตามสมควร 
 จากการประเมินผลดานกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการผลิตภัณฑแ จัดการสินคาและ
บริการขึองกลุมวิสาลกิจชุมชนเครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลาย จะอยูในเกณฑแปานกลางและตอง
ปรับปรุง คณะผูวิจัยเล็นวาวิสาลกิจชุมชนเป็นองคแประกอบขึองโครงสรางทางเศรษฐกิจขึองประเทศที่
สําคัญ เมื่อผลประเมินออกมาในลักษณะนี้ แสดงวาการจัดการมีปใญลา จะตองมีกระบวนการแกไขึ
ปใญลา การวิจัยครั้งนี้จึงมุงเนนการการจัดการและวิธีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแการจัดจําลนาย
ตลอดจนรูปแบบขึองผลิตภัณฑแเครื่องปใ้นดินเผาขึองกลุมวิสาลกิจชุมชนใลเกิดผลดียิ่งขึึ้น โดยศึกษา
ลักษณะและวิธีการจัดจําลนายการพัฒนาผลิตภัณฑแใลกับกลุมวิสาลกิจชุมชน เป็นตน ซึ่งผลการวิจัยที่
ไดจะทําใลเกิดประโยชนแในการจัดการบริลารจัดการกลุมวิสาลกิจชุมชนในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวขึองจะ
ไดเป็นองคแความรูขึองกลุมวิสาลกิจชุมชน เพ่ือใลเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมขึองกลุมวิสาลกิจ
ชุมชนและผูสนใจตอไป 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑแวิสาลกิจชุมชนจากวัสดุพ้ืนถิ่นโดยใชอัตลักษณแลวดลาย
เครื่องปใ้นดินเผา โดยนํามาประยุกตแบูรณาการเป็นผลิตภัณฑแที่ระลึกเชิงอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
: กรณีศึกษากลุมเครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลาย 
 จาการพัฒนารูปแบบเครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลาย โดยมีรูปแบบที่พัฒนาจากรูป
แบบเดิมขึองกลุมวิสาลกิจชุมชนเครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลาย ไดพัฒนารูปแบบลลายรูปแบบ
และไดใลกลุมทําการผลิต จากการศึกษาพบวากลุมยังขึาดทักษะในกระบวนการผลิตซึ่งมีขึั้นตอน
สลับซับซอน ซึ่งตองใชความละเอียดออน เชน การลลอน้ําดินสลับการตกแตงผลิตภัณฑแ การเผา
ชิ้นงาน การชุบเคลือบชิ้นงาน การบรรจุลีบลอผลิตภัณฑแ และเรื่องการตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญขึอง
กลุม ผูวิจัยจึงตองลาวิธีและแนวทางแกไขึ 
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ภาพที่ 1 รูปผลิตภัณฑแเครื่องปใ้นดินเผาขึองกลุมวิสาลกิจชุมชนบานตาปะขึาวลาย 
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ภาพที่ 2 รูปทรงเครื่องปใ้นดินเผาที่ออกแบบใลม 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 การอบรมเพ่ิมทักษะระดับกลุมวิสาลกิจชุมชนเครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลาย 
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ภาพที่ 4 วางจําลนายผลิตภัณฑแที่ไดรับการพัฒนาแลว 
 

 

 
ภาพที ่5 เครื่องปใ้นดินเผาตาปะขึาวลายแบบดั้งเดิมชนิดเคลือบ 
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ภาพที่ 6  เครื่องปใ้นดินเผาตาปะขึาวลายแบบดั้งเดิมชนิดไมเคลือบ 
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑแขึองที่ระลึกสําเร็จรูปที่ไดจากการวิจัยรวมกับกลุมวิสาลกิจชุมชนบาน 
ตาปะขึาวลาย 
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑแโคมไฟที่ระลึกที่ไดจากการวิจัยรวมกับกลุมวิสาลกิจชุมชนบานตาปะขึาวลาย 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะลแขึอมูลจากแบบสอบถาม พบวา กลุมวิสาลกิจชุมชนเครื่องปใ้นดินเผาบานตา
ปะขึาวลาย มีความแตกตางกันโดยลนวยงานภาครัฐสมควรเขึามาใลการสนับสนุนดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1. ดานวัตถุดิบ การขึาดแคลนดานวัตถุดิบลลัก เชน ดินขึาวจังลวัดลําปาง สงผลใลผลิตภัณฑแ
มีคุณภาพไมทัดเทียมกับผลิตภัณฑแอ่ืน ๆ กลุมจึงดําเนินการแกไขึโดยจัดใลมีการสํารองวัตถุดิบจาก
แลลงที่มีคุณภาพจึงทําใลมีการลงทุนสูงขึึ้นในขึณะเดียวกันก็ไดมีการศึกษาทดลองวัตถุดิบพ้ืนบานลรือ
บริเวณใกลเคียงเพ่ือใลมีคุณภาพใกลเคียงกับผลิตภัณฑแเดิม เพ่ือจะไดนํามาใชทดแทนวัตถุดิบเดิมดวย
เชนกัน 
 2. ดานการตลาดที่สงผลตอรายไดขึองกลุมโดยตรงแนวทางแกไขึมีการวางแผนปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑแ เชน รูปแบบใลม สีสันสะดุดตา เป็นประโยชนแใชสอยแตยังคงเอกลักษณแขึอง
ตนเองไวเพ่ิมเติมบรรจุภัณฑแใลมีความแข็ึงแรงสอดคลองกับความตองการขึองผูใชในในวัยตาง ๆ 
 3. ดานแรงงาน ปใญลาที่พบสวนใลญสมาชิกกลุมประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจะตองกลับไปเก็บเกี่ยวพืชผล ทําใลสงผลการผลิตไมทันตามกําลนดบาง แนวทางแกไขึขึอง
กลุมประสานลนวยงานภาครับจัดลาแรงงานมาชวยเสริมในชวงเก็บเกี่ยวพืชผล 
 4. ดานการผลิตขึองกลุม กลุมวิสาลกิจชุมชนเครื่องปใ้นดินเผาไมมีตราสัญลักษณแ ตองพัฒนา
ดานการออกแบบใลมีความทันสมัยอาจจะผสมผสานความเป็นเอกลักษณแดั้งเดิมประยุกตแกับรูปแบบที่
ทันสมัยตามความตองการขึองลูกคา 
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ปใญลาในการจัดการ จากผลการวิจัยพบวาควรปรับปรุงในเรื่องขึองการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑแใลมีความทันสมัยแตยังคงเอกลักษณแขึองทองถิ่นไว 
 2. ปใญลาดานการผลิต จากผลการวิจัยพบวายังขึาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลุมควรใชเครื่องมือ
ที่มีความทันสมัยเขึามาชวยที่สามารถควบคุมคุณภาพขึองผลิตภัณฑแได 
 3. ปใญลาดานงบประมาณ กลุมขึาดการสนับสนุนดานงบประมาณเนื่องจากกลุมตองใช
งบประมาณในสวนขึองกลุมไมไดรับเครดิตในการซื้อวัตถุดิบมาผลิต ลากมีงบประมาณจากรัฐเขึามา
สนับสนุนจะทําใลกลุม   
วิสากิจชุมชนเครื่องปใ้นดินเผาบานตาปะขึาวลายมีสภาพคลองมากยิ่งขึึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขึอขึอบคุณสาขึาวิชาเซรามิกสแ คณะเทคโนโลยีอุตสาลกรรม มลาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ที่ใลความอนุเคราะลแเครื่องมือและสถานที่ทําการวิจัย ขึอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา
มลาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ใลทุนอุดลนุนการวิจัย ทําใลงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
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ทัศนคติและสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจํายของประชาชน 
ในชุมชนตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

Attitude and Behaviors in Income-Expense Accounting Perform of 
people in Tambon Phru Nai Community, Amphur Ko Yao, Phangnga 

  
ศิรวิทย๑  ศิริรักษ๑  จิตสุภา  เมืองแมน 

คณะวิทยาการจัดการ มลาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดยํอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาทัศนคติและสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ -รายจาย

ตามลลักเศรษฐกิจพอเพียงขึองประชาชนในชุมชนตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา การวิจัย
นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว 
จํานวน 400 คนที่ทําบัญชีรายรับ-รายจาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขึอมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติพรรณณาที่ใชในการวิเคราะลแขึอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญเป็นเพศลญิง มีอายุอยูในชวง 21 -30 ปี 
สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท สําลรับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายขึองประชาชนในชุมชนตําบลพรุใน 
อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญใชเวลาตอนเย็นในการทําบัญชี
รายรับ – รายจาย สถานที่ที่ใชทําบัญชีรายรับ – รายจาย คือ บาน จดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย
ดวยตนเอง มีการทําบัญชีรายรับ – รายจายสม่ําเสมอทุกวันและไดรับการสงเสริมจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรสลกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) ดานทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับ – รายจาย พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญมีระดับการรับรูในดานการทําบัญชีรายรับ – รายจายทําใลสามารถวาง
แผนการเพิ่มรายได/ลดรายจายที่ไมจําเป็นไดมากที่สุด ดานปใญลาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย พบวา ปใญลาดานบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ขึาดความรูความเขึาใจในการจัดทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย ปใญลาดานวิธีการลรือรูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ที่มี
ความสําคัญมากที่สุด คือ รูปแบบสมุดบัญชีรายรับ – รายจาย และปใญลาดานการสนับสนุนสงเสริม
จากภาครัฐที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ไมมีผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย  

 
คําสําคัญ : บัญชีรายรับ – รายจาย สภาพการจัดทํา ทัศนคติ ปใญลา 
 
 
 
 
 



561 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

Abstract 
 
 The objective of this study was to investigate the attitude and behavior in 
income-expense accounting perform of people in Tambon Phru Nai community, 
amphur Ko Yao, Phangnga. This study is a quantitative research. The samples were 
400 people, lived in Tambon Phru Nai community, amphur Ko Yao, Phangnga and 
performed income-expense accounting. The questionnaires were used as a research 
tool. Descriptive statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation were 
used for data analysis.  
 Our findings concluded that most of respondances were female, 21-30 years 
old, graduated in bachelor degree, had married status and had income between 
10,001-20,000 baht. They also performed income-expense accounting in the evening 
every day at their home by themselves and were supported by Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives (BAAC). The most importance attitude was “the 
income-expense accounting perform helped in income increasing/expense decreasing 
planning”. Furthermore, the most importance problem in personnel dimension was 
the lacking of understand in income-expense accounting perform. The most 
importance problem in income-expense accounting format dimension was the 
format of account book while, The most importance problem in government support 
dimension was none of examiner for checking. 
 
Keyword : Income-Expense Accounting, Behavior, Perception, Attitude, Problems 
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1. บทนํา  
1.1. ที่มาและความสําคัญ 

 การบันทึกขึอมูลทางการบัญชีไดทํากันมานานแลวไมนอยกวา 5 พันปี โดยจากลลักฐานที่
ปรากฏมีการจดบันทึกขึอมูลบนแผนดินเลนียว การบัญชีแพรลลายในยุโรปสมัยกลางขึอง
ประวัติศาสตรแในประเทศไทย การบัญชีเริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยาในชวงปี พ.ศ.2193-2231 ตรงกับสมัย
สมเด็จพระนารายณแมลาราช ประเทศไทยไดมีการเจริญสัมพันธแไมตรีกับประเทศยุโรป คือ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และโปรตุเกส บัญชีที่ถูกจัดทําขึึ้นเป็นบัญชีแรก คือ บัญชีเงินสด และไดถือปฏิบัติมา
จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ ซึ่งตรงกบสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเริ่มจัดทําบัญชีเงินพระคลังเป็น
ลมวดลมูและวิชาการบัญชีก็ไดเริ่มมีการศึกษากันเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เชนกัน (สุนียแ ตฤณ
ขึจี และ นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 2551) 
 การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ลมายถึง การจดบันทึกรายการขึอมูลดานการเงินขึองการ
ปฏิบัติงาน ทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเขึามาและรายการที่ตองจายออกไป เพ่ือใลมีขึอมูลที่เกี่ยวขึอง
ทางดานการเงิน ตลอดจนผลขึองการดําเนินงานนั้นไววา คงเลลือเงินลรือไม จํานวนเทาไร และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินกิจการวาไดกําไรลรือขึาดทุนเพียงไร (ทวีพร ตรีผอง และ วิจิตรรัตนแ บุญ
ทอง 2554) การทําบัญชีรายรับ-รายจาย เป็นวิธีลนึ่งที่จะชวยแกปใญลาเกี่ยวกับการเงินและการใช
จายในชีวิตประจําวัน เชน รายไดมีไมเพียงพอตอรายจาย การอยากออมเงินแตไมมีเงินเลลือใลออม 
การไมสามารถวางแผนทางการเงินได ซึ่งปใญลาเลลานี้ไดทําใลเกิดความเครียดและความกังวลใลกับ
คนทั่วไปอยูไมนอยเลยทีเดียว ดังนั้นการกลับมาทบทวนรายไดและการใชจายในแตละวันโดยการทํา
บัญชีรายรับ-รายจายก็อาจจะสามารถชวยบรรเทาปใญลาเลลานี้ได (ไชยา ทองตอย 2551)  

ในปใจจุบัน จากสภาวะสังคมที่เต็มไปดวยกระแสวัตถุนิยม ความฟุุมเฟือย และความฟูุงเฟูอ 
ไดทําใลคนไทยลลายคนไดลลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปใญลา โดยเฉพาะปใญลา
ลนี้สินที่ไมมีวันจบสิ้น อยางไรก็ตาม คนไทยยังมีทางออกซึ่งการดํารงชีวิตใลอยูรอดภายใตสังคมใน
ปใจจุบัน แนวทางลนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือ คือ การพ่ึงตนเอง รูจักความพอประมาณ และไม
ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ขึองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูลัวที่ทรงมองเล็นถึง
ความสําคัญขึองการสรางภูมิคุมกันใลกับตัวเอง รูจักความพอมีพอกิน พอมีพอใช คํานึงถึงลลักเลตุผล
และการประมาณตนเอง พรอมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทย ไมใลประมาท โดยเฉพาะการใช
จายเงินอันเป็นปใจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต (ธรรญชนก นิลมณี 2558) ดังนั้น การทําบัญชีรายรับ -
รายจายขึองแตละคน จึงสอดคลองกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (นภาพร ลิขึิตวงคแขึจร 2550) แต
โดยทั่วไป คนสวนใลญมักจะมองขึามความสําคัญขึองการทําบัญชีรายรับ-รายจายประจําวัน เพราะคิด
วาเป็นเรื่องไมจําเป็น ยุงยาก จุกจิก และเสียเวลา แตคนเลลานี้จะรูลรือไมวาการทําบัญชีรายรับ -
รายจายมีความสําคัญมากอยางไร เพราะแมกระทั่งธุรกิจองคแกร บริษัทใลญโตตางๆ ก็จําเป็นจะตอง
ทําบัญชีรายรับ-รายจายขึององคแกรอยางละเอียดยิบเลยทีเดียว (ชนิตา โชติเสถียรกุล 2551 ภัทรา 
เรืองสินภิญญา 2555) 
 ตําบลพรุใน เป็นตําบลที่ตั้งอยูในอําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ ตั้งอยู
บริเวณอาวพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 50.79 ตารางกิโลเมตรลรือ 31,743.75 ไร พ้ืนที่สวนใลญเป็นภูเขึา
มีที่ราบริมชายฝใ่งทะเลและที่ราบลุบเขึา เดิมเกาะยาวมีฐานะเป็นเพียง กิ่งอําเภอเกาะยาว โดยแยก
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ออกมาจากอําเภอเมืองพังงา ในปี พ.ศ. 2446 และขึึ้นตอเมืองพังงา ตอมาขึาราชการและประชาชน
ตองการใลยกกิ่งอําเภอเกาะยาวเป็นอําเภอเกาะยาว ตลอดจนจังลวัดพังงาไดสนับสนุนใลทางราชการ
ยกฐานะใล รวมไดรับการสนับสนุนจากลลายฝุาย จนในที่สุดก็ไดรับการยกฐานะจากกิ่งอําเภอเกาะ
ยาวเป็น อําเภอเกาะยาว ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 รวมระยะเวลาการเป็นกิ่งอําเภอ 85 ปี 
นับวาเป็นกิ่งอําเภอที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ประชากรทองถิ่นขึองตําบลพรุใน สวนใลญเป็นชาว
ไทยมุสลิมรอยละ 99 ยึดคําสอนขึองศาสนาอิสลามเป็นลลักในการดํารงชีวิต ซึ่งสอดคลองและ
สงเสริมลลักแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขึององคแพระบาทสมเด็จพระเจาอยูลัว วิถีชีวิตแบบ
พอเพียงขึองผูคนที่เกาะยาวใลญยึดลลักการรูจักพอประมาณในการดําเนินชีวิต ลดสิ่งที่ไมจําเป็นและ
ฟุุมเฟือย ลดอบายมุขึ ทําใลคนเกาะยาวใลญสวนใลญพึ่งพาตนเองได (เทศบาลตําบลพรุใน 2560)  
 อยางไรก็ตาม พบวา ประชาชนในชุมชนเกาะยาวใลญยังไมมีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนกัน
อยางจริงจัง (สายสมร สังขึแเมฆ 2558) ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนและสงเสริมใลเกิดความยั่งยืนใน
แนวทางปฏิบัติตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานเดิมขึองชุมชนเกาะยาวใลญใลดํารงอยูผาน
สภาพเศรษฐกิจขึองโลกที่ตกต่ํา ผานปใญลาความยากจนที่กระจายตัวอยางกวางขึวางสูสังคมปใจจุบัน 
จึงควรมีการสงเสริมสนับสนุนใลคนเกาะยาวใลญไดมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย อันเป็นเครื่องมือ
สําคัญสูวิถีแลงความพอเพียง ซึ่งลากผูปฏิบัติรูจักประมาณตนแลวก็ควรตองมีการวางแผนการใชจาย
อยางรอบคอบ โดยการจดบันทึกขึอมูลเกี่ยวกับรายรับรายจายขึองครอบครัวอยางถูกตอง เพ่ือจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ขึอมูลที่ไดทําใลทราบที่มาที่ไปขึองการใชเงินสามารถลาวิธีการเพ่ิมรายรับลดรายจายที่
ไมจําเป็น เพ่ือใลเกิดความพอดี สมดุล ลากมีสวนที่เลลือก็สามารถเก็บออมไวใชในอนาคตเมื่อยาม
จําเป็นกอใลเกิดความม่ันคงในชีวิตนําไปสูวิถีชีวิตที่ดีเขึมแข็ึงไดอยางยั่งยืน (ธรรญชนก นิลมณี 2558) 

ดวยเลตุนี้ ทําใลผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาทัศนคติและสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายตาม
ลลักเศรษฐกิจพอเพียงขึองประชาชนในชุมชนตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา ซึ่งจะทําใล
เกิดประโยชนแคือ ทําใลคนในชุมชนมีการใชเงินอยางรอบคอบและไมฟุุมเฟือย สามารถวางแผนการ
เพ่ิมรายได ลดรายจายที่ไมจําเป็นไดและทําใลมีเงินออมมากข้ึึนได 
 
2. วัตถุประสงค๑ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือศึกษาปใญลาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัด
พังงา โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 5,860  คน (เทศบาลตําบลพรุใน 2560) จากการกําลนดขึนาดตัวอยางตาม
แนวทางขึอง Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขึนาดกลุมตัวอยางขึั้นต่ํา จํานวน 374 
คน เพ่ือปูองกันความผิดพลาดในการเก็บขึอมูลจึงเก็บขึอมูลทั้งลมด 400 ชุด โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจงเฉพาะโดยจะเลือกเก็บขึอมูลจากผูที่ทําบัญชีรายรับ-รายจาย เทานั้น 
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3.2. เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขึอมูลทั่วไปขึองผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขึอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
สวนที่ 3 การรับรูทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
สวนที่ 4 ปใญลาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
สวนที่ 5 ขึอคิดเล็นและขึอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

โดยมีวิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพขึองแบบสอบถามดังนี้ 
1. พัฒนาแบบสอบถามโดยทําการสรางแบบสอบถามตามขึอบเขึตขึองเนื้อลา ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคแขึองการวิจัย และตามรายละเอียดตามศัพทแเฉพาะขึอง ตัวแปร 
2. ทดสอบความเท่ียงตรงขึองเนื้อลา (Content validity): โดยทําการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางข้ึึนไป ทดสอบกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือพัฒนาความเท่ียงตรงดานเนื้อลา (Content 
validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึึ้น เพ่ือตรวจสอบคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence – IOC) จากผลทดสอบ คา IOC ขึองทุกขึอคําถามในแบบสอบถาม มีคาอยู
ระลวาง 0.7 – 1.0 นั้นลมายความวา ทุกขึอคําถามผานเกณฑแที่กําลนด 

3. ทดสอบความเชื่อม่ันขึองเครื่องมือ (Reliability): โดยทําการนําแบบสอบถามที่ไดไปลา
ความเชื่อมั่นขึองเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมทดลอง
ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน ผลการทดสอบพบวา ขึอมูลในแบบสอบถาม
ทุกกลุมมี คาสัมประสิทธแความเชื่อมั่นมากกวา 0.7 และคา Corrected Item-Total Corrected และ
แตละขึอคําถามมีมากกวา 0.3 นั่นลมายความวาทุกขึอคําถามผานเกณฑแที่กําลนดไว 
 

3.3. การรวบรวมข๎อมูล 
ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะโดยจะเลือกเก็บขึอมูลจากผูที่อาศัยอยูในตําบล

พรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา และจะเก็บขึอมูลจากผูที่ทําบัญชีรายรับ-รายจาย เทานั้น  
 

3.4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ลลังจากที่ไดรวบรวมแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบ

ความถูกตองขึองขึอมูลกอนจะนําไปวิเคราะลแขึอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการแปลความลมายโดยใชเกณฑแการแปลความลมาย ซึ่งจะทําการ
แปลความลมายโดยใชคาเฉลี่ยขึองประเด็นคําถาม (ธรรญชนก นิลมณี. 2558) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) คะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดับสําคัญมากท่ีสุด 
 2) คะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดับสําคัญมาก 
 3) คะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดับสําคัญปานกลาง 
 4) คะแนน1.81 – 2.60 คือ ระดับความสําคัญนอย 

  5) คะแนน 1.00 – 1.80 คือ ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
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4. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะลแ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
4.1. ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 ขึอมูลสวนบุคคลขึองผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญเป็นเพศลญิง
มากที่สุด (รอยละ 72.00) มีอายุอยูในชวง 21-30 ปีมากที่สุด (รอยละ 37.67) รองลงมาคือ มีอายุอยู
ในชวง 31 – 40 ปี (รอยละ 37.67) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด (รอยละ 46.33) 
รองลงมาคือ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 24.67) มีอาชีพขึาราชการมากที่สุด 
(รอยละ 24.67) รองลงมาคือ รับจาง (รอยละ 24.33) และ เกษตรกร (รอยละ 22.00) ตามลําดับ มี
สถานภาพสมรสมากที่สุด (รอยละ 69.67) รองลงมาคือ โสด (รอยละ 27.67) และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001-20,000 บาทมากที่สุด (รอยละ 64.67) รองลงมาคือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 
10,000 บาท  (รอยละ 16.67) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท (รอยละ 11.33) 
ตามลําดับ 
 

4.2. ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจํายของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ขึอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายขึองผูตอบแบบสอบถามไดแสดงไวใน
ตารางที่ 1  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญ ใชเวลาตอนเย็นในการทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
(รอยละ 48.02) รองลงมาคือ กลางคืน (รอยละ 41.67) สถานที่ที่ใชทําบัญชีรายรับ – รายจาย คือ 
บาน (รอยละ 88.10) รองลงมาคือ ที่ทํางาน (รอยละ 11.9) เป็นผูจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย
ดวยตนเอง (รอยละ 77.38) รองลงมาคือ คูสมรส (รอยละ 14.68) มีการทําบัญชีรายรับ – รายจาย
สม่ําเสมอทุกวัน (รอยละ 52.38) รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง/สัปดาลแ (รอยละ 16.67) สวนใลญไดรับการ
สงเสริมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรสลกรณแการเกษตร (ธ.ก.ส.) (รอยละ 63.02) รองลงมาคือ 
สํานักงานบัญชีจังลวัด (รอยละ 29.31) และเคยไดรับแจกสมุดบัญชีรายรับ – รายจาย (รอยละ 
68.67)  
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ตารางท่ี 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจําย 
 

ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจําย จํานวน ร๎อยละ 
ชํวงเวลาในการทําบัญชีรายรับ – รายจําย     

  เชา 24 5.95 
  กลางวัน 17 4.37 
  เย็น 192 48.02 
  กลางคืน 

สถานที่ท่ีใช๎ในการทําบัญชีรายรับ – รายจําย 
167 

  
41.67 

  
  บาน 352 88.1 
  ที่ทํางาน 48 11.9 

บุคคลที่เป็นผู๎จดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจําย     
  ตนเอง 310 77.38 
  บุตร 32 7.94 
  คูสมรส 58 14.68 

ความสมํ่าเสมอของการทําบัญชีรายรับ – รายจําย     
  ทุกวัน 210 52.38 
  5-6 ครั้ง/สัปดาลแ 61 15.25 
  3-4 ครั้ง/สัปดาลแ 67 16.67 
  1-2 ครั้ง/สัปดาลแ 62 15.48 

หนํวยงานที่ให๎การสํงเสริมการจัดทําบัญชี     
  ธ.ก.ส 252 63.02 
  สํานักงานบัญชีจังลวัด 117 29.31 
  ไมไดรับการสงเสริม 31 7.67 

การได๎รับแจกสมุดบัญชี     
  ได 275 68.67 
  ไมได 125 31.33 

 
4.3. ข๎อมูลด๎านทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับ – รายจําย 

 ขึอมูลดานทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับ – รายจายไดแสดงไวในตารางที่ 2 พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญมีระดับการรับรูในดานการทําบัญชีรายรับ – รายจายทําใลสามารถวาง
แผนการเพิ่มรายได/ลดรายจายที่ไมจําเป็นไดมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.09)  รองลงมาคือ ระดับการรับรูใน
ดานการทําบัญชีรายรับ – รายจายทําใลมีการจายอยางรอบคอบและไมฟุุมเฟือย (คาเฉลี่ย 4.02) และ
ดานการทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใลมีเงินออมมากข้ึึน (คาเฉลี่ย 4.01) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 ทัศนคติเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับ – รายจําย 
 

ทัศนคติ คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับการ

รับรู๎ 
1. ทานมีความเขึาใจเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-รายจาย 3.67 0.79 มาก 
2. ทานเขึาใจความลมายขึองคําวารายรับลรือรายได 3.86 0.9 มาก 
3. ทานเขึาใจความลมายขึองคําวาคาใชจายลรือรายจาย 3.80 0.9 มาก 
4. ทานเขึาใจขึั้นตอนในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.82 0.86 มาก 
5.ทานมีโอกาสในการเขึารับการฝึกอบรมการทําบัญชีรายรับ-

รายจาย 
3.80 0.89 มาก 

6. ทานสามารถลงบัญชีได 3.91 0.84 มาก 
7.ในลมูบานขึองทานไดมีการรณรงคแใลมีการจัดทําบัญชีรายรับ-

รายจาย 
3.91 0.81 มาก 

8. ทานมีความจําเป็นตองทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.85 0.84 มาก 
9. การทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใลมีเงินออมมากข้ึึน 4.01 0.86 มาก 
11. การทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใลทราบรายละเอียดรายได-

รายจาย ขึองครัวเรือนในแตละเดือน 
3.98 0.9 มาก 

12. การทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใลมีชีวิตและความเป็นอยูดีขึึ้น 3.97 0.82 มาก 
13. การทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใลสามารถวางแผนการเพ่ิม

รายได/ลดรายจายที่ไมจําเป็นได 
4.09 0.74 มาก 

14.การทําบัญชีรายรับ-รายจายทําใลมีการใชจายอยางรอบคอบ
และไมฟุุมเฟือย 

4.02 0.76 มาก 

 
4.4. ข๎อมูลด๎านปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจําย 

 ขึอมูลดานปใญลาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายไดแสดงไวในตารางที่ 3 
ปใญลาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายขึองผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดาน

ปใจจัยดานบุคคล ปใญลาที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ขึาดความรูความเขึาใจในการจัดทําบัญชีรายรับ 
– รายจาย (คาเฉลี่ย 3.72) รองลงมาคือ มีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมาก ทําใลไมสามารถจดบันทึก
บัญชีรายรับ – รายจายได (คาเฉลี่ย 3.71) และการไมเชื่อมั่นวาจะไดประโยชนแจากการจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจาย (คาเฉลี่ย 3.66) ตามลําดับ 
 ดานปใจจัยดานวิธีการลรือรูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ปใญลาที่มีความสําคัญ
มากที่สุด คือ รูปแบบสมุดบัญชีรายรับ – รายจาย (คาเฉลี่ย 3.68) รองลงมาคือ ตองใชระยะเวลานาน
เพ่ือทําบัญชีรายรับ – รายจาย (คาเฉลี่ย 3.67) และวิธีการบันทึกมีความยุงยาก (คาเฉลี่ย 3.61) 
ตามลําดับ 
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 ดานปใจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ปใญลาที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ไม มี
ผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีรายรับ – รายจาย (คาเฉลี่ย 3.82) รองลงมาคือ ไมมีการ
ติดตามผลการทําบัญชีรายรับ – รายจายอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 3.76) และการไมมีการชี้แนะใล
ทราบถึงประโยชนแขึองการทําบัญชีรายรับ-รายจายอยางตอเนื่อง  (คาเฉลี่ย 3.72) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจําย 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจําย คําเฉลี่ย SD. แปลผล 
ปัจจัยด๎านบุคคล       
1. ไมมีผูจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.46 0.97 มาก 
2. ขึาดความรูความเขึาใจในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.72 1.06 มาก 
3. ขึาดประสบการณแในลารทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.62 1.08 มาก 
4. มีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมาก ทําใลไมสามารถจดบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจายได 

3.71 1.09 มาก 

5. สมาชิกในครอบครัวไมสนับสนุนใลจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.60 1.05 มาก 
6. ไมเชื่อม่ันวาจะไดประโยชนแจากการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.66 1.04 มาก 
ปัจจัยด๎านวิธีการหรือรูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจําย       
7. วิธีการบันทึกมีความยุงยาก 3.61 1.13 มาก 
8. ตองใชระยะเวลานานเพื่อทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.67 1.1 มาก 
9. รูปแบบสมุดบัญชีรายรับ-รายจาย 3.68 1.07 มาก 
ปัจจัยด๎านการสนับสนุนสํงเสริมจากภาครัฐ       
10. ไมมีลนวยงานที่เกี่ยวขึองใลคําปรึกษาและคําแนะนํา เมื่อเกิดปใญลา
ในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

3.58 1.14 มาก 

11. ไมมีการชี้แนะใลทราบถึงประโยชนแขึองการทําบัญชีรายรับ-รายจาย
อยางตอเนื่อง 

3.72 1.1 มาก 

12. ไมมีการสนับสนุนการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายอยางตอเนื่อง 3.66 1.05 มาก 
13. ไมมีการติดตามผลการทําบัญชีรายรับ-รายจายอยางตอเนื่อง 3.76 1.01 มาก 
14. ขึาดการสงเสริมเรื่องวัสดุอุปกรณแ, สมุดบัญชี 3.71 1.05 มาก 
15. ไมมีผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 3.82 0.97 มาก 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาปใจจัยที่มีผลตอการทําบัญชีรายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียงขึอง
ประชาชนในชุมชนตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา ในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใลญเป็นเพศลญิง มีอายุ 21-30 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
ขึาราชการ มีสถานภาพสมรส และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
 ขึอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญมี
การทําบัญชีรายรับ - รายจาย ซึ่งใชเวลาตอนเย็นในการทําบัญชีรายรับ – รายจาย และทําบัญชี
รายรับ – รายจายที่บาน เป็นผูจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจายดวยตนเอง ทําบัญชีรายรับ – รายจาย
สม่ําเสมอทุกวัน สวนใลญไดรับการสงเสริมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสลกรณแการเกษตร และ
เคยไดรับแจกสมุดบัญชีรายรับ – รายจาย  
การรับรูและทัศนคติเก่ียวกับการทําบัญชีรายรับ – รายจาย พบวา  

- ดานการรับรู คือ ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในเรื่องสามารถลงบัญชีไดและในลมูบานไดมี
การรณรงคแใลมีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย มากที่สุด รองลงมา คือ เขึาใจความลมาย
ขึองคําวารายรับลรือรายได ตามลําดับ 

- ดานทัศนคติ คือมีทัศนคติตอดานการทําบัญชีรายรับ – รายจายทําใลสามารถวางแผนการ
เพ่ิมรายได ลดรายจายที่ไมจําเป็นได มากที่สุด รองลงมา คือการทําบัญชีรายรับ – รายจาย
ทําใลมีการใชจายอยางรอบคอบและไมฟุุมเฟือย ตามลําดับ 

ปใญลาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย พบวา  
- ดานปใจจัยดานบุคคล ปใญลาที่มีมีความสําคัญมากที่สุด คือ ขึาดความรูความเขึาใจในการ

จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย รองลงมาคือ มีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมาก ทําใลไมสามารถ
จดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจายได ตามลําดับ 

- ดานปใจจัยดานวิธีการลรือรูปแบบการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ปใญลาที่มีความสําคัญ
มากที่สุด คือ รูปแบบสมุดบัญชีรายรับ – รายจาย รองลงมาคือ ตองใชระยะเวลานานเพ่ือทํา
บัญชีรายรับ – รายจาย ตามลําดับ 

- ดานปใจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ปใญลาที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ไมมี
ผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีรายรับ – รายจาย รองลงมาคือ ไมมีการติดตามผล
การทําบัญชีรายรับ – รายจายอยางตอเนื่อง ตามลําดับ 

  
6. ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ลนวยงานรัฐบาลและเอกชนยังใลความสําคัญในการสงเสริมใลมีการทํา
บัญชีรายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่ องในระดับนอย ทําใล
ประชาชนขึาดความตอเนื่องในการทําบัญชีรายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เล็นวาภาครัฐลรือเอกชนที่เกี่ยวขึองเขึามาใลการสงเสริมการทําบัญชีรายรับ – รายจายอยาง
ตอเนื่องตอไป 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ ยังพบอีกวา ประชาชนบางคนยังไมคอยใลความสําคัญในการทําบัญชี
รายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใลเลตุผลวาไมจําเป็นจะตองทําแคเพียงใช
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ลลักการประลยัดในการใชจายในชีวิตประจําวันก็เพียงพอ จึงเล็นวาควรมีการสงเสริมใล
ประชาชนเล็นถึงความสําคัญขึองการทําบัญชีรายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใลมากกวานี้ 

3. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในสวนขึองปใจจัยที่มีผลตอการทําบัญชีรายรับ – รายจาย
ขึองประชาชนในชุมชน ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงาเทานั้น ยังไมไดศึกษาถึง
ประโยชนแที่ประชาชนไดรับจากการทําบัญชีรายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ฉะนั้น ถามีการศึกษาคนควาที่เกี่ยวขึองกับการทําบัญชีรายรับ – รายจายตามลลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในครั้งตอไป ควรมรการศึกษาถึงประโยชนแที่ประชาชนไดรับจากการทําบัญชีรายรับ 
– รายจายตามลลักเศรษฐกิจพอเพียงดวย 

4. ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษากลุมตัวอยางประชาชนตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังลวัดพังงา ใน
การศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาโดยการเก็บขึอมูลจากกลุมตัวอยางอ่ืนๆ เป็นตน 
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บัญชีครัวเรือน : เครื่องมือระยะยาวเพ่ือการเสริมสร๎างครอบครัวเข๎มแข็ง 
และชุมชนยั่งยืน 

Household Accounting : A Long-Term Tool for Strong Family  
and Sustainable Community 

 
อภิชาติ ลิ้มเมธี 

อาจารยแประจําสาขึาวิชาวิทยาการจัดการ  วิชาเอกการเงิน  มลาวิทยาลัยสุโขึทัยธรรมาธิราช 
 

บทคัดยํอ 
บทความวิชาการเรื่อง “การจัดทําบัญชีครัวเรือน : เครื่องมือระยะยาวเพ่ือการเสริมสราง

ครอบครัวเขึมแขึ็งและชุมชนยั่งยืน” พยายามรอยเรียงและเชื่อมโยงความสําคัญและประเด็นปใญลา
ขึองการออมในครัวเรือน รวมถึงเนื้อลาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินที่จําเป็นสําลรับครัวเรือน 
และกระบวนการจัดการตนเองขึองชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการมีสวนรวมขึองชุมชนทองถิ่นเขึาดวยกัน  
โดยแบงการนําเสนอสาระสําคัญออกเป็นสามตอนคือ (1) ประเด็นปใญลาเกี่ยวกับการออมในครัวเรือน
ขึองประเทศไทย โดยนําเสนอวา ปใญลาการออมและลนี้ครัวเรือนขึองประเทศไทยเป็นปใญลาในระดับ
รากฐาน ซึ่งระบบบัญชีครัวเรือนในลักษณะที่ชุมชนทองถิ่นและภาครัฐเขึามารวมแกปใญลาอยางเป็น
ระบบนั้นจะสามารถแกปใญลาไดอยางยั่งยืน (2) การวางแผนทางการเงินที่จําเป็นสําลรับครัวเรือน  
ผูเขึียนไดนําเสนอวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน เริ่มตนดวยการจัดทําขึอมูล พ้ืนฐานทางการเงินคือ งบ
แสดงฐานะขึองครัวเรือน และงบกระแสเงินเขึาออกขึองครัวเรือน  ลลังจากนั้นจึงจัดทําประมาณ
การงบประมาณครัวเรือน  เพ่ือวางแผนการใชจายขึองครัวเรือน โดยประยุกตแเอาอัตราสวนการเงิน
ทางธุรกิจมาวัดประสิทธิภาพทางการเงินขึองครัวเรือน ลรือที่เรียกวามาตรวัดสุขึภาพทางการเงินขึอง
ครัวเรือน (3) กระบวนการจัดการตนเองขึองชุมชนทองถิ่น  ตลอดจนการมีสวนรวมขึองชุมชนทองถิ่น
ที่เกี่ยวขึองกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนในฐานะเครื่องมือระยะยาว ซึ่งผู เขึียนชี้ใลเล็นวาการ
ประยุกตแใชระบบบัญชีครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพนั้น ชุมชนทองถิ่นตองเขึามามีสวนรวมในการ
วิเคราะลแลาแนวทางลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางอาชีพ และในทายที่สุดสรางระบบภายในชุมชน
ทองถิ่นเพ่ือการแกปใญลา โดยผูเขึียนอาศัยการศึกษาคนควาเอกสารทางทฤษฎีและงานวิจัยระดับ
พ้ืนที่ในลลายภูมิภาคขึองประเทศไทย ดังนั้นการจัดทําบัญชีครัวเรือน  จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญ
ทั้งในระดับนโยบายขึองรัฐ เพ่ือแกไขึปใญลาความยากจน ลดความเลลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจขึอง
ประชาชน โดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่มีรายไดต่ํา นอกจากนี้ยังมีความสําคัญในระดับชุมชนทองถิ่น 
กลาวคือสนับสนุนใลชุมชนทองถิ่นไดสรางการมีสวนรวม เกิดชุมชนทองถิ่นแลงการเรียนรู ไดรวมกัน
วางแผนกิจกรรมภายในชุมชนทองถิ่น จนกระทั่งกลายเป็นชุมชนทองถิ่นที่เป็นผูตัดสินใจเสนอและ
แกไขึปใญลาขึองตนเองไดในที่สุด สําคัญที่สุด การจัดทําบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือสําลรับแตละ
ครัวเรือนเพ่ือสามารถบรรลุเปูาลมายทางการเงิน พ่ึงพาตนเองได   สิ่งที่คนพบในงานชิ้นนี้คือ ระบบ
บัญชีครัวเรือนเป็นภารกิจในระยะยาวที่ตองอาศัยระยะเวลา เพื่อใลชุมชนทองถิ่นพัฒนาตนเองไปเป็น
ผูขึับเคลื่อนกิจกรรมดวยตนเอง ลากชุมชนทองถิ่นเขึามามีสวนรวมในการปรับใชขึอมูลจากครัวเรือน
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เพ่ือแกปใญลาโดยอาศัยทรัพยากรขึองชุมชนทองถิ่นเอง และสรางสถาบันทางเศรษฐกิจในระยะยาว
แลว จะทําใลการแกปใญลาตางๆขึองชุมชนทองถิ่นเป็นไปอยางยั่งยืน รวมทั้งความตั้งใจและเจตนา
มุงม่ันจากทุกฝุายจึงจะทําใลเกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี 

 
คําสําคัญ : บัญชีครัวเรือน , การวางแผนทางการเงิน , การพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
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Abstract 
The academic article “Household Accounting : A Long-Term Tool for Strong 

Family and  Sustainable Community” aimed to  integrate importance and key issues 
of household savings, necessary financial planning for household, and self-
management process of local communities and their participation. The important 
essence of this article can be divided into three parts (1) the importance and key 
issues of household savings in Thailand, Author suggests that the problem of 
household accounting in Thailand is basic problem and it can be resolved by the 
collaboration between local community and government systematically. (2) 
necessary financial planning for household, Author suggests that household 
accounting should be on one hand based on financial information ; personal 
financial statement , personal cash flow statement and on the other hand the 
making of the budgeting process to plan for household expenses by the use of 
financial ratio as the indicator of financial efficiency. (3) self-management process of 
local communities and their participation related to household accounting as a long-
term tool. Author points that the application of household accounting will be 
efficient under the condition that local community must participate in the approach 
of reducing expenses , increasing more income and career making. Finally author 
suggests to create internal system within local community according to research , 
published in different regions in Thailand. Household accounting is an important 
activity for both public policy and local levels. For public policy, it is considered as a 
solution for poverty problems, economic disparity, especially for low income people. 
For local community level, household accounting promotes the local community 
participation, builds learning community, collaborative planning. In this way, the local 
community can become the decision-maker that can ultimately solve its problems. 
Most importantly, household accounting is a tool for each household to achieve 
financial goals and self-reliance. The study finds out that household accounting is an 
activity in longterm leading local community to self-mobilization. If local community 
participate in household information sharing and uses, this will result to the creation 
of local economic stability that requires intention and determination from all parties 
to meet full achievement and performance. 

 
Keywords : Household Accounting , Financial Planning , Local Community 

Development 
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บทนํา 
 บทความวิชาการเรื่อง “การจัดทําบัญชีครัวเรือน : เครื่องมือระยะยาวเพ่ือการเสริมสราง
ครอบครัวเขึมแขึ็งและชุมชนยั่ งยืน” มีวัตถุประสงคแเ พ่ือศึกษาวา ระบบบัญชีครัวเรือนที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ไมใชเพียงแคการจดบันทึกขึอมูลทางการเงินขึองครัวเรือนเทานั้น แต ตองอาศัย
องคแประกอบอ่ืนๆดวย เชน พลังขึองชุมชนทองถิ่น การริเริ่ม สนับสนุนจากฝุายรัฐ ตลอดจนปใจจัย
เกื้อลนุนอ่ืนๆ เชน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางปใญญาขึองชุมชนทองถิ่น รวมถึงระยะเวลาที่มากพอใน
การดําเนินการ ซึ่งผูเขึียนไดแบงประเด็นขึองการศึกษาไวสามประเด็นคือ (1) ประเด็นปใญลาเกี่ยวกับ
การออมในครัวเรือนขึองประเทศไทย (2) การวางแผนทางการเงินที่จําเป็นสําลรับครัวเรือน (3) 
กระบวนการจัดการตนเองขึองชุมชนทองถิ่นตลอดจนการมีสวนรวมขึองชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวขึองกับ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนในฐานะเครื่องมือระยะยาว และการไดมาขึองขึอมูลเ พ่ือการศึกษานี้ ผุเขึียน
ไดพยายามศึกษาเอกสารวิชาการทางดานทฤษฎี  และผลงานวิจัยเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนในระดับ
พ้ืนที่จากลลายภูมิภาคขึองประเทศไทย นํามากลั่นกรอง วิเคราะลแ สังเคราะลแลาคําตอบและ
คําอธิบายเพื่อใลบรรลุวัตถุประสงคแขึองการศึกษานี้ 
 ตลอดชวงระยะเวลาแลงการพัฒนาประเทศ นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แลงชาติฉบับแรกจนถึงปใจจุบันคือแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นสําคัญประการ
ลนึ่งที่ฝุายรัฐพยายามดําเนินนโยบายเพื่อชวยเลลือประชาชนคือ การลดความยากจน แกปใญลาความ
เลลื่อมล้ําดานสถานะทางเศรษฐกิจระลวางประชาชนในประเทศ  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แลงชาติ ฉบับที่12 ไดวางยุทธศาสตรแในดานการพัฒนาประเทศ ดวยการสรางความเป็นธรรมและลด
ความเลลื่อมล้ําในสังคม นอกจากนี้ การกลายเป็นสังคมผูสูงวัยขึองประเทศไทยในปใจจุบันที่มีจํานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงตอวัยแรงงานสูงขึึ้นจากภาระที่มีตอเด็กและผูสูงอายุ ทําใลมี
ขึอจํากัดในการออมเพ่ืออนาคต นอกจากนี้ยังมีปใญลาการขึาดความรูความเขึาใจเรื่องการเงินและการ
ออมขึองประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงาน จนอาจกลายเป็นปใญลาประชากรผูสูงวัยที่ยากจน
ในอนาคตได  ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติ ฉบับที่12  จึงมุงเนนแกปใญลาความ
ยากจนและกําลังการออมต่ํา ซึ่งเป็นขึอจํากัดตอการพัฒนาประเทศไปสูการเป็นประเทศที่มีรายไดสูง  
ซึ่งจําเป็นตองมีการเชื่อมโยงทุกมิติขึองการพัฒนาอยางบูรณาการเป็นองคแรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาภูมิภาคและเมือง รวมถึงการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  
อาชีพ และรายไดใลแกประชาชน โดยเฉพาะประชากรกลุมรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติ, 2560, ลนา75) ดังนั้น วัตถุประสงคแที่สําคัญ
ประการลนึ่งขึองรัฐคือ การขึยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแกประชากร โดยเฉพาะประชากร
กลุมท่ีมีรายไดต่ํา  เพ่ือมุงเนนการสรางความเขึมแขึ็งใลแกชุมชนทองถิ่น โดยมีเปูาลมายและตัวชี้วัดที่
มุงลดความเลลื่อมล้ําดานรายไดที่แตกตางกัน เชน ลดสัดสวนลนี้สินตอรายไดทั้งลมดขึองครัวเรือนใล
ลดลง และเพ่ิมการออมใลมากขึึ้น  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแลงชาติ , 
2560, ลนา76) 
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1. ปัญหาเกี่ยวกับการออมในครัวเรือนไทย 
 ปใญลาการออมที่ไมพอเพียงขึองครัวเรือนเป็นปใญลาสําคัญสําลรับสังคมไทยมาโดยตลอด  
ยกตัวอยาง งานศึกษาท่ีพบวา  อัตราการออมขึองครัวเรือนไทยมีแนวโนมลดลง จากอัตราการออมตอ
รายไดประชาชาติ รอยละ17-18 ในชวงทศวรรษ1990 ลดลงเลลือเพียงรอยละ 11-12 ในชวง
ทศวรรษ 2000  โดยมีสาเลตุมาจากลลายปใจจัย จํานวนครัวเรือนที่มีการออมติดลบและมีรายจาย
มากกวารายไดมีอยูสูงถึงรอยละ 26ขึองครัวเรือนทั้งลมด นอกจากนี้กลุมอาชีพที่มีรายไดต่ํา เชน 
แรงงานเกษตรกร แรงงานทั่วไป ผูปฏิบัติงานในโรงงาน มีความเสี่ยงที่จะประสบปใญลาการออมไม
พอเพียงสูงกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครัวเรือนระดับลางที่มักจะมีปใญลาการออมติดลบ
และการออมไมพอเพียง  (ดิเรก ปใทมสิริวัฒนแ, 2556, ลนา110-111) 
 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่แสดงใลเล็นวา  การออมขึองครัวเรือน มีความสัมพันธแกับตัวแปร
อ่ืนๆมากมาย เชน รายไดพึงจับจายใชสอยขึองครัวเรือน ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําขึองธนาคารพาณิชยแ และคาใชจายในการบริโภคในปีที่ผานมา  โดยมูลคาการออมขึอง
ครัวเรือนแปรผันไปในทิศทางเดียวกับรายไดพึงจับจายใชสอยขึองครัวเรือน ดัชนีราคาผูบริโภค อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําขึองธนาคารพาณิชยแ  ในขึณะที่มูลคาการออมขึองครัวเรือนแปรผกผันกับ
คาใชจายในการบริโภคในปีที่ผานมา ซึ่งแสดงใลเล็นวาปใญลาการออมขึองครัวเรือนไทยมีความ
สลับซับซอน (มะลิวัลยแ แกวแสน, 2551, ลนา74-75) 
 เมื่อพิจารณาปใจจัยที่จะกระตุนใลประชาชนมีการวางแผนทางการเงินพบวา  ปใจจัยที่มีผลใล
มีการวางแผนทางการเงินเ พ่ิมขึึ้นอยางเป็นระบบคือ  การฝึกอบรมการทําบัญชีครัวเรือน 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมทางสังคม พฤติกรรมการใชจาย  และการตั้งเปูาลมาย
ในชีวิตที่แตกตางกัน เป็นตน (จารุณี จอมโคกสูง, 2555, ลนา80-81) นอกจากนี้มีงานศึกษาในระดับ
พ้ืนที่สะทอนวา ปใญลาการออมและภาวะลนี้สินขึองครัวเรือนไทยเป็นปใญลาที่มีความสําคัญในระดับ
รากฐาน ครัวเรือนลรือชุมชนทองถิ่นที่ไดจัดทําระบบบัญชีครัวเรือนอยางเป็นระบบจะสามารถ
แกปใญลาการออมและลนี้สินไดอยางยั่งยืน  ระบบบัญชีครัวเรือนเป็นการขึับเคลื่อนการปฏิบัติใน
ชุมชนทองถิ่นอยางเป็นรูปธรรมเพ่ือใลแตละครัวเรือนสามารถบริลารการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งไมเพียงจะตองทําอยางตอเนื่อง แตยังตองนําขึอมูลที่ไดจากการจดบันทึกมาพิจารณาลาวิธีการลด
รายจายและเพ่ิมรายได  เพ่ือมองใลเล็นภาพรวมขึองสถานะทางการเงินขึองครัวเรือนตนเอง 
นอกจากนี้การรวมกลุมในชุมชนทองถิ่นจะทําใลระบบบัญชีครัวเรือนเขึมแขึ็งและยั่งยืนมากขึึ้น 
เนื่องจากการรวมตัวเป็นกลุมจะทําใลการตอยอดจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพียงอยางเดียวเป็นไป
ไดงายขึึ้น เชน การพัฒนาทักษะดานการผลิต การตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได  การพัฒนากลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได จนกระทั่งกลายเป็นกลุมออมทรัพยแ สลกรณแในลักษณะตางๆ เป็นตน ลรืออาจสรุปเป็น
ขั้นตอนที่เชื่อมโยงระหว่างครัวเรือนและชุมชนท้องถิ่นได้คือ ในขั้นแรก ครัวเรือนจัดท าบัญชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะลแรายรับ รายจาย จุดออน จุดแขึ็งขึองครัวเรือนตนเอง หลังจาก
นั้นชุมชนท้องถิ่นจะสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการผนึกก าลังครัวเรือน ในพ้ืนที่เพ่ือลาแนวทางลด
รายจาย เพิ่มรายได โดยเฉพาะในดานการพัฒนาอาชีพ ลรือแม้กระทั่งพัฒนาไปเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์  ยกตัวอยางเชน กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต ที่เป็นการรวมตัวกันขึองครัวเรือน
ในชุมชนทองถิ่นในลลายพ้ืนที่ เพ่ือชวยเลลือซึ่งกันและกัน โดยการลดรายจาย และนํามาสะสม
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รวมกันทีละนอยอยางสม่ําเสมอ เพื่อเป็นทุนใลแกสมาชิกที่มีความจําเป็นกูยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ
ลรือเพ่ือสวัสดิการขึองครอบครัว ภายใตลลักการวาสมาชิกทุกคนเป็นผูบริลารงานและดําเนินการ 
พ่ึงพาตนเอง และควบคุมดูแลสอดสอง ปรึกษาลารือกันเอง อันจะเป็นการพัฒนาชุมชนทองถิ่นเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนแบบบูรณาการโดยเกิดจากความรวมมือขึองชุมชนทองถิ่นเอง สราง
เครือขึายความรวมมือกับลนวยงานภาครัฐ โดยมีครัวเรือนเป็นรากฐาน ซึ่งก็เริ่มตนจากการสงเสริมใล
แตละครัวเรือนจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือวิเคราะลแตนเองนั่นเอง (เอนก ชิตเกษร และ พรรณนุช ชิต
เกษร, 2553, ลนา2-3,13-14) 
 
2. การวางแผนทางการเงินที่จําเป็นสําหรับครัวเรือน 
 กระบวนการในการวางแผนทางการเงินสําลรับครัวเรือน จะเริ่มตนจากการเก็บรวบรวม
ขึอมูลทางการเงินสวนบุคคล(A System for Personal Financial Records)  เชน เอกสารเกี่ยวกับ
การจางงาน เอกสารดานภาษี เอกสารเกี่ยวกับธนาคาร  เอกสารเกี่ยวกับอสังลาริมทรัพยแ เอกสาร
เกี่ยวกับประกันสังคมลรือประกันชีวิต เอกสารเกี่ยวกับการลงทุน และเอกสารอ่ืนๆ เมื่อไดรวบรวม
ขึอมูลและเอกสารที่เกี่ยวขึองกับการเงินสวนบุคคลมาแลว ครัวเรือนจะสามารถเริ่มสรางเอกสารที่ถือ
เป็นสาระสําคัญขึองบัญชีครัวเรือนได (Kapoor & Dlabay, 2012, p.80-95) นั่นคือ  งบแสดงฐานะ
ของครัวเรือน (Personal Financial Statements) และ  งบกระแสเงินเข้าออกของครัวเรือน 
(The Personal Cash Flow Statement) เอกสารทั้งสองสวนนี้ถือเป็นขึอมูลทางการเงินที่เป็น
ขึอเท็จจริงทางการเงินขึองครัวเรือน  ลลังจากนั้นครัวเรือนจะสามารถจัดทํา  ประมาณ
การงบประมาณครัวเรือน(The Budgeting Process) ซึ่งเป็นแผนที่วางไวโดยเฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับรายไดและคาใชจายขึองครัวเรือน กลาวคือประมาณการรายไดและรายจายที่ครัว เรือน
ตองการใลเป็นในอนาคต ในลักษณะขึองการวางแผนรายรับรายจายไวลวงลนา โดยมากจะระบุเป็น
ชวงเวลา เชน1เดือนลรือ1ปี เป็นตน สวนสุดทายจะกลาวถึง มาตรวัดสุขภาพทางการเงินของ
ครัวเรือน ซึ่งเป็นการประยุกตแเอาอัตราสวนทางการเงินทางธุรกิจมาใชในเรื่องบัญชีครัวเรือน ในฐานะ
เครื่องมือแนะนําและวัดประสิทธิภาพการจัดการการเงินขึองครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1 งบแสดงฐานะของครัวเรือน (Personal Financial Statements) 
 งบแสดงฐานะครัวเรือน คือ บันทึกที่แสดงสถานะในปใจจุบันทางการเงินขึองครัวเรือน 
(Where are you now?)  เป็นบันทึกที่แสดงใลครัวเรือนเล็นวาครัวเรือนมีสิทธิในทรัพยแสินทั้งที่เป็น
เงินตรา สังลาริมทรัพยแ และอสังลาริมทรัพยแใดๆบาง และในขึณะเดียวกันครัวเรือนกําลังมีภาระ
ลนี้สินกับบุคคลภายนอกในรายการใดบาง ลรืออาจแสดงดวยความสัมพันธแดังตอไปนี้ (Kapoor & 
Dlabay, 2012, p.80-95) 
 สิ่งที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ – สิ่งที่ครัวเรือนมีภาระหนี้สิน = ความม่ังคั่งของครัวเรือน(Net 
worth) 
 การจัดทํางบแสดงฐานะครัวเรือนนี้  เริ่มตนดวย การระบุสินทรัพยแที่มีคาทั้งลมดขึอง
ครัวเรือนลรือสิ่งที่ครัวเรือนเป็นเจาขึอง  โดยสิ่งที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ(what you own) ลรือสิทธิ
ในทรัพยแสินทั้งที่เป็นเงินตรา สังลาริมทรัพยแ และอสังลาริมทรัพยแใดๆประกอบไปดวย  เงินตราหรือ
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สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินตรา ลรือเงินที่อยูในรูปเงินฝากธนาคาร   อสังหาริมทรัพย์ เชน บาน 
คอนโดมิเนียม ที่ดิน กลาวคือที่ดินลรืออสังลาริมทรัพยแที่ครัวเรือนเป็นเจาขึองกรรมสิทธิ์ตามกฎลมาย  
สังหาริมทรัพย์ กลาวคือ ทรัพยแสินที่อยูในรูปที่เคลื่อนยายได มักเป็นทรัพยแสินประเภทที่อยูในสัดสวน
มูลคาสูงที่สุดขึองครัวเรือนทั่วไป เชน รถยนตแ ลรือ ทรัพยแสินมีคาอ่ืนๆ เชน ทองคํา อัญมณี ซึ่งในการ
บันทึกทรัพยแสินประเภทนี้ควรบันทึกดวยราคาตนทุน (original cost) ที่ครัวเรือนจัดซื้อมา อยางไรก็
ตาม ลากมีระยะเวลาในการใชงานที่ยาวนานมากขึึ้น เชน 5ปีขึึ้นไป อาจจะตองมีการปรับราคาใลเป็น
ปใจจุบัน(market value) อยางไรก็ตาม มิไดลมายความวาเมื่อเวลาผานไป ทรัพยแสินจะตองมีราคา
ลดลงเสมอ อาจมีทรัพยแสินบางประเภทที่มีราคาเพ่ิมสูงขึึ้นตามระยะเวลาก็เป็นได เชน ทองคํา อัญมณี 
ดังนั้น การประเมินมูลคาอสังลาริมทรัพยแและสังลาริมทรัพยแ อาจจะใชขึอมูลจากลลายแลลงลรือใช
บริการขึองนักประเมินมูลคาทรัพยแสินก็ได ทรัพย์สินลงทุน เชน ทรัพยแสินทางการเงิน ลุนทุน 
พันธบัตร เป็นตน มักจะอยูในรูปขึองลนวยลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งเพ่ือเปูาลมายทางการเงินในระยะ
ยาว เพ่ือวัตถุประสงคแที่ลลากลลาย เชน เพ่ือการศึกษาขึองบุตร เพ่ือการเกษียณ เพ่ือการออมและ
ลงทุนระยะยาว  
 สวนสิ่งที่ครัวเรือนมีภาระหนี้สินต่อบุคคลภายนอก(what you owe) เป็นสิ่งจําเป็นที่
ครัวเรือนตองรับรูนอกจากทรัพยแสินที่ครัวเรือนเป็นเจาขึองแลว  ภาระลนี้สินตอบุคคลภายนอกนี้ คือ
สิ่งที่ครัวเรือนมีภาระตองชดใชตอบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม เราไมนับรวมภาระลนี้สินที่ยังไมถึง
กําลนดชําระลรือที่จะเกิดขึึ้นในอนาคต เชน คาเชาในเดือนลนา ภาระลนี้สินตอบุคคลภายนอก
ประกอบดวย หนี้สินระยะสั้นที่ตองจายคืนภายในลนึ่งปี เชน รายจายภาษี รายจายเบี้ยประกันภัย 
เงินสดกูยืม เงินกูบัตรเครดิต  หนี้สินระยะยาวเกินลนึ่งปี เป็นลนี้สินที่ยังไมตองชําระในระยะสั้น ลรือ
ยังไมตองชําระเต็มจํานวนในระยะสั้น (โดยมากคือ1ปี)  เชน ลนี้กูยืมซื้อรถยนตแ ลนี้อสังลาริมทรัพยแ  
 งบแสดงฐานะครัวเรือน จะชวยใลครัวเรือนทราบวา ความม่ังคั่งของครัวเรือน(Net worth) 
ซึ่งลมายถึงสวนตางระลวางสินทรัพยแรวมขึองครัวเรือนกับลนี้สินรวมขึองครัวเรือน  จะแสดงสถานะ
ทางการเงินในปใจจุบันขึองครัวเรือนยกตัวอยางเชน ลากครัวเรือนครอบครองความมั่งคั่งเป็นจํานวน
ทั้งสิ้น 1,000,000บาท ในขึณะที่มีภาระลนี้สินทั้งลมด 400,000บาท เทากับวาครัวเรือนนี้มีความมั่ง
คั่งสุทธิเทากับ 600,000บาท เป็นตน  ความมั่งคั่งขึองครัวเรือนจะเป็นเครื่องชี้วัดวาครัวเรือนเขึาใกล
เปูาลมายทางการเงินไดมากนอยเพียงใด ณ จุดเวลาลนึ่ง ในระบบบัญชีครัวเรือน งบแสดงฐานะ
ครัวเรือน จะชวยประเมินความกาวลนาขึองสถานะทางการเงินขึองครัวเรือน วาเขึาใกลเปูาลมายทาง
การเงินระยะยาวมากนอยเพียงใด (financial goals) โดยความม่ังคั่งของครัวเรือน(Net worth)ควร
จะเพ่ิมขึึ้นในแตละชวงเวลา  ซึ่งการเพ่ิมขึนาดขึองความมั่งคั่งขึองครัวเรือนนี้อาจจะเพ่ิมขึึ้นไดจาก
ลลายทาง เชน เพ่ิมอัตราการออม  ลดอัตราการใชจาย เพ่ิมมูลคาการลงทุนในชองทางตางๆ ลรือลด
ขึนาดลนี้สินครัวเรือนลง เป็นตน (Kapoor & Dlabay, 2012, p.80-95) 
  
2.2 งบกระแสเงินสดเข๎า-ออกของครัวเรือน (The Personal Cash Flow Statement) 
 งบกระแสเงินสดเขึาออกขึองครัวเรือน คือ บันทึกการไลลเวียนขึองกระแสเงินสดเขึาและ
กระแสเงินสดออกจากครัวเรือนในชวงเวลาลนึ่ง เชน ลกเดือน ลรือลนึ่งปี (Where did your 
money go?) เป็นผลสรุปขึองรายรับและรายจายขึองครัวเรือน ในชวงระยะเวลาลนึ่ง(ตั้งแตลนึ่ง
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เดือนถึงลนึ่งปี) ซึ่งงบกระแสเงินสดเขึาและออกนี้ จะเป็นเครื่องมือชวยไดเป็นอยางดีสําลรับครัวเรือน
ที่จะจัดทําประมาณการงบประมาณครัวเรือนในขึั้นตอนตอไป โดยกระแสเงินสดเขึาที่คุนเคยที่สุดคือ 
เงินรายไดจากการทํางาน  (Kapoor & Dlabay, 2012, p.80-95) 

การบันทึก กระแสเงินเข้า(cash inflow) จะเริ่มตนจากการระบุรายการตางๆที่เกี่ยวขึอง
กับกระแสเงินเขึาสูครัวเรือนในรูปขึองเงินสดลรือที่วัดไดในรูปขึองเงินสด  เชน รายไดจากการทํางาน 
รายไดจากการทําธุรกิจ รายไดจากการลงทุน ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร เงินชวยเลลือจาก
รัฐ ประกันสังคม ทุนการศึกษา เงินบํานาญ เงินไดจากกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุ เงินชวยเลลือในรูป
อ่ืนๆ ฯลฯ  สวนกระแสเงินออก(cash outflow) เป็นกระแสเงินออกจากครัวเรือนที่จายไปเพ่ือการ
ดําเนินชีวิตขึองบุคคลในครัวเรือน เป็นองคแประกอบที่สองขึองงบกระแสเงินสดเขึา-ออกขึองครัวเรือน 
ซึ่งอาจแบงออกไดเป็น กระแสเงินออกคงที่(Fixed expenses) เป็นรายจายประจําในงวดเวลา
ลนึ่งๆ ไมเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา เชน คาเชาบาน คาเชาสัญญาณเคเบิลทีวี  คาใช จายใน
การเดินทางไปทํางาน คาประกันภัยลรือประกันชีวิตที่จายปีละครั้ง เป็นตน  กระแสเงินออกผันแปร
(Variable expense) เป็นรายจายที่ไมคงที่ในแตละรอบระยะเวลา กลาวคือในแตละชวงเวลา 
อาจจะไมเทากันได  เชน คาเสื้อผา คายารักษาโรค  คาไฟฟูา โทรศัพทแ อินเตอรแเน็ต คาขึองขึวัญใน
โอกาสตางๆ เงินบริจาค การจดบันทึกกระแสเงินเขึาและออกนี้จึงมีความสําคัญเพ่ือใลไดรายการและ
จํานวนเงินที่ถูกตองในแตละชวงเวลา   

ลลังจากท่ีเราทราบรายการและจํานวนเงินขึองกระแสเงินสดเขึา-ออกแลว  เราจะสามารถลา
กระแสเงินสดสุทธิในแตละชวงเวลาขึองครัวเรือนได ซึ่งอาจจะเป็นบวกลรือเป็นลบก็ได ลากกระแส
เงินสดสุทธิเป็นลบ แสดงวาครัวเรือนอาจจะตองนําเงินออมลรือเงินกูยืมจากภายนอกมาชดเชยกระแส
เงินสดออกในชวงเวลาดังกลาว แตลากครัวเรือนมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก แสดงวาครัวเรือน
สามารถนําเงินสวนเกินนี้ไปไปออม ลงทุน ลรือชําระลนี้สินตอไปได งบกระแสเงินเขึา -ออกขึอง
ครัวเรือนอาจแสดงดวยความสัมพันธแดังตอไปนี้ 
 กระแสเงินสดเข้าในช่วงเวลาหนึ่ง – กระแสเงินสดออกในช่วงเวลาหนึ่ง = กระแสเงินสด
สุทธิบวกหรือลบ 
 ผลตางตามความสัมพันธแนี้ลรือกระแสเงินสดสุทธิ แสดงผลบวกลรือลบขึองกระแสเงินสด
ขึองครัวเรือนในแตละชวงเวลา งบกระแสเงินเขึา-ออกขึองครัวเรือนนี้จะเป็นพ้ืนฐานสําคัญสําลรับการ
เตรียมการเพ่ือวางแผนการใชจาย การออมและการลงทุนขึองครัวเรือนตอไป ซึ่งเราเรียกรวมวา การ
ประมาณการงบประมาณครัวเรือน(Kapoor & Dlabay, 2012, p.80-95) 
 
2.3 การประมาณการงบประมาณครัวเรือน(The Budgeting Process) 
 งบประมาณครัวเรือน เป็นเครื่องมือที่สําคัญตอความสําเร็จในการวางแผนทางการเงิน ปใญลา
ทางการเงินขึองครัวเรือนจํานวนมาก เชน การใชจายเงินที่มากกวาศักยภาพที่มี  การขึาดการออมเงิน
ที่พอเพียง ความลมเลลวในการเตรียมความพรอมทางการเงินเมื่อเกิดเลตุฉุกเฉิน สิ่งเลลานี้ลวนแกไขึ
ลรือเตรียมการปูองกันไดทั้งสิ้นดวยการจัดทํางบประมาณครัวเรือนลวงลนาในแตละชวงเวลา  ซึ่ง
งบประมาณครัวเรือนนี้จะชวยใลแตละครัวเรือนสามารถดํารงอยูไดดวยรายไดขึองครัวเรือนเอง มีการ
ใชจายอยางชาญฉลาด เขึาใกลเปูาลมายทางการเงินที่ตองการ เตรียมพรอมรับเลตุฉุกเฉินทางการเงิน 
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และพัฒนาทักษะการจัดการทางการเงินในครัวเรือนใลเขึมแขึ็งมากขึึ้น   โดยขึั้นตอนแรกที่ครัวเรือน
ตองจัดทําคือ งบแสดงฐานะครัวเรือน และงบกระแสเงินสดเขึาออกขึองครัวเรือน ซึ่งไดกลาวมาแลว
ขึางตน เราจะไดกลาวถึงขึั้นตอนการจัดทํางบประมาณครัวเรือนดังนี้  (Kapoor & Dlabay, 2012, 
p.88-95)  

ขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนตั้งเป้าหมายทางการเงินในอนาคต  ทั้งระยะสั้น เชน การเพ่ิมเงินออม  
ระยะกลาง เชน การซื้อรถยนตแคันใลม และระยะยาว เชน การซื้อบานใลม การวางแผนเกษียณอายุ 
เปูาลมายทางการเงินในที่นื้จะเป็นตัวกําลนดการใชจาย การออม และการลงทุนในอนาคต ซึ่ง
เปูาลมายทางการเงินจะขึึ้นอยูกับสถานการณแและเวลาขึองแตละครัวเรือนดวย นอกจากนี้เปูาลมาย
ทางการเงินนี้ควรจะเป็นไปได เฉพาะเจาะจง ระบุชวงเวลาที่ชัดเจน และประยุกตแไปในการปฏิบัติได 
ขั้นที่สอง ประมาณการรายรับในอนาคตในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่ครัวเรือนแนใจวาจะไดรับ เชน ในรอบ
ลนึ่งเดือน ลรือลนึ่งปีขึางลนา ลากครัวเรือนมีรายไดที่ไมแนนอน เชน รายไดจากคาคอมมิชชันจาก
การขึาย ครัวเรือนอาจจะตองประมาณการเฉลี่ยในชวงเวลา โดยเป็นการประเมินในดานที่คอนขึาง
แนนอนไวกอน เพ่ือครัวเรือนจะไดไมประมาณการคาใชจายที่เกินตัว ลรือเพ่ือลลีกเลี่ยงความ
ยากลําบากทางการเงินในอนาคต   ขั้นที่สาม ประมาณการเงินออมและรายจ่ายในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ลรือกรณีวางงาน (รายจายจําเป็นสําลรับชีวิตลรือครัวเรือนประมาณ3-6เดือน)  อยางไรก็ตาม 
จํานวนเงินเพ่ือสถานการณแฉุกเฉินขึึ้นอยูกับสถานการณแขึองแตละครัวเรือนและความมั่นคงขึองการ
จางงาน  ขั้นที่สี่ ประมาณการรายจ่ายคงที่ โดยครัวเรือนอาจจะใชขึอมูลจากงบกระแสเงินสดเขึา-
ออกขึองครัวเรือนนั่นเองในการประมาณการ ขั้นที่ห้าประมาณการรายจ่ายผันแปร เป็นรายจายที่
เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณแขึองครัวเรือน มีความไมแนนอนสูง เชน คารักษาพยาบาล  ขั้นที่หก 
จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ลลังการประมาณการงบประมาณครัวเรือนแลว ครัวเรือน
จําเป็นตองติดตามสถานการณแทางการเงิน โดยการจดบันทึกรายรับ -รายจายในแตละงวดเวลาเพ่ือ
นําไปวิเคราะลแวารายรับ-รายจายที่เกิดขึึ้นจริงนั้นเป็นไปตามที่ไดประมาณการไวลรือไม  ซึ่งจะทําใล
การปรับปรุงงบแสดงฐานะขึองครัวเรือน (Personal Financial Statements) ตามชวงเวลาที่กําลนด 
เชน 6เดือนลรือ1ปีตอไป สอดคลองลรือประสบความสําเร็จตามเปูาลมายทางการเงินที่ไดวางเอาไว 
โดยรายรับรายจายที่เกิดขึึ้นจริงแตกตางจากที่ประมาณการไวเพียงใด (budget variance)  ขั้นที่เจ็ด 
ปรับปรุงงบประมาณและเป้าหมายทางการเงินอยู่เสมอในแต่ละงวดเวลา ครัวเรือนจําเป็นตอง
ประเมินวารายรับรายจายที่เกิดขึึ้นจริงตางจากงบประมาณที่วางไวมากนอยเพียงใด อาจจะในชวง
เวลาทุกสามเดือนลรือลกเดือน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแชวยจะอํานวยความสะดวกไดมากขึึ้น 
ลลังจากนั้นครัวเรือนตองทําการวิเคราะลแ ลากรายรับรายจายที่เกิดขึึ้นจริงตางจากงบประมาณที่วาง
ไวมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่รายจายสูงกวาที่ประมาณการไวมากวา ครัวเรือนควรดําเนินการ
อยางไรตอไป เชน การตัดลดคาใชจายที่ไมจําเป็นลงอีก และครัวเรือนอาจพิจารณาทบทวนเปูาลมาย
ทางการเงินเป็นระยะๆดวยวาครัวเรือนเขึาใกลลรือมีแนวโนมที่จะบรรลุเปูาลมายนั้นลรือไม เพียงใด 
มีปใจจัยใดๆทั้งภายในและภายนอกครัวเรือนที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเปูาลมายทางการเงินลรือไม 
ลรือมีเปูาลมายทางการเงินใลมๆท่ีสําคัญลรือจําเป็นมากกวาเปูาลมายทางการเงินเดิมลรือไม เป็นตน 
(Kapoor & Dlabay, 2012, p.88-95) 
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 นอกจากนี้ การจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางเป็นระบบขึางตน ถือเป็นสวนสําคัญขึองพ้ืนฐาน
ชีวิตตามลลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ รูจักความพอประมาณในการใชจาย มีเลตุผลที่จะ
จัดสรรรายรับ-รายจายตามศักยภาพที่ตนเองมี  และสามารถประเมินเปูาลมายทางการเงินเพ่ือเก็บ
ออมและลงทุนสําลรับอนาคตได (อารมณแ ฉนวนจิตร, 2556, ลนา209) 
 
2.4 มาตรวัดสุขภาพทางการเงินของครัวเรือน 
 ในกระบวนการจัดทําบัญชีครัวเรือนนั้น เราจะทราบไดอยางไรวาขึอมูลที่เก็บรวบรวมทาง
การเงิน ลรืองบแสดงฐานะขึองครัวเรือน (Personal Financial Statements) และ  งบกระแสเงิน
เขึาออกขึองครัวเรือน (The Personal Cash Flow Statement) นั้นสะทอนสถานะทางการเงินขึอง
ครัวเรือนวาดีลรือไมดีอยางไร  โดยเฉพาะอยางยิ่งคําถามลลักๆเกี่ยวกับสถานะการเงินขึองครัวเรือน 
เชน ครัวเรือนมีเงินสดเพียงพอจะรองรับสถานการณแฉุกเฉินลรือไม ครัวเรือนมีสินทรัพยแเพียงพอ
ครอบคลุมเมื่อเปรียบเทียบกับลนี้สินที่มีอยูลรือไม ครัวเรือนมีอัตราการลงทุนเพ่ืออนาคตที่เลมาะสม
ลรือไม คําถามเลลานี้เราไมสามารถทราบไดตรงๆจากบันทึกลรือบัญชีทางการเงินขึางตน แตเรา
สามารถใชอัตราสวนทางการเงินขึองธุรกิจมาประยุกตแใชเพ่ือวิเคราะลแขึอมูลทางการเงินเลลานี้เพ่ือใล
ทราบสถานะทางการเงินขึองครัวเรือนวาดีลรือลรือไมดีอยางไร  เมื่อเราทราบสถานะทางการเงินที่
ชัดเจนมากขึึ้นแลว ก็จะสามารถวางแผนเกี่ยวกับเปูาลมายทางการเงิน และประเมินเพ่ือจัดทํา
งบประมาณครัวเรือนในระยะตางๆตอไปได ดังนั้นมาตรวัดสุขึภาพทางการเงินขึองครัวเรือนที่จะ
นําเสนอตอไปนี้จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใลเราสามารถใชเครื่องมือตางๆในระบบบัญชีครัวเรือน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึึ้น   โดยเราสามารถใชอัตราสวนทางการเงินลรือตัวชี้วัดในการวัดสุขึภาพ
ทางการเงินขึองครัวเรือนวาดีลรือไมดีไดดังตอไปนี้ ซึ่งจะประกอบไปดวยคําถามและมาตรวัดสําคัญ
สามประการคอื (Garman & Forgue, 2010, p.79-81) 
 ประการแรก ครัวเรือนพร้อมส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินมากเพียงใด (Can I pay for 
emergencies?)  ตัวชี้วัดคือ  อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนพื้นฐาน = สินทรัพย์หมุนเวียน
พื้นฐาน/รายจ่ายต่อเดือน เนื่องจากสินทรัพยแลมุนเวียนเป็นสินทรัพยแที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได
อยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นตัววัดที่ดีในกรณีที่เกิดเลตุฉุกเฉินและไมสามารถนํารายไดมาใชจายได ลาก
อัตราสวนนี้ยิ่งเป็นบวกมากเทาใด  ยิ่งลมายความวาครัวเรือนสามารถรับมือกับเลตุฉุกเฉินไดมากเพียง
นั้น  โดยทั่วไปอัตราสวนนี้ควรมีคามากกวา1 คือสินทรัพยแลมุนเวียนพ้ืนฐานขึองครัวเรือนควรมี
มากกวารายจายตอเดือนขึองครัวเรือนเป็นอยางนอย ลรือคามาตรฐานสากลคือ3เทา ลรือสินทรัพยแ
ลมุนเวียนพ้ืนฐานขึองครัวเรือนควรมีมากกวารายจายตอเดือนขึองครัวเรือน3เดือนเป็นอยางนอย 
นอกจากนี้ลากครัวเรือนใดมีสมาชิกที่มีความไมมั่นคงในอาชีพลรือประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีความไม
แนนอนดานรายไดสูง อัตราสวนดังกลาวก็ควรมีคามากขึึ้นไปอีก  ประการที่สอง ครัวเรือนมี
สินทรัพย์เพียงพอช าระหนี้สินหรือไม่ (Do I have enough assets compared with 
liabilities?) ตัวชี้ วัดคือ อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน = สินทรัพย์รวม/หนี้สินรวม  การ
เปรียบเทียบสินทรัพยแรวมขึองครัวเรือนวามีปริมาณมากพอเมื่อเทียบกับลนี้สินรวมขึองครัวเรือน
ลรือไม เป็นเกณฑแลรืออัตราสวนทางการเงินอยางกวางๆ ที่จะวัดความสามารถในการชําระลนี้ขึอง
ครัวเรือนวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งอัตราสวนดังกลาวนี้ยิ่งมีคามากกวา1 เทาใดยิ่งมีผลดีตอครัวเรือน



582 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

มากเทาขึึ้นเทานั้น  ลากอัตราสวนดังกลาวมีคานอยกวา1 คือลนี้สินรวมขึองครัวเรือนมีคามากกวา
สินทรัพยแรวมขึองครัวเรือน ถือวาครัวเรือนดังกลาวเสี่ยงตอการเกิดปใญลาทางการเงินที่รุนแรงได   
ประการที่สาม ครัวเรือนมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนเพียงพอแล้วหรือไม่ (Do I need to invest 
more?)  ตัวช้ีวัดคือ  อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม = สินทรัพย์ลงทุน/สินทรัพย์รวม  
เป็นการเปรียบเทียบระลวางสินทรัพยแลงทุนกับสินทรัพยแรวมขึองครัวเรือนวามีอัตราสวน เทาใด   
อัตราสวนดังกลาวสะทอนเปูาลมายทางการเงินในแงขึองการสะสมความมั่งคั่งขึองครัวเรือน (capital 
accumulation) โดยเฉพาะเพ่ือการเกษียณอายุ ซึ่งควรมีอัตราสวนอยูที่ 0.5 (รอยละ50) ขึึ้นไป สวน
ในกรณีปกติ อัตราสวน 0.1ก็เลมาะสมแลวสําลรับบุคคลที่อยูในชวงอายุ 20-30ปี และอัตราสวน 0.2-
0.3 ก็เลมาะสมแลวสําลรับบุคคลที่อยูในชวงอายุ 30-40ปี  และอัตราสวน 0.4ขึึ้นไปก็เลมาะสมแลว
สําลรับบุคคลที่อยูในชวงอายุมากกวา 40ปี เป็นตน  
 
3. กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท๎องถิ่นกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนในฐานะเครื่องมือระยะ

ยาว 
 นิยามขึองคําวาชุมชนนั้น มุงเนนไปที่ปฏิสัมพันธแและความรูสึกรวมกันขึองคนกลุมลนึ่ง ที่มี
ความรูสึกวา เป็นชุมชนเดียวกัน มีความสัมพันธแกัน ภายใตขึนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
เดียวกัน มีความรูสึกวาเป็นเจาขึองชุมชนรวมกัน มีจิตสํานึกท่ีจะรักษาผลประโยชนแขึองชุมชน ในขึณะ
ที่นิยามขึองคําวาทองถิ่นนั้น มุงเนนไปที่พ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแ สถานที่ ลรืออาณาบริเวณทางกายภาพ
ตามธรรมชาติ  ซึ่งจะมีเพียงบางพ้ืนที่เทานั้นที่มนุษยแจะกําลนดความลมายและบทบาทใลเป็นทองถิ่น
ดวยกิจกรรมทางสังคมขึองมนุษยแ  ดังนั้น ชุมชนทองถิ่น จึงมีความลมายโดยรวมลมายถึง กลุมคนที่
อยูรวมกันเพื่อวัตถุประสงคแอยางใดอยางลนึ่ง  มีปฏิสัมพันธแ ประเพณี วัฒนธรรมเดียวกัน ภายในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่ลนึ่ง (โกวิทยแ พวงงาม, 2553, ลนา360-361) 
 สวนความลมายขึอง การมีสวนรวม (participation)นั้น ประกอบไปดวยคําสองคําคือ การ
เป็นลุนสวน(partnership) และความเก่ียวขึอง(involvement) โดยนักวิชาการไดแบงระดับขึองการมี
สวนรวมขึองชุมชนทองถิ่นไวเรียงลําดับจากนอยไปลามาก ดังนี้ (วีณา เที่ยงธรรม, 2558, ลนา55-59) 
 1.การมีสวนรวมแบบถูกจัดกระทํา(Manipulation participation) บุคคลภายนอกเป็นผู
กําลนดใลชุมชนปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกกําลนด 
 2.การมีสวนรวมแบบฉาบฉวย(Passive participation) ชุมชนไดรวมในกิจกรรมใดๆใน
ชวงเวลาลนึ่ง แตไมไดมีสวนรวมคิด ลรือรับรูในกิจกรรมนั้น 
 3.การมีสวนรวมแบบเป็นผูใลคําปรึกษา(Participation by consultation) ชุมชนมีบทบาท
เพ่ิมข้ึึน ในฐานะผูใลคําปรึกษา วิเคราะลแผลขึองโครงการลรือกิจกรรม แตไมมีสวนในการรวมคิดลรือ
ตัดสินใจใดๆ 
 4.การมีสวนรวมแบบเป็นผูจัดลาอุปกรณแลรือสิ่งสนับสนุน (Participation by material 
incentives) ชุมชนมีบทบาทในฐานะผูจัดลาทุนทั้งทุนทางกายภาพลรือเงินทุนใลแกโครงการลรือ
กิจกรรม แตไมมีสวนในการรวมคิดลรือตัดสินใจใดๆ 
 5.การมีสวนรวมตามบทบาทลนาที่(Functional participation) ชุมชนมีสวนรวมมากขึึ้นใน
กิจกรรมลลักๆขึองโครงการลรือทําลนาที่ลลักในโครงการ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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 6.การมีสวนรวมแบบปฏิบัติการในกิจกรรมตางๆ(Interactive participation) ชุมชนเขึามามี
สวนรวมในกิจกรรมทั้งลมดขึองโครงการ  อีกทั้งไดรวมตัดสินใจและรวมวิเคราะลแโครงการดวย 
 7.การมีสวนรวมแบบขึับเคลื่อนกิจกรรม(Self mobilization) ชุมชนเป็นฝุายตระลนักถึง
ปใญลา ริเริ่มลาแนวทางแกไขึ โดยอาศัยความสามารถและทรัพยากรขึองชุมชนเอง มีสวนรวมตั้งแต
คิดริเริ่ม บริลาร วิเคราะลแ ตัดสินใจ และดําเนินโครงการ  รวมถึงการประเมินผลและการรับประโยชนแ
จากโครงการดวย 
 ดังนั้นจากการวิเคราะลแจะเล็นวา กระบวนการจัดการตนเองขึองชุมชนทองถิ่นนั้นมีความ
สลับซับซอน มีระดับขึั้นขึองการมีสวนรวมขึองชุมชนที่แตกตางกัน มีพัฒนาการที่กาวลนาลรือถดถอย
ลงได ตลอดจนระดับพัฒนาการขึองแตละชุมชนทองถิ่นอาจจะแตกตางกันไปได ตามลักษณะและมิติ
ขึองปใญลาที่แตละชุมชนทองถิ่นตองเผชิญ ซึ่งแตกตางกันไป การเขึาไปมีสวนรวมตอปใญลาลรือ
กิจกรรมใดๆขึองชุมชนทองถิ่นนั้น จึงมิไดขึึ้นอยูกับปใจจัยลรือพลังจากภายนอกชุมชนทองถิ่นเทานั้น 
แตเป็นมิติขึองพลังที่มาจากภายในชุมชนทองถิ่นนั้นๆดวย นอกจากนี้จากการแบงระดับขึองการมีสวน
รวมขึองชุมชนทองถิ่นไวจากนอยไปลามากดังกลาว สะทอนวาชุมชนทองถิ่นเองก็สามารถเรียนรูและมี
พัฒนาการตอปใญลาลรือประเด็นตางๆที่ชุมชนทองถิ่นเขึาไปมีปฏิสัมพันธแไดอีกดวย 
 นอกจากนี้จากขึอมูลขึองงานศึกษาอ่ืนพบวา กิจกรรมที่เกี่ยวขึองกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ในบางพ้ืนที่นั้น แมจะเป็นความริเริ่มจากองคแกรภายนอก แตเมื่อโครงการไดลยั่งรากลงในชุมชน
ทองถิ่น ลรือชุมชนทองถิ่นไดประเมินลรือรับรูประโยชนแที่ไดรับจากโครงการแลว  นอกจากผลที่เกิด
ในทางเศรษฐกิจตอครัวเรือน เชน ครัวเรือนสามารถลดรายจายที่ไมจําเป็นไดจากการทําบัญชี
ครัวเรือนแลว ก็ยังมีผลที่เกิดขึึ้นตอการเรียนรูในระดับชุมชนดวย กลาวคือ คนในชุมชนทองถิ่นเองมี
การสื่อสารกันมากขึึ้น มีปฏิสัมพันธแตอกันมากขึึ้น โดยอาศัยฐานจากโครงการดังกลาวในการรวมทํา
กิจกรรมดวยกัน และที่สําคัญที่สุด สามารถกอใลเกิดนักวิจัยในชุมชนทองถิ่นเอง  ที่มีความรูความ
เขึาใจในปใญลาขึองตนเองในระดับชุมชนทองถิ่นที่มีคุณภาพมากขึึ้นนั่นเอง (ภูวไนย พุมไกรทอง, 
ปใญญา ชูเลิศ, และรศรินทรแ เกรยแ, 2551, ลนา10) 
 ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา  ความสําเร็จของการแก๎ปัญหาการออมและหนี้สินของครัวเรือน
อยํางยั่งยืนขึ้นอยูํกับปัจจัยอยํางน๎อยสี่ด๎าน  เริ่มตั้งแตด๎านแรก สมาชิกในครัวเรือนตองมีความ
ตระลนักและมีแรงผลักดันภายในตัวเอง  เชื่อมั่นวาการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การแกปใญลาขึองครัวเรือน ด๎านที่สอง กระบวนการจัดการชุมชนท๎องถิ่น  ยิ่งชุมชนทองถิ่นใดมี
ความเขึมแขึ็งในเชิงโครงสราง  คนในชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการใน
ชุมชนทองถิ่นเป็นระบบ และมีผูนําชุมชนทองถิ่นที่มีความเสียสละ มุงมั่นใลเกิดกระบวนการกลุมที่
เขึมแขึ็ง ดําเนินการแบบฉันทามติ จะเป็นจุดเริ่มตนสําคัญที่นําไปสูการวิเคราะลแปใญลาขึองครัวเรือน
ในชุมชนทองถิ่น ศึกษาวิเคราะลแรวมกันในการลารายไดและลดคาใชจาย จนพัฒนาไปสูร ะบบการ
ออมและแผนพัฒนาอาชีพภายในชุมชนทองถิ่นที่เป็นระบบในที่สุด ด๎านที่สาม การบูรณาการจาก
ฝุายรัฐ ที่เขึามาเติมเต็ม อาจจะในฐานะผูริเริ่ม ผูสนับสนุนสงเสริม ลรือเชื่อมโยงใลชุมชนทองถิ่น
บันทึกบัญชีครัวเรือน และนําขึอมูลดังกลาวไปใชประโยชนแอยางเป็นรูปธรรม  อยางไรก็ตามฝุายรัฐเอง  
ลนวยงานตางๆก็ตองทํางานในรูปแบบขึองเครือขึายและวางแผนการดําเนินงานรวมกันดวย  
นอกจากนี้ปใจจัยแลงความสําเร็จในด๎านที่สี่คือ ทุนทางทรัพยากร ทุนทางปัญญาของแตํละชุมชน
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ท๎องถิ่นนั้นเอง  เนื่องจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนนั้น ครัวเรือนและชุมชนทองถิ่นจะไดมาเพียงขึอมูล
ทางการเงินเทานั้น จะตองนํามาวิเคราะลแเพ่ือลาแนวทางลดคาใชจาย เพ่ิมรายไดตอไป ซึ่งทุนทาง
ทรัพยากร และทุนทางปใญญานี้เองที่ชุมชนทองถิ่นจะสามารถนํามาใชในการแกปใญลาภายในพ้ืนที่
ขึองตนเองได  เชน การคิดคนผลิตสินคาใลมๆจากทรัพยากรที่มีภายในชุมชนทองถิ่นเองดวยภูมิ
ปใญญาขึองชุมชนทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได  ลรือการลดคาใชจายดวยการลันมาใชทรัพยากรและภูมิ
ปใญญาภายในทองถิ่นแทนการซื้อลาจากภายนอก โดยสรางสถาบันทางเศรษฐกิจขึองชุมชนทองถิ่น
เองเพ่ือแกปใญลาในระยะยาวอยางยั่งยืน เชน กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตเป็นแกนกลางในการ
ดําเนินการดานตางๆ (เอนก ชิตเกษร และ พรรณนุช ชิตเกษร, 2553, ลนา31-33,82) 

เราอาจวิเคราะลแกรณีดังกลาวไดวา ภายใตความซับซอนดังกลาว ชุมชนทองถิ่นเองก็เกิดการ
พัฒนาและเรียนรูเชนกัน   แมในระยะแรก การเขึาไปสูชุมชนทองถิ่นขึองโครงการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนในพื้นท่ีตางๆนั้น ชุมชนทองถิ่นอาจจะเขึามามีส่วนร่วมแบบถูกจัดกระท า(Manipulation 
participation) แตเมื่อชุมชนทองถิ่นเกิดความตระลนักถึงผลลัพธแที่เกิดกับชุมชนทองถิ่น และ
บุคลากรบางสวนขึองชุมชนทองถิ่น ไดเรียนรูมากขึึ้นจนกลายเป็นนักวิจัยเชิงปฏิบัติขึองชุมชนทองถิ่น
นั้นๆแลว   จะทําใลชุมชนทองถิ่นดังกลาวมีระดับการพัฒนาเพ่ือการมีสวนรวมที่สูงขึึ้น เชน กลายมา
เป็นการมีสวนรวมตามบทบาทลนาที่(Functional participation) ซึ่งชุมชนทองถิ่นจะมีสวนรวมมาก
ขึึ้นในกิจกรรมลลักๆขึองโครงการลรือทําลนาที่ลลักในโครงการ เริ่มมีสวนรวมในการตัดสินใจ และใน
ที่สุด เมื่อชุมชนทองถิ่นนั้นตระลนักในปใญลาและศักยภาพขึองตนเองที่จะแกปใญลาดังกลาวดวย
ตนเองไดแลว ชุมชนทองถิ่นนั้นก็จะพัฒนาระบบการมีสวนรวมและการจัดการตนเองไปสูระดับการ มี
ส่วนร่วมแบบขับเคลื่อนกิจกรรม(Self mobilization) ที่ชุมชนทองถิ่นเป็นฝุายตระลนักถึงปใญลา 
ริเริ่มลาแนวทางแกไขึ โดยอาศัยความสามารถและทรัพยากรขึองชุมชนเอง เขึาไปมีสวนรวมตั้งแตการ
คิดริเริ่ม การบริลาร การวิเคราะลแ การตัดสินใจ และการดําเนินโครงการ  รวมถึงการประเมินผลและ
รับประโยชนแจากโครงการดวย 
 อยางไรก็ตาม การเรียนรูขึองชุมชนทองถิ่นจะเกิดขึึ้นไดก็เนื่องจาก ความตอเนื่องขึองการ
ดําเนินโครงการลรือกิจกรรมดวย เราจะเล็นไดวา โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนนั้น  จะกอใลเกิดผล
ในลลายประการทั้งกับระดับครัวเรือนเองที่จะบรรลุเปูาลมายทางการเงินไดอยางรวดเร็วและมั่นคง
มากขึึ้น และในระดับชุมชนทองถิ่นที่จะเกิดการเรียนรูและจัดการตนเองไดมากขึึ้น ตลอดจน
ระดับประเทศที่รัฐมุงใชมาตรการเลลานี้ในการชวยแกปใญลาความยากจนขึองประชาชนในประเทศ 
แตการด าเนินการทั้งสามระดับหรือสามมิติดังกล่าวจะไม่ประสบผลส าเร็จเลย ถ้าหากเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะช่ัวคราว  

จากงานศึกษาที่ผานมาพบวา ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนทองถิ่นมีแนวโนมที่จะยุติ
การดําเนินการจัดทําบัญชีครัวเรือนลลังจากสิ้นสุดระยะเวลาขึองโครงการจากภายนอกที่เขึามา
ฝึกอบรมลรือดําเนินการเรื่องบัญชีครัวเรือน  เนื่องจาก ประชาชนลรือครัวเรือนเองมีประสบการณแ
นอยในการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เมื่อระยะเวลาโครงการสั้น(อาจจะ2-3เดือน) 
ทําใลครัวเรือนและชุมชนทองถิ่นไมเล็นผลลัพธแจากการทําบัญชีครัวเรือนที่ชัดเจน  นอกจากนี้เมื่อ
โครงการจากภายนอกเสร็จสิ้นทําใลกระแสการตื่นตัวในการจัดทําบัญชีครัวเรือนขึองชุมชนทองถิ่น
ลดลงไปดวย  วงจรลมุนกลับขึองกระแสการชักชวนใลเลิกจัดทําบัญชีครัวเรือนจึงไลลเวียนเขึามาใน
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ชุมชนแทน  ทําใลทั้งตัวครัวเรือนเองในระดับปใจเจกชน และผูนําชุมชนทองถิ่นรวมทั้งตัวชุมชน
ทองถิ่นในระดับรวมลมู ขึาดแรงจูงใจที่จะดําเนินการตอไป (ภูวไนย พุมไกรทอง , ปใญญา ชูเลิศ, 
และรศรินทรแ เกรยแ , 2551, ลนา24-25)  ลรือในงานศึกษาอ่ืนก็ยืนยันในแนวทางเดียวกันวา กิจกรรม
ลรือโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่จะประสบความสําเร็จทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
ทองถิ่นนั้น ควรมีการวางระบบการเรียนรู้ที่ดีพอจนก่อให้เกิดทักษะและความช านาญแก่ครัวเรือน
อย่างแท้จริง เช่น การบรรจุเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ 
เนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวนั้น มีลักษณะที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลายาวนาน จึงจะเกิดผลอยางถาวร(จารุณี จอมโคกสูง, 2555, ลนา84-85) 

ดังที่กลาวมาแลวขึางตน ระบบการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพนั้น ไมใชเรื่องที่
ครัวเรือนแตละครัวเรือนตางฝุายตางดําเนินการแลวจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จเสมอไป 
แตเป็นเรื่องที่เกี่ยวขึองสัมพันธแกับลลายฝุาย โดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นที่จะสามารถเขึามาตอยอดจาก
ขึอมูลทางการเงินที่แตละครัวเรือนมีอยู เนื่องจากบริบทและปใญลาขึองแตชุมชนทองถิ่นมีความ
แตกตางกัน ลากชุมชนทองถิ่นไดรวมกันวิเคราะลแภายใตการมีสวนรวมขึองทุกฝุายเพ่ือลาแนวทางลด
รายจาย เพ่ิมรายได แกปใญลาลนี้สิน ดวยทุนทางทรัพยากรและทุนทางปใญญาขึองชุมชนทองถิ่นเอง 
จะทําใลสามารถพัฒนาไปสูกระบวนการพัฒนาอาชีพเสริม ศึกษาความเป็นไปไดเพ่ือสรางผลิตภัณฑแ
ขึองชุมชนทองถิ่นเพ่ิมเติม สรางกลุมออมทรัพยแลรือสถาบันทางเศรษฐกิจขึนาดยอมเพ่ือแกปใญลา
อยางยั่งยืนในชุมชนทองถิ่นไดในที่สุด ซึ่งประเด็นเลลานี้แตละครัวเรือนไมสามารถกระทําไดเองโดย
ลําพัง (เอนก ชิตเกษร และ พรรณนุช ชิตเกษร, 2553, ลนา21,79) 

สิ่งที่คนพบจากการศึกษานี้คือ  โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่จะบรรลุผลทั้งในระดับ
ครัวเรือน และในระดับการสรางการเรียนรูสําลรับชุมชนทองถิ่นจนกระทั่งถึงระดับการมีสวนรวมและ
การจัดการตนเองขึองชุมชนทองถิ่นไดพัฒนาขึึ้นนั้น จําเป็นตองใชระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรและ
ตองอาศัยความตอเนื่อง มิฉะนั้นแลวระดับขึั้นขึองการมีสวนรวมขึองชุมชนทองถิ่นดังกลาวก็อาจไม
กาวลนาเทาท่ีควร เชน อาจจะติดอยูเพียงแคในระดับการมีสวนรวมแบบถูกจัดกระทํา(Manipulation 
participation)เทานั้น และเมื่อระยะเวลาลรือโครงการจากภายนอกสิ้นสุดลง ครัวเรือนและชุมชน
ทองถิ่นดังกลาวก็จะยกเลิกการดําเนินการจัดทําบัญชีครัวเรือนไปในที่สุด 

 
สรุป 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอระบบบัญชีครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ โดย
การจัดทําบัญชีครัวเรือนนั้น ไมใชเป็นเรื่องขึองการบันทึกบัญชีทางการเงินขึองครัวเรือนเทานั้น  แต
ยังเกี่ยวขึองกับตัวแสดงลลายฝุายทั้งภาครัฐ และชุมชนทองถิ่น  นอกจากนี้ยังเกี่ยวขึองกับปใจจัย
ทางดานทรัพยากรและภูมิปใญญาขึองชุมชนทองถิ่นและการสรางสถาบันทางเศรษฐกิจในชุมชน
ทองถิ่นเพ่ือแกปใญลาระยะยาวขึองครัวเรือนในพ้ืนที่  ลลังจากที่ไดมีการวิเคราะลแปใญลาและลา
ทางออกอยางรอบดานอีกดวย  ซึ่งลากกิจกรรมนี้กลายเป็นรูปธรรมจะชวยแกปใญลาการออมและ
ปใญลาลนี้ครัวเรือนขึองประเทศไดอยางยั่งยืน  หากครัวเรือนหรือชุมชนท๎องถิ่นใดใช๎ประโยชน๑จาก
ระบบบัญชีครัวเรือนอยํางเป็นรูปธรรมแล๎ว จะสามารถแก๎ปัญหาการออมและหนี้สินได๎อยํางยั่งยืน 
ตรงกันข๎าม หากครัวเรือนหรือชุมชนท๎องถิ่นใดไมํได๎ใช๎ประโยชน๑จากระบบบัญชีครัวเรือน ก็จะทํา
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ให๎ไมํทราบสภาวะวิสัยที่แท๎จริงทางการเงินของครัวเรือนและชุมชนท๎องถิ่นของตนเอง การ
แก๎ปัญหาทางการเงินก็จะเป็นเรื่องยากมากขึ้น  ผูเขึียนไดอธิบายประเด็นขึองการศึกษาไวดังนี้ 1.
ปัญหาเกี่ยวกับการออมในครัวเรือนไทย การออมที่ไมพอเพียงเป็นปใญลาขึองสังคมไทยมาโดยตลอด  
ระบบบัญชีครัวเรือนที่ เป็นรูปธรรมจะชวยใลครัวเรือนสามารถบริลารจัดการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ลากชุมชนทองถิ่นและภาครัฐเขึามารวมในการวิเคราะลแบริบทและปใญลาใน
พ้ืนที่แลว  จะนําไปสูกิจกรรมการลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางอาชีพไดอยางเป็นรูปธรรม จนกระทั่ง
สามารถสรางสถาบันทางเศรษฐกิจขึองชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน  โดยใชฐานทรัพยากรและภูมิปใญญาใน
พ้ืนที่เป็นปใจจัยเกื้อลนุน  2.การวางแผนทางการเงินที่จ าเป็นส าหรับครัวเรือน  ไดนําเสนอ
กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน การเก็บรวบรวมขึอมูลทางการเงินขึองครัวเรือน ทั้งสี่
องคแประกอบคือ งบแสดงฐานะของครัวเรือน คือ บันทึกที่แสดงสถานะปใจจุบันทางการเงินขึอง
ครัวเรือน ซึ่งชวยใลทราบความมั่งคั่งสุทธิขึองครัวเรือน , งบกระแสเงินสดเข้าออกของครัวเรือน คือ 
บันทึกการไลลเวียนขึองกระแสเงินสดเขึาออกจากครัวเรือนในชวงเวลาลนึ่ง ซึ่งชวยใลทราบกระแส
เงินสดสุทธิขึองครัวเรือน , การประมาณการงบประมาณครัวเรือน เพ่ือประมาณการรายรับรายจาย
ในอนาคตในชวงเวลาลนึ่งเพื่อใลครัวเรือนเขึาถึงเปูาลมายทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ , มาตร
วัดสุขภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดว่าครัวเรือนมีความเข้มแข็งทางการเงินหรือไม่ใน
หลากหลายมิติ โดยใชอัตราสวนทางการเงินขึองธุรกิจมาประยุกตแใชเพ่ือวิเคราะลแขึอมูลทางการเงิน
ขึองครัวเรือน 3.กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนในฐานะ
เครื่องมือระยะยาว ไดนําเสนอระบบบัญชีครัวเรือนในฐานะกิจกรรมที่ชุมชนทองถิ่นและภาครัฐ
สามารถเขึามามีบทบาทได อีกทั้งยังสามารถทําใลชุมชนทองถิ่นพัฒนาการมีสวนรวมภายในพ้ืนที่จาก
การมีสวนรวมแบบถูกจัดกระทํา (Manipulation participation) ไปสูการมีสวนรวมแบบขึับเคลื่อน
กิจกรรม (Self mobilization)  กลาวคือ เป็นชุมชนทองถิ่นที่เป็นผูตัดสินใจเสนอ ริเริ่ม และแกไขึ
ปใญลาขึองตนเองไดในที่สุด  นอกจากนี้งานศึกษายังคนพบอีกวา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
เป็นปใจจัยที่มีความสําคัญตอความยั่งยืนขึองการดําเนินการ  นอกเลนือไปจากตัวแสดงที่มีความสําคัญ 
ทั้งครัวเรือน ชุมชนทองถิ่น ภาครัฐ อีกท้ังปใจจัยเสริมเชนทรัพยากรขึองชุมชนทองถิ่นเอง ดังที่ไดกลาว
มาแลวขึางตน 
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บทคัดยํอ 
 

รูปแบบการบูรณาการใชกลุมวิจัยเครือขึายความลลากลลายทางชีวภาพในประเทศไทยไม
คอยพบไดบอยนัก ดังนั้นจึงพัมนาเป็นแนวคิดขึองการวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงคแขึองการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรแ  โดยกลุมเปูาลมาย ไดแก 1) ผูประสานงานศูนยแ ความลลากลลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น จํานวน 16 คน ในมลาวิทยาลัย  16  แลง 2) ผูประสานงานภูมิภาค 
9 คน และ3) นักวิจัย (ลัวลนาโครงการ) จํานวน 19 คน จากมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแที่
รับทุนอุดลนุนการวิจัยจาก สกอ. ประจําปีงบประมาณ 2559 สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขึอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะลแเชิงเนื้อลา ผลการวิจัยพบวา ระบบการ
บริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทรแ ซึ่งประกอบดวย 3 องคแประกอบ คือ 1) ตัวปูอน ไดแก สกอ. ที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัย
ความลลากลลายทางชีวภาพ ทีมผูทรงคุณวุฒิ ผูประสานงานกลาง ผูประสานงานระดับประเทศ ผู
ประสานงานภูมิภาค 9 แลง ผูประสานงานศูนยแฯ 16 แลง สวพ. 5 แลง งบประมาณ ระบบการเงิน
กองคลัง นักวิจัย ชุมชนทองถิ่น ทรัพยากรทองถิ่น เครือขึายสังคมออนไลนแ และเว็บไซตแศูนยแความ
ลลากลลายทางชีวภาพ 2) กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม ประกอบดวย กระบวนการพัฒนา
นักวิจัย ระยะตนน้ํา -กลางน้ํา-ปลายน้ํา กระบวนการลนุนเสริมทางวิชาการแกนักวิจัย และ
กระบวนการทํางานรวมกันระลวางผูประสานงานทุกระดับ 3) ผลผลิต/ผลลัพธแ/ผลกระทบ ไดแก 
เครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ นักวิจัยรุนใลม ศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ 
ขึอเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัย ลนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทเรียนและองคแความรู แนวปฏิบัติที่
ดี รางวัลที่ไดรับ ขึอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขึอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ เครือขึายศูนยแความ
ลลากลลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น ไดเกิดข้ึึนโดย สํานักบริลารโครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาฯ กับมลาวิทยาลัย 16 แลงไดบันทึกขึอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ใน
ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพนี้เป็นผลมาจากการดําเนินงานโครงการ
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ความลลากลลายทางชีวภาพที่ไดพยายามปรับปรุงวิธีการบริการจัดการงานวิจัยใลเกิดประโยชนแตอ
การศึกษาและการวิจัยอยางยั่งยืนตั้งแตปี 2554 
 
คําสําคัญ : ระบบบริลารจัดการ  เครือขึายการวิจัย  ความลลากลลายทางชีวภาพ  มลาวิทยาลัยราช
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Abstracts 
As the use of biodiversity network research group in Thailand uncommon, the 

questions develop this assess arena. This research aims to develop a network 
management system of biodiversity research of Rajabhat University in Rattanakosin 
group. The target sample comprises 1) coordinator of biodiversity, cultural and local 
wisdom center with 16 persons from 16 universities 2) regional coordinator with 9 
persons and 3) researchers (head of project) with 19 people from Rajabhat University 
in Rattanakosin college group who granted research project from CHE (Commission of 
Higher Education in Thailand) in 2016. The statistics used to analyze data were 
percentage, average, standard deviation. The qualitative data analyzed by content 
analysis. The results showed that network management system of biodiversity 
research for Rajabhat University in Rattanakosin group comprises 3 main factors 1) 
input factor contains CHE, consultants of biodiversity research program, professional 
teams, central coordinator, national administrators, 9 regional coordinators, 16 
central coordinators, 5 research and development institute, budget, funding system, 
researchers, local communities, local natural resources, social networking and 
website of biodiversity centers 2) participated factor surrounds by research 
development process from first-middle-final stage, academic reinforcement process 
for researchers and collaboration process between all level coordinators 3) 
productivity / results / impact factor comprises biodiversity research networks, new 
researchers, biodiversity centers, research proposals, research articles, textbooks, 
teaching materials, lessons and knowledge, good practices, awards, 
recommendations by policy as well as practical suggestions. Network of biodiversity, 
cultural and local wisdom was piloted by CHE (Commission of Higher Education in 
Thailand) and 16 universities by academic cooperation agreement record during 5 
years. The network was resulted from the implementation of the biodiversity project 
that has sought to improve management and advantage of the research as well as 
research sustainable from the lessons implementation of the biodiversity project 
since 2012.  
 
Keywords : Management system, research network, biodiversity, Rattanakosin group. 
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บทนํา 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นยุทธศาสตรแการพัฒนาที่รัฐบาลดําเนินการควบคูไปกับการ

พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแขึงขัึน โดยสถาบันอุดมศึกษาตองเป็นภาคีลนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสรางความเขึมแขึ็งขึองชุมชน ดวยการวิจัยเป็นเครื่องมือ
การพัฒนางานบนฐานความรู แตในสภาพจริงสวนใลญการแกปใญลาขึาดความเชื่อมโยงกับกลไกและ
นโยบายที่เกี่ยวขึอง ผูใชประโยชนแจากงานวิจัยไมมีสวนกําลนดโจทยแวิจัยและมีสวนรวมใน
กระบวนการวิจัย การวิจัยสวนใลญจึงเป็นงานวิจัยที่ใลผลตอบแทนไมคุมการลงทุน สภาพปใญลาการ
วิจัยดังกลาว มีสาเลตุลลักคือ การขึาดระบบบริลารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ปใจจุบันรัฐบาล
จึงถือเป็นนโยบายสําคัญในการเรงรัดใลมีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยขึองประเทศ 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นองคแกรสําคัญที่ตองดําเนินการ 

สํานักบริลารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามลาวิทยาลัยวิจัยแลงชาติ 
(2557) กลาวถึง ผลการดําเนินงานขึองโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ที่ไดสนับสนุน
ทุนวิจัยใลกับคณาจารยแและนักวิจัยขึองมลาวิทยาลัยใลม 50 แลงในชวงปีงบประมาณ 2554 -2557 
ซึ่งพบปใญลาในกระบวนการบริลารจัดการงานวิจัยในแตละปีงบประมาณดังนี้  ในปีงบประมาณ 2554 
มลาวิทยาลัยแตละแลงนําเงินงบประมาณอุดลนุนการวิจัยไปใชผิดประเภทและผิดวัตถุประสงคแ อาทิ 
การนําเงินอุดลนุนการวิจัยไปใชในการศึกษาดูงาน และการทํากิจกรรมที่ไมเกี่ยวขึองกับการพัฒนา
งานวิจัย เป็นตน ซึ่งอาจเป็นเพราะความไมชัดเจนขึองโครงการนี้และความไมเขึาใจขึองผูบริลาร
มลาวิทยาลัยในขึณะนั้น ทําใลการวิจัยไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคแขึองโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 
2555 สํานักบริลารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามลาวิทยาลัยวิจัยแลงชาติ ได
ปรับปรุงโครงการวิจัยขึองมลาวิทยาลัยใลม 50 แลง เป็นโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ในชุดโครงการวิจัย
ความลลากลลายทางชีวภาพ และมีการประชุมชี้แจงการบริลารจัดการโครงการวิจัยใลมนี้ใลกับ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยลรือผูบริลารงานวิจัยขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏ มลาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยจัดสรรงบประมาณใลกับสถาบันวิจัยฯ แลงละ 100 ,000 
บาท เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใลม และมีการจัดประชุม HERP Congress I เพ่ือเป็นกิจกรรมทางวิชาการ
และติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2556 ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม และคณะทํางานขึอง
ชุดโครงการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพไดปรับปรุงการบริลารจัดการทุนวิจัยใลมและปรับกรอบ
โจทยแวิจัยใลชัดเจนเป็น 2 แนวทางคือ โจทยแวิจัยเชิงพ้ืนที่และโจทยแวิจัยเชิงประเด็น และมีการจัด
กิจกรรมประชุมวิชาการ 2 ครั้ง อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาวิชาการใลกับอาจารยแและนักวิจัยใลสามารถ
สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และในปีงบประมาณ 2557 สํานักบริลารโครงการฯ ไดปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรงบประมาณใลกับมลาวิทยาลัยใลม 50 แลง โดยจัดสรรแบบเดิม คือ ใลสถาบันวิจัยฯแตละ
แลงคัดสรรขึอเสนอโครงการวิจัยและสงมาที่สํานักบริลารฯ และจัดสรรแบบแขึงขึัน โดยนักวิจัยสง
ขึอเสนอโครงการวิจัยผานคณบดีตนสังกัดและจัดสงมาที่สํานักบริลารฯ ทําใลมีขึอเสนอโครงการวิจัย
เพ่ิมมากขึึ้นถึง 278 โครงการที่ผานการประเมินแลว และคณะทํางานชุดโครงการวิจัยความ
ลลากลลายทางชีวภาพรวมกับผูทรงคุณวุฒิไดพัฒนาแนวทางการแกไขึปใญลาการบริลารจัดการ
งานวิจัยรวมทั้งการติดตามประเมินผลงานวิจัยที่มีจํานวนมากถึง 278 โครงการ โดยจัดตั้งผู
ประสานงาน (Node) ตามภูมิภาคตางๆ จํานวน 9 แลง พรอมกับเงินงบประมาณดําเนินการเพ่ือทํา
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ลนาที่เป็นพ่ีเลี้ยงชวยติดตาม ใลคําปรึกษาแกปใญลาและประเมินผลงานวิจัยใลเป็นไปตาม
วัตถุประสงคแเพ่ือสรางความเขึมแขึ็งและสรางเครือขึายนักวิจัยตลอดจนกระบวนการบริลารจัดการ
งานวิจัยใลมีคุณภาพ โดยมี ศาสตราจารยแ ดร.สังวรณแ กิจทวี ลัวลนาโครงการความลลากลลายทาง
ชีวภาพ มลาวิทยาลัยมลิดลเป็นผูประสานงานกลาง และอาจารยแศรีวรรณ ไชยสุขึ มลาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย เป็นผูประสานงานระดับประเทศ โดยจัดระบบเครือขึายกับผูประสานงานภูมิภาคทั้ง 9 
แลง คือ 1) ผูประสานงานภาคเลนือตอนบน 2) ผูประสานงานภาคเลนือตอนลาง 3) ผูประสานงาน
ภาคอีสานตอนบน 4) ผูประสานงานภาคอีสานตอนลาง 5) ผูประสานงานภาคตะวันตก 6) ผู
ประสานงานภาคตะวันออก 7) ผูประสานงานภาคใต 8) ผูประสานงานมลาวิทยาลัยราชภัฏในเขึต
กรุงเทพฯ และ 9) ผูประสานงานมลาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขึตกรุงเทพ ซึ่งคณะทํางานและผู
ประสานงานภูมิภาคดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมกันวางแผนกิจกรรมตางๆ ที่จะ
ดําเนินการใลนักวิจัยเขึารวมกิจกรรมทางวิชาการท่ีแตละภูมิภาคจัดขึึ้น เพ่ือติดตามความกาวลนาและ
คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถตีพิมพแเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน  

โครงการวิจัยกลุมความลลากลลายทางชีวภาพเครือขึายวิจัยกลุมมลาวิทยาลัยราชภัฏและ
มลาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํานักบริลารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มลาวิทยาลัยวิจัยแลงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดดําเนินการพัฒนาการบริลาร
จัดการงานวิจัยในรูปแบบขึองเครือขึายในระดับภูมิภาค โดยจัดสรรงบประมาณใลกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาขึองแตละมลาวิทยาลัยและผูประสานงานระดับภูมิภาค (Node) อีก 9 แลง เพ่ือชวยใล
คําแนะนําและใลคําปรึกษาแกนักวิจัยทําใลเกิดเครือขึายการวิจัย อีกทั้งกระตุนใลบุคลากรใน
อุดมศึกษาตื่นตัวในการทําวิจัยระดับทองถิ่น สรางองคแความรูแบบบูรณาการ นําความรูไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางกวางขึวาง (สํานักบริลารโครงการสงเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาและพัฒนามลาวิทยาลัยวิจัยแลงชาติ, 2557)  

ในปีงบประมาณ 2558 ผูประสานงานสวนกลาง ผูประสานงานระดับประเทศ และผู
ประสานงานภูมิภาค ไดทํางานรวมกันเป็นเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ โดย
วางแผนรวมกันในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลาย
ทางชีวภาพ ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยจะรวบรวมขึอมูลเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใลสามารถพัฒนารูปแบบการบริลารจัดการงานวิจัย สรางนักวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลใลสามารถสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชนแตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น 
และประเทศชาติอยางตอเนื่องยั่งยืน ดังนั้นในปลายปีงบประมาณ 2558 จึงเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับ
เครือขึายงานวิจัยในรูปแบบเครือขึายตามโครงสรางลนาที่ ไดแก เครือขึายศูนยแความลลากลลายทาง
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น และมีการประชุมรวมกันระลวาง ที่ปรึกษาโครงการ 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูประสานงานสวนกลาง ผูประสานงานระดับประเทศ และผูประสานงานภูมิภาค เพ่ือ
จะทําการลงนามบันทึกความรวมมือขึองเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ ในงานประชุม 
HERP Congress ครั้งที่ 4 ณ มลาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ คือ พัฒนาระบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัย ซึ่ง
เครือขึายการวิจัยในขึณะนี้ แบงเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) เครือขึายแบงตามโครงสรางลนาที่  ไดแก 
เครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น 16 ศูนยแฯ ใน 16 
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มลาวิทยาลัย 2) เครือขึายการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ไดแก เครือขึายการวิจัยในภูมิภาคตางๆ ขึองประเทศไทย 
จํานวน 9 ภูมิภาค และ 3) เครือขึายการวิจัยเชิงประเด็น ไดแก เครือขึายโครงการวิจัยปุาสาคู 
เครือขึายโครงการวิจัยไกพ้ืนเมือง เครือขึายโครงการวิจัยปุาจาก เครือขึายการวิจัยขึาวพ้ืนเมือง 
เครือขึายโครงการวิจัยผักพ้ืนบานอาลารพ้ืนเมือง และเครือขึายโครงการวิจัยบทเรียนทองถิ่น  
มลาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มโครงการจัดตั้งศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ
ปใญญาทองถิ่น และเป็นสมาชิกลนึ่งในเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ และเป็นสมาชิก
ลนึ่งในเครือขึายการวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่กลุมมลาวิทยาลัยราชภัฏรัตนโกสินทรแ ดังนั้น
จึงพัฒนาระบบบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ ใลสามารถดําเนิ นการ
การวิจัยในโครงการความลลากลลายทางชีวภาพเป็นไปไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพัฒนานักวิจัย
และองคแความรูใลมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนแไดอยางเป็นรูปธรรม อีกทั้งเกิดการทํางานรวมกันขึอง
มลาวิทยาลัยราชภัฏอยางแทจริง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนาระบบบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ :  
มลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ  ใชกรอบแนวคิดการวิจัย โดยพิจารณาจากตัวปูอน 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธแและผลกระทบ ดังนี้  

 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การวางแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาระบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความ

ลลากลลายทางชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ การดําเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาบทเรียนและประสบการณแ และสรางระบบการบริลารจัดการเครือขึายการ

วิจัยความลลากลลายทางชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ ดังนี้ 
1. ศึกษาบทเรียนและประสบการณแ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขึอง 

ไดแก เอกสารสังเคราะลแงานวิจัยชุดโครงการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2556-2558 
และโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพในทองถิ่น ปีงบประมาณ 2558 

2. สรางระบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพขึอง
มลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ     

ระยะที่ 2 ผลการดําเนินงานระบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทาง
ชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ 
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ระยะที่ 3 การจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ เพ่ือใลมีการประสานงาน
รวมกัน การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู และการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยมีการเลือกตั้งประธาน
เครือขึายศูนยแวิจัยฯ และลมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทุกปีและมีผูประสานงานเครือขึาย โดยมีกิจกรรมรวมกัน
ดังนี้ 

1. จัดทํายุทธศาสตรแและแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานขึองเครือขึายใลบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ  

 2. สรางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและพ่ีเลี้ยงในการขึับเคลื่อนการดําเนินการขึองเครือขึาย 
3. การสรางสัมพันธภาพระลวางสมาชิก 
4. การจัดระบบติดตอสื่อสารภายในเครือขึายฯ 

2. เครื่องมือที่ใชใ๎นการวิจัย 
1. แบบประเมินการพัฒนาขึอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใลไดขึอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณแ 
2. แบบประเมินรายงานความกาวลนาโครงการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
เก็บรวบรวมขึอมูลจากกลุมเปูาลมายที่เขึารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึึ้น  

4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะลแขึอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะลแเชิงเนื้อลา (Content Analysis) สวนขึอมูลเชิง

ประมาณใชสถิติพ้ืนฐานไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาบทเรียนและประสบการณ๑ และระบบการบริหารจัดการเครือขําย
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมรัตนโกสินทร๑ 

ผลการบริลารจัดการงานวิจัยใลแกนักวิจัยในกลุมมลาวิทยาลัยราชภัฏรัตนโกสินทรแทั้ง 6 
แลง ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ระบบการบริลารจัดการงานวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ 

ขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ ดังนี้ 
 
จากรูปเป็นการพัฒนารูปแบบการนําประสบการณแความสําเร็จ บทเรียนและปใญลาในการ

พัฒนากระบวนการบริลารจัดการงานวิจัยในปีงบประมาณ 2556 2557 และ2558 มาขึยายผลในการ
พัฒนาระบบการบริลารจัดการงานวิจัยในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือใลไดระบบการบริลารจัดการ
งานวิจัยที่เลมาะสมกับมลาวิทยาลัยราชภัฎกลุมรัตนโกสินทรแ  5 แลง ไดแก มรภ.จันทรเกษม มรภ.
ธนบุรี  มรภ.พระนคร  ม.ดุสิต และมรภ.สวนสุนันทา (สําลรับงานวิจัยขึอง มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา มีศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ ขึอง มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา ทําลนาที่บริลาร
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จัดการ) ในการสงเสริมใลนักวิจัยไดพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคูกับการติดตามประเมินผลและ
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ เพ่ือใลเกิดความยั่งยืนในการบริลารจัดการ
ความลลากลลายทางชีวภาพขึองทองถิ่นอยางยั่งยืน  

 
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานระบบบริหารจัดการเครือขํายการวิจัยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมรัตนโกสินทร๑ 
ระบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย  

1) ตัวปูอน ไดแก สกอ. ที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ ทีม
ผูทรงคุณวุฒิ ผูประสานงานกลาง ผูประสานงานระดับประเทศ ผูประสานงานภูมิภาค 9 แลง สวพ. 5 
แลง  งบประมาณ  ระบบการเงินกองคลัง นักวิจัย ชุมชนทองถิ่น ทรัพยากรทองถิ่น เครือขึายสังคม
ออนไลนแ ผูประสานงานศูนยแฯ 16 แลง และเว็บไซตแศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ ซึ่งตัวปูอน
ขึอมูลเลลานี้จะเป็นกลไกสําคัญที่จะทําใลระบบสามารถดําเนินการได ซึ่งตัวปูอนขึอมูลมาจาก
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพ: มลาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ (สมคิด และคณะ, 2558) ซึ่งไดรับทุนสนับสนุก สกอ.ในปีงบประมาณ 2558 
และมีตัวปูอนขึอมูลเพ่ิม คือ ผูประสานงานศูนยแฯ 16 แลง และเว็บไซตแศูนยแความลลากลลายทาง
ชีวภาพ มรภ.พระนคร   

2) กระบวนการแบบมีสวนรวม ไดแก กระบวนการพัฒนานักวิจัย ระยะตนน้ํา-กลางน้ํา-
ปลายน้ํา กระบวนการลนุนเสริมทางวิชาการแกนักวิจัย และกระบวนการทํางานรวมกันระลวางผู
ประสานงานทุกระดับ ซึ่งในกระบวนการทํางานรวมกันนี้ไดมีการเพ่ิมกิจกรรมที่มีการทํางานรวมกัน
ขึองสมาชิกเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ และ 3) ผลผลิต/ผลลัพธแ/ผลกระทบ ไดแก 
ศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ มรภ.พระนคร นักวิจัยรุนใลม ขึอเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัย  
ลนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทเรียนและองคแความรู แนวปฏิบัติที่ดี รางวัลที่ไดรับ ขึอเสนอแนะเชิง
นโยบาย และขึอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 
ตอนที่ 3 จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย๑ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 กระบวนการทํางานรวมกัน โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ รวมกันระลวางผู
ประสานงานทุกระดับ และศึกษาสภาพปใญลาที่พบในปีงบประมาณ 2557-2558 และรวมกันวาง
แผนการทํางานระลวางผูประสานงานระดับประเทศ ผูประสานงานเครือขึายเชิงพ้ืนที่และผู
ประสานงานเครือขึายศูนยแฯ  

เครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น ไดเกิดขึึ้นใน
วันที่ 8 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2560 โดย สํานักบริลารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาฯ กับ
มลาวิทยาลัย 16 แลง ไดบันทึกขึอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเครือขึายศูนยแ
ความลลากลลายทางชีวภาพ นี้ เป็นผลมาจากการดําเนินงานโครงการความลลากลลายทางชีวภาพที่
ไดพยายามปรับปรุงวิธีการบริการจัดการงานวิจัยใลเกิดประโยชนแตอการศึกษาและการวิจัยอยาง
ยั่งยืน จากบทเรียนในการดําเนินงานขึองโครงการความลลากลลายทางชีวภาพ ตั้งแตปีงบประมาณ 
2555 ทําใล ศาตราจารยแ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม ไดเสนอแนวทางการสรางเครือขึายการวิจัย ซึ่ง
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ประกอบดวย ศูนยแประสานงานระดับประเทศ ผูประสานงานภูมิภาค ศูนยแความลลากลลายทาง
ชีวภาพขึองมลาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะตาง ๆ ภายในมลาวิทยาลัย  มลาวิทยาลัยขึอง
รัฐ และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลลังจากที่ไดเขึารวมเป็นเครือขึายศูนยแความลลากลลาย
ทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่นแลว มลาวิทยาลัยราชภัฎพระนครไดมีโครงการจัดตั้ง
ศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม และภูมิปใญญาทองถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต               
มลาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Bell Center) ไดดําเนินการและรวมกิจกรรมตาง ๆ ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาเครือขึายความลลากลลายทางชีวภาพ  
A การบรรยายพิเศษ B การนําเสนอขึอเสนอโครงการวิจัยขึองนักวิจัยที่ไดรับทุน  

C โครงการการประชุมใลญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  
D และ E การบรรยายพิเศษจัดโดยมลาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร F การลงพ้ืนที่ขึองนักวิจัย 
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อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงคแการวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบบริลารจัดการเครือขึายการวิจัยความลลากลลาย
ทางชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ระบบการบริลารจัดการ
เครือขึายการวิจัยความลลากลลายทางชีวภาพขึองมลาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทรแ 
ประกอบดวย 3 องคแประกอบ คือ 1) ตัวปูอน 2) กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และ 3) ผลผลิต/
ผลลัพธแ/ผลกระทบ  ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยขึอง ณัฐชยา ลุมนา (2557)  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการบริลารจัดการฯ นี้ ประกอบดวย ขึอมูลนําเขึา (Input) การประมวลผล 
(Process) และผลลัพธแ (Output) ซึ่งพบวาเป็นรูปแบบที่มีลักษณะที่เป็นระบบเป็นขึั้นตอน  
 ในการใชระบบการบริลารจัดการฯนี้ จะประสบความสําเร็จในการบริลารจัดการได ก็ตอเมื่อ  

1. การไดรับความรวมมือจากนักวิจัยในโครงการในการเขึารวมกิจกรรมตางๆ  
2. การติดตอสื่อสารระลวางผูประสานงานเครือขึายกับนักวิจัยในกลุมรัตนโกสินทรแ ผาน

ลลายชองทาง ไดแก กลุม email นักวิจัยที่ไดรับงบประมาณปี 2559 เพ่ือเป็นชองทางในการจัดสง
ไฟลแตางๆ เชน ไฟลแโครงการ ไฟลแกําลนดการ ไฟลแตอบรับ เป็นตน รวมถึงเป็นชองทางในการแจง
ขึาวสารใลทราบ เชน นักวิจัยปุวยลรือนักวิจัยติดไปราชการ ทําใลเขึารวมกิจกรรมไมได เป็นตน  กลุม 
Line ที่สรางขึึ้นมาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแกิจกรรมตางๆ ที่จัด เก็บรวบรวมภาพตางๆ และ
สอบถามสภาพปใญลาที่พบและลาแนวทางแกไขึรวมกัน และเว็บไซตแขึองโครงการจัดตั้งศูนยแความ
ลลากลลายทางชีวภาพ เพ่ือนําเสนอที่มาขึองโครงการจั้ดตั้ง คณะกรรมการดําเนินงาน และกิจกรรม
ขึองศูนยแฯ    

3. การใชระบบสารสนเทศสําลรับลงทะเบียนเขึารวมกิจกรรมตางๆ และระบบ
สารสนเทศสําลรับเก็บประวัตินักวิจัยและเก็บรวบรวมผลงานวิจัยตางๆ ขึองนักวิจัย  

สําลรับปใญลาอุปสรรคและบทเรียนที่ไดเรียนรูจากการบริลารจัดการนักวิจัยในสวนขึอง
กระบวนการทํางานกระบวนการแบบมีสวนรวม พบวา การวางแผนการจัดกิจกรรมในกระบวนการ
แบบมีสวนรวม มีการเปลี่ยนกําลนดวันและเวลา ใลสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิและผูประสานงานทุก
ระดับ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก 1) การที่มลาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดภาคการศึกษาไมเลมือนกับ
มลาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ ทําใลเป็นอุปสรรคตอการเชิญเขึารวมกิจกรรมตางๆ ที่มลาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจัดขึึ้น 2) วันและเวลาที่สะดวกไมตรงกัน  

นอกจากนั้นในกระบวนการจัดตั้งศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ ที่แตกตางกันกันในแตละ
มลาวิทยาลัย และขึอมูลจากการประชุมยังสะทอนใลเล็นปใจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใลการจัดตั้งศูนยแ
ความลลากลลายทางชีวภาพ ประสบผลสําเร็จ คือ ฐานงานวิจัยที่เป็นงานเชิงบูรณาการสอดคลองกับ
ลลักคิดเทคโนโลยีนิเวศ บุคคลที่มีใจ ลมายถึง มีทั้งความเต็มใจ เขึาใจและทุมเทใจ ที่จะจัดตั้งศูนยแ
ความลลากลลายทางชีวภาพ  งบประมาณจากงบรายไดขึองมลาวิทยาลัยและวิสัยทัศนแขึองผูบริลารที่
เขึาใขึและเล็นความสําคัญขึองการพัฒนางานวิจัยดานความลลากลลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและ
ภูมิปใญญาทองถิ่น  ซึ่งพบวามลาวิทยาลัยตางๆ ที่แสดงเจตนารมณแวาจะจัดตั้งศูนยแความลลากลลาย
ทางชีวภาพ มีความพรอมขึองปใจจัยดังกลาวไมเทาเทียมกัน บางแลงมีงบประมาณพรอม ผูบริลาร
เขึาใจ บางแลงไมมีคนทํางานที่มุงมั่น บางแลงมีฐานงานวิจัยเดิม บางแลงมีคนที่มีใจทํางานแตขึาด
งบประมาณเพราะผูบริลารไมผลักดันสงเสริม เป็นตน และมลาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ 
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มลาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มี 4 ขึั้นตอนในการจัดตั้งศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ ใน
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งแนวทางนี้เป็นลลักการกลางที่สามารถแนะนําใลมลาวิทยาลัยที่มีความสนใจจะ
จัดตั้งศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ นําไปปรับใชได ดังนี้ ขึั้นตอน 1) ผูกอตั้งศูนยแเกาะติดการ
ดําเนินขึองศูนยแฯ ดวยความสนใจ มีใจและทุมเทใจและควรทําลนาที่เป็นผู อํานวยการลรือผู
ประสานงานศูนยแฯ ในระยะเริ่มตนเพ่ือดึงคนที่มีใจมารวมงาน 2) จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยแความ
ลลากลลายทางชีวภาพ ขึึ้นตรงตออธิการบดี ไมอยูภายใตลนวยงานอ่ืน 3) สภามลาวิทยาลัยเล็นชอบ 
และ 4) บันทึกขึอตกลงความรวมมือเป็นเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ  

ศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ มลาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยแฯ 
เรียบรอยแลว โดยมีมลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมลาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การเริ่มตั้งศูนยแฯ และจะดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานจากทั้งสองมลาวิทยาลัยตอไป 
 
ข๎อเสนอแนะงานวิจัย 

1. ควรนําผลการวิจัยไปใชกับลนวยงานที่ทําลนาที่บริลารจัดการงานวิจัยในกลุม
งานวิจัยประเภทอ่ืน  

2. สกอ. ควรมีนโยบายชัดเจนสําลรับโครงการวิจัยใดที่ไมเขึารวมกิจกรรมลรือโครงการ
ตางๆ ที่จัดขึึน้ 

3. ควรสงเสริมใลมีระบบสารสนเทศเพ่ือลงทะเบียนเขึารวมกิจกรรมตางๆ และรายงาน
ผลการเขึารวมผานระบบสารสนเทศ ซึ่งจะใลมีระบบการจัดเก็บขึอมูลและสรางรายงานตางๆ ทั้งนี้
ตองเป็นนโยบายขึอง สกอ. โดยตองมีกติกามาบังคับใชกับนักวิจัย 

4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริลารงบประมาณการวิจัยขึอง
มลาวิทยาลัย 
เชน การพัฒนาระบบระดมทุนและทรัพยากรการวิจัยจากองคแกรเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เป็นตน 

5. นโยบายที่ตองผลักดันเพ่ือความยั่งยืนขึองเครือขึายศูนยแความลลากลลายทางชีวภาพ 
เชน จัดตั้งมูลนิธิ ความลลากลลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นตน 
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ปุาชุมชนอยางยั่งยืน ขึองชุมชนบานเลลาจั่น ตําบลลนองคู อําเภอนาดูน จังลวัดมลาสารคาม เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแและแบบสังเกต มีการเก็บขึอมูลทั้งขึอมูลเอกสารและขึอมูลภาคสนาม 
ขึอมูลภาคสนามไดจากการสัมภาษณแและ การสังเกต จากกลุมเปูาลมาย แลวนําขึอมูลที่ ไดไปตรวจสอบ
ความถูกตองดวยเทคนิคแบบสามเสา และวิเคราะลแขึอมูล ตามจุดประสงคแที่ตั้งไว แลวนําเสนอผลการวิจัย
เชิงพรรณนาวิเคราะลแ  
  ผลการวิจัยพบวา  
 1. ภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึองชุมชนบานเลลาจั่น มี 3 วิธี 
ไดแก  (1) ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากคุณลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและ
ความเชื่อดั้งเดิมขึองชาวบาน  (2) ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวม
ขึองคนในชุมชน และ (3) ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากการใชประโยชนแจากปุา
ชุมชน  
 2. รูปแบบภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึองชุมชนบานเลลาจั่นบาน
เลลาจั่น ไดนําองคแความรูมาสังเคราะลแรวมกันขึองคนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรวมกัน ไดแก (1) ผูใด
ลักลอบตัดไมโดยไมไดรับอนุญาต ในบริเวณพื้นที่ปุาชุมชนบานเลลาจั่น ลากมีการฝุาฝืนใลมีการปรับตั้งแต 
500 – 5,000 บาท (2) ผูใดนํารถเขึาไปขึนฟืนในบริเวณปุาชุมชนบานเลลาจั่น ลากฝุาฟืนมีโทษปรับ 1,000 
บาทตอคัน (3) ผูใดไมเชื่อฟใง ฝุาฝืนตัดไมอีก จะถูกนําสงดําเนินคดีตามกฎลมาย (4) ลามบุกรุก แผวถาง 
ลรือเผาปุาโดยเด็ดขึาด ลากฝุาฝืนถูกปรับอัตราไรละ 5,000 บาท (5) ผูใดละเมิดยิงสัตวแปุา ลากฝุาฝืนถูก
ปรับตัวละ 500 บาท (6) การเก็บลาฟืนไดเฉพาะไมตายเทานั้นและลามนําไปขึายเป็นการคาเด็ดขึาด  (7) 
การเก็บลาเล็ด ลนอไม ใบตองตึง สามารถเก็บไดพอบริโภคในครัวเรือนเทานั้น ลากเก็บจําลนายตองไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอน ลากฝุาฝืนจะถูกปรับครั้งละ 200 บาท (8) คาปรับที่จัดเก็บได ใล
คณะกรรมการเป็นผูเก็บรักษาไวเป็นกองทุนอนุรักษแปุาชุมชนขึองลมูบาน และ (9) เมื่อมีกิจกรรมรวมกันใล
ทุกครัวเรือนสงสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอยลนึ่งคนลรือมากกวานั้นแลวแตความสนใจขึองคนในชุมชน 
 
คําสําคัญ : ภูมิปใญญาทองถิ่น ; การบริลารจัดการปุาชุมชน ; ความยั่งยนื ; ปุาชุมชนบานเลลาจั่น 
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ABSTRACT 
 

  The purposes of this study were to examine the significance of 1) examining the 
local knowledge in community forest management at Ban Lao Chan and 2) exploring the 
form of conservation and the use of the community forest at Ban Lao Chan, Tambon 
Nongkoo, Ampoe Nadun, Mahasarakham Province. Research tools included an interview 
form and an observation form. Written documents and fieldwork data were collected. 
Fieldwork data were obtained through interview, and observation from population sample 
group. Data were checked for their accountability with a triangulation technique and 
analyzed in accordance with their given objectives. Then the results of the study were 
presented in a descriptive analysis form. 

The results of the research revealed that : 
 1. Examining the local knowledge in community forest management at Ban Lao 
Chan of these homes Chan 3 ways: (1) examining the local knowledge in community forest 
management from the features of social, cultural and traditional beliefs of the people, (2) 
examining the local knowledge in community forest management from the participation of 
the community, and (3) local communities in forest management resulting from utilization 
of community forest. 
 2. Exploring the form of conservation and the use of the community forest at Ban 
Lao Chan, Has led to the synthesis of knowledge of the community together to share best 
practices include: (1) Any person who illegally cut trees without permission. In these areas 
the forest home computer. If there is a violation to a fine of 500 - 5000 baht. (2) Any 
person who brought the vehicle to transport firewood in the forest home of cricket. If 
through the wood to a fine of 1,000 baht per vehicle (3) Any person who fails to 
obey. Another violation loggers Will be submitted to prosecution (4) No Trespassing 
cleared or burned forest is strictly prohibited. Violators were fined 5,000 baht per rai rate. 
(5) Any person who violates shoot wildlife. Violators were fined 500 Baht (6) Gathering 
firewood only settler only and may not be commercially marketed (7) Gathering 
mushrooms, bamboo shoots banana skin can collect enough household consumption 
only. If the store sells must be approved by the board first. Violators will be fined 200 baht 
(8) the fines collected. The Commission shall be preserved as a conservation fund and the 
village community (9) on a common activity for all family members to participate in at 
least one or more, depending on the interest of the community. 
 

KEYWORDS : Local Wisdoms ; Community Forest Management ; Sustainable ; Ban Lao Chan 
Community Forest. 
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บทนํา 
  ปุาชุมชนเป็นแนวคิดที่แสดงใลเล็นถึงความสัมพันธแขึองปุาไมกับชุมชน ในลักษณะที่วาการ
ดําเนินชีวิตขึองคนในชุมชนตองพ่ึงพาทรัพยากรปุาไม อาทิเชน เป็นแลลงอาลารสมุนไพร ใชกอสราง
ที่อยูอาศัย เป็นแลลงอาลารขึองชุมชน เป็นตน ดังนั้นเมื่อปุาถูกถางจนเตียนไป ยอมทําใลสิ่งที่คนใน
ชุมชนตองการนั้นรอยลรอลงไปดวย ซึ่งยอมสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตขึองคนในชุมชน 
และความสัมพันธแระลวางปุาไมกับชุมชนนั้น ๆ ในการบริลารการจัดการใชประโยชนแจากปุาไม มี
รูปแบบขึองแตละชุมชนที่แตกตางกันไป เชน บางชุมชนอาจมีระบบความเชื่อเป็นแกนนําในการ
จัดการทรัพยากรปุาไมขึองชุมชน ทั้งนี้เพราะทุกชุมชนจะมีโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปใญญา ซึ่งจะมีบทบาทอยางสําคัญในการกําลนดความสัมพันธแ และการใช
ประโยชนแจากปุาขึองคนในชุมชน เชน ความเชื่อปุาชุมชนนี้จึงเป็นการเนนใลเล็นบทบาทขึองคนใน
ชุมชนตอการจัดการใชประโยชนแจากปุาไม  เพ่ือตอบสนองความตองการขึองสมาชิกในชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับคําจํากัดความขึองสํานักจัดการปุาชุมชน กรมปุาไม (2548 : 6) ที่วาการบริลารการจัด
ปุาชุมชนนั้น อาจตองสอดคลองกับความเชื่อ วัฒนธรรม และภูมิปใญญาขึองชุมชนทองถิ่นนั้นดวย 
 ภูมิปใญญาทองถิ่นเกิดขึึ้นจากการเรียนรูขึองมนุษยแแตละยุคแตละสมัย ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
อยูตลอดเวลา ภายใตเงื่อนไขึเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงภายใต ทฤษฎีการทําใล
ทันสมัยอยางตะวันตก (Modernization Theory) มีบทบาทอยางสูงในแวดวงการศึกษาการพัฒนา
ขึองประเทศโลกที่สาม ประเทศไทยเป็นประเทศลนึ่งที่รับเอาทฤษฎีดังกลาวเขึามาใชในการพัฒนา
ประเทศ โดยการปฏิรูปโครงสรางขึองสังคมไทยใลเป็นไปตามชาติตะวันตก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแลงชาติก็เป็นอีกวาทกรรมลนึ่งที่ถูกสรางขึึ้น ทําใลการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติ
ดําเนินไปอยางรวดเร็ว สงผลใลเกิดการแขึงขัึน ความขึัดแยงและการแยงชิงทรัพยากรระลวางกลุมคน
ตาง ๆ ทามกลางการพัฒนาประเทศไปสูการเป็นประเทศอุตสาลกรรม การพัฒนาในทุกดานเพ่ือใล
เป็นที่ยอมรับขึองประเทศที่พัฒนาแลว การปรับเปลี่ยนโครงสรางขึองสังคมทุกระบบสงผลใลเกิดการ
แขึงขึัน ความขึัดแยงและการแยงชิงทรัพยากรระลวางกลุมคนตาง ๆ ทามกลางการพัฒนาประเทศ
ไปสูการเป็นประเทศอุตสาลกรรม การพัฒนาในทุกดานเพ่ือใลเป็นที่ยอมรับขึองประเทศที่พัฒนาแลว 
การปรับเปลี่ยนโครงสรางขึองสังคมทุกระบบสงผลใลภูมิปใญญาทองถิ่นดั้งเดิมเริ่มสูญลายไปดวยเลตุ
ปใจจัยสําคัญ คือการแทรกแซงขึองรัฐและระบบตลาดโดยรัฐไดขึยายบทบาทและขึอบเขึตการปกครอง
เขึามาคลุกพ้ืนที่ชนบท รัฐชักนําการศึกษาแผนใลมเขึามาในชุมชนตาง ๆ สงผลใลเด็กรุนลลังรูภาษา
ทองถิ่นนอยลง เด็กรุนใลมสื่อสารกับคนเฒาคนแกไดนอย การถายทอดความรูและภูมิปใญญาเดิมสูคน
รุนตอ ๆ ไปจึงทําไดยากข้ึึน นอกจากนั้นเด็กรุนใลมใลความสนใจคานิยมใลมที่เนนความเป็นตะวันตก 
ความเจริญและความทันสมัยจนดูถูกภูมิปใญญาเดิม มองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมวาลาลลัง การปลูกฝใง
ทัศนคติดังกลาวเอ้ือตอกระบวนการเขึาสูระบบทุนนิยม ขึณะเดียวกันก็เป็นการทําลายวิธีคิดและภูมิ
ปใญญาทองถิ่นเดิมที่ไดรับการถายทอดตอกันมาเป็นเวลานาน (ยศ สันตสมบัติ. 2542 : 49) 
 จังลวัดมลาสารคามมีปุาไมเป็นทรัพยากรที่สําคัญลลายแลง โดยเฉพาะในตําบลลนองคู ซึ่ง
ตั้งอยูตอนเลนือขึองอําเภอนาดูน ซึ่งพ้ืนที่กวา 60% เป็นพ้ืนที่ปุาโดยบางสวนเป็นปุาชุมชนที่ชาวบาน
กันไวใชประโยชนแ โดยเฉพาะปุาชุมชนบานเลลาจั่น ลมูที่ 5 และลมูที่ 13 มีเนื้อที่ประมาณ 143 ไร 3 
งาน ปใจจุบันเป็นลมูบานลนึ่งที่ชุมชนไดเขึาไปมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเคย
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ไดรับรางวัลชนะเลิศ “ปุาชุมชนระดับจังลวัดมลาสารคาม” จากการประกวดปุาชุมชนตัวอยางตาม
โครงการคนรักษแปุา ปุารักชุมชน ประจําปี 2556 ขึองกรมปุาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยไดรับถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต
ลลังจากนั้นบานเลลาจั่นมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน การเปิดเป็นแลลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การ
สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียแในชุมชน  มีนักวิชาการและนักทองเที่ยวเขึามาศึกษา
ดูงานเป็นจํานวนมาก มีกิจกรรมเดินปุา กิจกรรมชุมชนสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียแ และอนุญาตใล
ชาวบานเขึาไปลาขึองปุาไดมากขึึ้นกวาเดิม ซึ่งกอใลเกิดรายไดสวนเพ่ิมแกชุมชน แตในทางตรงกัน
ขึามกลับนําไปสูความเสื่อมโทรมขึองปุาโดยที่ชุมชนคาดไมถึง อีกทั้งชาวบานใลความสําคัญกับ
ผลประโยชนแสวนตัวมากขึึ้น เกิดความขึัดแยงและการแตกแยกทางความคิด และบางสวนยังมีความ
โลภมาก และไมเกรงกลัวอํานาจผีบรรพบุรุษ ทําการบุกรุกปุาชุมชนเพ่ือเอาพ้ืนปุาชุมชนเป็นขึอง
ตนเอง ที่สําคัญที่สุดคือชาวบานเริ่มใลความสําคัญในการมีสวนรวมเพ่ือการอนุรักษแทรัพยากรปุา
นอยลง เพราะฉะนั้นเพื่อใลการบริลารจัดการปุาชุมชนเป็นไปอยางเลมาะสม ประเด็นลลักดาน “การ
มีสวนรวม” จึงเป็นเรื่องสําคัญ โดยจากการศึกษาที่ผานมา พบวาการบริลารจัดการปุาชุมชนอยาง
ยั่งยืนในการใชประโยชนแจากทรัพยากรปุาไมอยางมีสวนรวมขึองชุมชนนั้น สามารถชวยแกปใญลาได 
โดยกระบวนการการบริลารจัดการปุาจะตองสอดคลองกับสถานการณแเชิงนโยบายขึองรัฐ ทรัพยากร
ปุาไมที่มีอยู แนวคิดขึองชุมชนและปใญลาที่เผชิญอยูโดยมุงเปูาลมายเพ่ือการใชสอยพรอม ๆ ไปกับ
การอนุรักษแเพ่ือประโยชนแสูงสุด นอกจากนั้นตองมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึึ้น จากปใญลาและแนวทางการพัฒนาขึางตน ผูวิจัยเล็นวาการบริลารจัดการปุา
ชุมชนอยางยั่งยืนโดยใชภูมิปใญญาทองถิ่น จะเป็นประโยชนแในแงขึองการคนลาและกําลน ด
กระบวนการบริลารการจัดการปุาชุมชนขึองชาวบานที่ชัดเจนและเลมาะสมมากยิ่งขึึ้น ตลอดจนเป็น
ตัวอยางแกชุมชนอ่ืน ๆ ที่จะนําไปประยุกตแใชในการบริลารการจัดการปุาชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป โดยการ
วิจัยนี้จะเนนไปที่การศึกษาถึงขึอมูลพื้นฐานดานภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยาง
ยั่งยืนขึองชุมชน และรูปแบบภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึอง
ชุมชนบานเลลาจั่น ตําบลลนองคู อําเภอนาดูน จังลวัดมลาสารคาม 
 
วัตถุประสงค๑การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึองชุมชนบานเลลา
จั่น ตําบลลนองคู อําเภอนาดูน จังลวัดมลาสารคาม 
  2. เพ่ือศึกษารูปแบบภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึอง
ชุมชนบานเลลาจั่น ตําบลลนองคู อําเภอนาดูน จังลวัดมลาสารคาม 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
  1. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     ภูมิปใญญาชาวบาน ลรือที่เรียกวาภูมิปใญญาทองถิ่น เป็นคําที่ใชในความลมายที่ตรงกับ
ภาษาอังกฤษที่วา “Folk Wisdom” ลรืออาจเรียกวา “Indigenous Knowledge” ซึ่งองคแประกอบ
ขึองภูมิปใญญาทองถิ่น สามารถแบงแยกวิเคราะลแไดเป็น 4 ประเภท ไดแก (กาญจนา แกวเทพ. 2545 
: 19 - 21) 
     1.1 องคแความรูในดานอาลารและยา เป็นภูมิปใญญาทองถิ่นในสวนที่เป็นพ้ืนฐานขึองการ
ดํารงชีวิตที่สําคัญที่สุดสําลรับมนุษยแในระบบนิเวศแลงลนึ่ง ๆ พืชและสัตวแแตละชนิดมีคุณโทษอยางไร 
และใชเป็นยารักษาโรคอะไรไดบาง 
     1.2 องคแความรูในดานระบบการผลิตและจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มี
ลักษณะซับซอนและพัฒนาขึึ้นมาจากความรูเชิงเทคนิคในดนอาลารและยา ไปสูการผลิต การแปรเป็น
ผลิตภัณฑแตาง ๆ ในดานเกษตรกรรม ศิลปลัตถกรรม คลกรรมศิลป และอ่ืน ๆ จนกลายเป็น
อุตสาลกรรมในครัวเรือน ซึ่งทําใลเกิดรายได อาชีพตาง ๆ ก็ตามมา  
     1.3 องคแความรูในดานความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณี และวิถีปฏิบัติ เป็นสวนลนึ่งขึอง
ภูมิปใญญาทองถิ่นท่ีเกิดข้ึึน เพ่ือจัดระเบียบใลกับการผลิตและการจัดการทรัพยากรโดยการเสริมสราง
ความผูกพันทางศีลธรรม และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระลวางชุมชนกับธรรมชาติที่มีลลักการและ
เลตุผล ลรือถูกกําลนดไวเป็นขึอลามและความเชื่อตาง ๆ ซึ่งมีภูมิปใญญาขึองบรรพบุรุษสอดแทรก
เอาไว เพ่ือสั่งสอนใลเราประพฤติตนเป็นคนดี สอนใลเด็กอยูในระเบียบวินัย  กรุณาตอสัตวแลรือผูอ่ืน 
ๆ  
     1.4 องคแความรูดานในวิธีคิด การสืบสานภูมิปใญญาทองถิ่น ซึ่งพัฒนาอยางตอเนื่องมา
ลลายชั่วอายุคน ทําใลมีวิธีคิดที่มีระเบียบ มีลลักเลตุผล ผานการตรวจสอบและพิสูจนแในชีวิตจริง
มาแลวเป็นเวลาชานาน เชน ความคิดเรื่อง สิทธิชุมชน เป็นวิธีคิดที่พัฒนาขึึ้นจากปฏิสัมพันธแระลวาง
คนกับธรรมชาติ มีการพัฒนาการและพลวัตในตัวเอง สะทอนใลเล็นถึงอุดมการณแและอํานาจ 
 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการปุาชุมชน 
         การบริลารจัดการปุาชุมชนอยูบนพ้ืนฐานขึองความคิด 4 ประการ คือ (โกมล แพรกทอง 
อางในถึง พงษแศักดิ์ เย็นแสงจันทรแ. 2544 : 12) 
        2.1 แนวความคิดทางดานนิเวศวิทยา ซึ่งไดยอมรับวามนุษยแเป็นสวนลนึ่งขึองระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ซึ่งมีความสัมพันธแตอกันระลวางสิ่งมีชีวิต คือ ตนไม สัตวแปุา และสิ่งไมมีชีวิต ซึ่ง
ประกอบเป็นระบบนิเวศอยูภายใตการโยงใยขึองระบบเชื่อมโยงตาง ๆ ที่สรางความสมดุลใลเกิดขึึ้นใน
ระบบนิเวศ  
        2.2 แนวความคิดขึองการพัฒนาชนบท ซึ่งมองเล็นวากิจกรรมทางดานปุาไมเป็น
กิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในชนบทใลสามารถยืนอยูได เนื่องจากแลลงปุาไมเป็นแลลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชนบทไดพ่ึงพิงในลักษณะตาง ๆ 
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        2.3 แนวความคิดขึองการกระจายอํานาจ เป็นแนวคิดในการกระจายอํานาจในการดูแล
รักษาปุาไม โดยลนวยงานขึองรัฐใลเป็นการรวมกันดูแลรักษาปุาไมรวมกับประชาชน เพ่ือใลเกิดการ
รวมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรปุาไมที่มีอยูอยางจํากัดใลสามารถอํานวยผลประโยชนแตอชุมชนที่
อยูใกลพ้ืนที่ปุาไมโดยตรงมากขึึ้น และเนนการกระจายงานใลลนวยงานภูมิภาคสามารถที่จะใลการ
บริการแกประชาชนไดตรงกับความตองการนั้น 
        2.4 แนวความคิดทางดานการใชประโยชนแ ทรัพยากรปุาไมเป็นทรัพยากรที่งอกเงยได 
สามารถที่จะไดรับการจัดการใลมีผลประโยชนแอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ปุาไมเป็นแลลงขึอง
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยผลตอมนุษยแในดานตาง ๆ เชน ปุาใชสอย แลลงซับน้ํา การพักผอน
ลยอนใจ และเป็นศูนยแรักษาและควบคุมสมดุลยธรรมชาติ ระลวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ภายใต
การจัดการที่เลมาะสม ปุาสามารถใลประโยชนแลลาย ๆ อยางในลักษณะเอนกประสงคแตอชุมชนที่อยู
ใกลแลลงปุาไม 
 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ลรือสามารถใชคําวา Sustainable 
Society, Sustainable Agriculture, Sustainable Economy, Sustainable Tourism ใน
สมัยกอน ลมายถึง การสงเสริมใลมีการขึยายตัวทางเศรษฐกิจ เอนําไปสูการเพ่ิมรายไดประชาชาติ
อยางตอเนื่อง สงผลใลรายไดตอประชากรเพ่ิมขึึ้น ซึ่งเรียกไดวาเป็นการยกมาตรฐานการครองชีพขึอง
ประชาชนทั่วไป ถือวาในความลมายดังกลาว มีลักษณะไมยั่งยืนยาวนาน เพราะเป็นการสูญเสียทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม ในปใจจุบัน “การพัฒนา” มีความลมายกวางกวาเรื่องความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาจะเนน “คุณภาพ” และ “คุณภาพสิ่งแวดลอม” ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 
เป็นการพัฒนาที่สามารถพิทักษแรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึองวันนี้ใลดํารงอยูอยางยั่งยืน
ยาวนานไปถึงอนาคต เพื่อสนองความตองการขึองชนรุนลลังโดยไมละเลยชีวิตความเป็นอยูขึองชนรุน
ปใจจุบัน (สามัคคี  บุณยะวัฒนแ . 2545 : 234) ดังนั้นเพ่ือใลถึงจุดลมายปลายทางขึองการพัฒนาที่
ยั่งยืน การพัฒนาในแตละดานจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 3.1 มิติทางเศรษฐกิจ การทําใลเกิดดุลยภาพขึองการพัฒนา คือ เศรษฐกิจที่มีรากฐาน
มั่นคง มีขึีดความสามารถในการแขึงขึันและสามารถพ่ึงตนเองได โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริขึองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูลัวเป็นคิดลลัก ใชเศรษฐกิจพอเพียงในการทําใลคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึึน ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถพ่ึงพาตนเองไดในที่สุด 
 3.2 มิติทางสังคม จะตองรวมลมายถึง วัฒนธรรม และภูมิปใญญาทองถิ่น ซึ่งเป็นระเบียบ
วิถีชีวิตขึองสังคม ที่ทําใลมนุษยแปรับตัวและดํารงชีวิตอยูกับสิ่งแวดลอมขึองทองถิ่นได โดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอม และใลรวมถึงศาสนธรรม ซึ่งเป็นระเบียบจิตใจขึองคนในสังคมที่ทํา ใลสังคมอยูได โดย
สงบสุขึ สิ่งเลลานี้ลวนถือเป็นการสรางเงื่อนไขึสังคมใลม ใลสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนาที่
พึงปรารถนา กอใลเกิดความเอ้ืออาทร ความรัก ความสามัคคี สมาฉันทแตอกัน ชุมชนสังคมมีความ
เขึมแข็ึง 
 



607 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

 3.3 มิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลมายถึง ทุกสิ่งทุอยางที่อยูรอบตัวมนุษยแ 
ทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต เกี่ยวโยงสัมพันธแกันเป็นระบบนิเวศนแ ที่สามารถใลคุณและใลโทษตอ
มนุษยแได ทั้งที่ขึึ้นกับความสมดุลลรือไมสมดุลขึองระบบนิเวศ โดยจะตองมีการอนุรักษแฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยีและการพลังงาน ที่สะอาด ปลอดภัย ปลอด
มลภาวะ เพื่อการมีสภาพแวดลอมที่ดี 
 3.4 มิติทางการเมืองการปกครอง ปฏิรูปการเมือง การปกครอง การบริลารใลมีการ
กระจายอํานาจ ภารกิจลนาที่ใลแกทองถิ่นโดยแทจริง ใลสามารถตัดสินใจแกปใญลา และพัฒนา
ทองถิ่นเพ่ิมมากข้ึึน และพ่ึงพาตนเองไดอยางแทจริง (นิรันดรแ จงวุฒิเวศยแ. 2549 : 48 - 88) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุํมเปูาหมาย 
      กลุมเปูาลมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ผูใลขึอมูล จํานวน 55 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
แบงกลุมตัวอยางการเก็บขึอมูลออกเป็น 5 กลุมโดยเลือกแบบเจาะจง ดังนี้        
        1.1 กลุมผูรู เป็นกลุมบุคคลที่คาดวาเป็นผูใลขึอมูลในแนวลึกไดเกี่ยวกับการถายทอดภูมิ
ปใญญาทองถิ่นในดานความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนกฎเกณฑแขึอลามบทลงโทษ และประเพณีที่มีผล
เชิงการบริลารจัดการตอทรัพยากรปุาไม ประกอบดวย ผูนําในการประกอบพิธีกรรมดานความเชื่อกับ
การบริลารจัดการทรัพยากรปุาไมขึองชุมชนอยางยั่งยืน จํานวน 5 คน  
        1.2 กลุมผูนําชุมชน กํานัน ผูใลญบาน อบต. อสม. จํานวน  8 คน 
        1.3 ชาวบานผูใชประโยชนแจากปุา จํานวน 30 คน  
        1.4 คณะกรรมการปุาชุมชน จํานวน 10 ราย 
          1.5 พระสงฆแ จํานวน 2 รูป 
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้  

      2.1 แบบสัมภาษณแ  
           แบบสัมภาษณแในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทขึองผูนําชุมชนในการใชภูมิปใญญาทองถิ่น 

สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมขึองลมูบานที่มีผลตอการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืน 
มีทั้งแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และแบบสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง 
(Unstructured Interview) 

      2.2 แบบสังเกต  
           แบบสังเกตมีทั้งแบบสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และแบบ

ไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมและพฤติกรรมขึองคน
ในชุมชนตอการใชภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืน 
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4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
     การเก็บรวบรวมขึอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยแบงเป็นระยะดังนี้  
     ระยะที่ 1 การชี้แจงและทําความเข๎าใจกับชุมชน 
        1. จัดเวทีชี้แจงโครงการวิจัย โดยเชิญกลุมเปูาลมายในพ้ืนที่ศึกษาเขึารวมรับฟใงคําชี้แจง
โครงการจากคณะทีมวิจัยและกลุมเปูาลมาย ประกอบดวย กลุมผูรู กลุมผูนําชุมชน  (กํานัน 
ผูใลญบาน อบต. อสม) ชาวบานผูใชประโยชนแจากปุา คณะกรรมการปุาชุมชน และพระสงฆแ ที่มี
ประสบการณแเกี่ยวกับเรื่องราวขึองชุมชน และปุาชุมชน โดยชี้แจงเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงคแ 
เปูาลมาย กระบวนการดําเนินงานโครงการวิจัยในภาพรวม และกระตุนใลทุกคนในชุมชนไดเขึาร วม
ในการศึกษาวิจัยรวมกันในครั้งนี้            
        2. การคนลาผูรูในแตชุมชน โดยใลทีมวิจัยขึองแตละลมูบานไปคนลากลุมเปูาลมายที่รู
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติขึองชุมชน และเรื่องราวขึองปุาชุมชนบานเลลาจั่น โดยแบงทีมวิจัยเพ่ือลงไป
สัมภาษณแและสังเกต โดยใลผูรูทั้งลลายขึองชุมชน อาจเป็นผูนําชุมชน ลรือผูเฒาผูแก ไดเลาเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาขึองลมูบาน และปุาชุมชน รวมทั้งความสัมพันธแระลวางชุมชนกับปุา ตามภาพ
ความเป็นจริงที่ปรากฏในปใจจุบัน 
        3. เปิดโอกาสใลผูเขึารวมวิจัยไดคัดเลือกตัวแทนและอาสาสมัคร เพ่ือเขึารวมเป็นทีม
วิจัย ซึ่งในการจัดเวทีครั้งแรกที่องคแการบริลารสวนตําบลเลลาจั่น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ได
อาสาสมัครเป็นทีมวิจัยทั้งลมด 55 คน ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนขึองโครงการที่จะทํางานวิจัยรวมกัน 
        4. แบงบทบาทลนาที่กันเพ่ือเตรียมตัวลงเก็บรวบรวมขึอมูลภาคสนามตามแผนงานที่
วางไว  

   ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
        1. การเก็บขึอมูลประวัติชุมชนบานเลลาจั่น ประกอบดวย การจัดเวทีประชาคมรวมกัน 
ลรือ “การโสเลล” การสัมภาษณแอยางเป็นทางการและไมเป็นทางการ ลรือ “การสอ” และการสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม รวมทั้งการติดตามรองรอยที่จารึกไวในลลักไมแกน ลรือ “ลลักเส” 
ซึ่งบันทึกวันเดือนปีเกิดและตายขึองบุคคลที่ถูกอางอิงถึงประวัติศาสตรแชุมชน ลลังจากนั้นนํามา 
“เสาะแลลง” ลรือการสังเคราะลแ วิเคราะลแ และตรวจสอบขึอมูลเพ่ือลาขึอสรุปรวมกัน โดยยึดแบบ
สัมภาษณแใชเป็นคําถามลลักในการสอบถามกลุมเปูาลมาย คือ ผูรู ลรือผูเฒาผูแกในชุมชน ลลังจาก
เก็บขึอมูลแลวทีมวิจัยจะนําขึอมูลที่ไดมารวมกันวิเคราะลแวาขึอมูลที่ไดเป็นอยางไร ไดครบถวนลรือไม 
ถายังขึาดขึอมูลไมครบถวนทีมวิจัยก็จะลงเก็บขึอมูลในชุมชนเพ่ิมเติม 
        2. การเก็บขึอมูลประวัติปุาชุมชนเลลาจั่น ประกอบดวย การสัมภาษณแอยางเป็น
ทางการและไมเป็นทางการ และการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยการแบงโซนการเก็บ
รวบรวมขึอมูลแสดงอาณาเขึตจากแผนภาพถายทางดาวเทียม ลรือที่เรียกวา GIS (Geographic 
Information System) มาประกอบในการเก็บขึอมูล ไดเริ่มเก็บขึอมูลครั้งแรกในวันที่ 25 ตุลาคม 
2559 ลลังจากเก็บขึอมูลแลวมีการสรุปและวิเคราะลแ รวมทั้งปใญลาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมขึอมูล 
นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระลวางผูรูลรือผูเฒาผูแก คณะกรรมการปุาชุมชน และชาวบาน
ผูใชประโยชนแจากปุา ซึ่งบรรยากาศขึองการเก็บรวบรวมขึอมูลและการถายทอดความรูกันอยางเอ้ือ
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อาทร ทําใลมีบรรยากาศท่ีมีความสนุกสนาน เป็นกัลยาณมิตรทั้งผูใลและผูรับ และลลังจากนั้นทยอย
เก็บขึอมูลเพิ่มเติมจนไดขึอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และครบถวนสมบูรณแมากขึึ้น 
         3. การเก็บขึอมูลเกี่ยวกับภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืน
ขึองชุมชนบานเลลาจั่น ประกอบดวย การสัมภาษณแอยางเป็นทางการและไมเป็นทางการ และการ
สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ไดเริ่มเก็บขึอมูลครั้งแรกในวันที่ 7 มกราคม 2560 ลลังจาก
เก็บขึอมูลแลวมีการสรุปและวิเคราะลแ รวมทั้งปใญลาอุปสรรคในการเก็บรวบรวมขึอมูล นอกจากนี้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระลวางผูรูลรือผูเฒาผูแก คณะกรรมการปุาชุมชน ชาวบานผูใชประโยชนแจาก
ปุา และพระสงฆแ ซึ่งไดรับการใลขึอมูลเป็นอยางดี และมีประโยชนแกับงานวิจัยเป็นอยางมาก ลลังจาก
นั้นผูวิจัย ผูชวยวิจัย และนักศึกษาจะทยอยเก็บขึอมูลเพ่ิมเติมจนไดขึอมูลที่ถูกตอง และครบถวน
สมบูรณแมากขึึ้น 
        4. จัดการประชุม (Focus Group Discussion) อีกครั้งกับกลุมเปูาลมาย เพ่ือ
เปรียบเทียบความสอดคลองขึองขึอมูลที่เก็บรวบรวมเพ่ือใลมีความสมบูรณแมากยิ่งขึึ้น และยัง
ตรวจสอบขึอมูลบางสวนที่ยังบกพรอง 
 

   ระยะที่ 3 การคืนข๎อมูลสูํชุมชน 
           ในการนําเสนอขึอมูลสูชุมชน (เวทีการคืนขึอมูล) เพ่ือใลไดรูปแบบภูมิปใญญาทองถิ่นกับ
การบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึองชุมชนบานเลลาจั่น เพ่ือสรางระเบียบและกฎเกณฑแในการ
ใชปุาชุมชนบานเลลาจั่นอยางยั่งยืนตอไป โดยไดเชิญคณะกรรมการลมูบาน ผูนําชุมชน ชาวบาน และ
ตัวแทนลนวยงานราชการในทองถิ่นเขึารวมเวทีครั้งที่ 1 ไดจัดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 
2 จัดวันที่ 13 มิถุนายน 2560 มีผูเขึารวมจํานวน 80 คน เวทีการคืนขึอมูลไดนําเสนอเกี่ยวกับ พืช
สมุนไพร เล็ด พรรณพืช พรรณไมที่พบในปุาชุมชน และสิ่งขึองเครื่องใชตาง ๆ ในวิถีดํารงชีวิตที่
ลายไป และกําลังจะสูญลายไปจากชุมชนเพ่ือไปการอนุรักษแและฟ้ืนฟูตอไป 
 
5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่ไดขึอมูลจากการ
สัมภาษณแและการสังเกต รวมถึงการจดบันทึกเอกสารและการบันทึกเทป โดยใชวิธีการวิเคราะลแและ
สังเคราะลแเนื้อลาแบบสามเสา (Triangulation method) และวิเคราะลแขึอมูลตามความมุงลมายที่ตั้ง
ไว แลวนําเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะลแ 
 
ผลการวิจัย 
  1. ประวัติปุาชุมชนบานเลลาจั่น 
      ปุาชุมชนบานเลลาจั่น ตําบลลนองคู อําเภอนาดูน จังลวัดมลาสารคาม มีเนื้อที่ประมาณ 
143 ไร 3 งาน ปุาชุมชนเกิดข้ึึนพรอม ๆ กับการตั้งบานเลลาจั่น ปุาชุมชนแลงนี้เป็นที่ตั้งขึองดอนปูุตา 
และปุาสาธารณะ เดิมเป็นปุาอุดมสมบูรณแ เป็นปุาที่ผีปูุสิงสถิตอยู โดยมีเจาจาเป็นผูที่ทําลนาที่
ติดตอสื่อสารระลวางชาวบานกับผีปูุตา เนื่องจากเป็นระบบยอยที่สําคัญขึองสังคมลมูบาน ดังนั้นภูมิ
ปใญญาทองถิ่นเก่ียวกับการใชพ้ืนที่ปุาขึองผีปูุตา จึงเป็นขึอลามที่เครงครัดคือเป็น “จารีต” ซึ่งชาวบาน
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เรียกวา “ฮีต” ที่ทุกคนตองประพฤติปฏิบัติตาม สวนขึองชาวบานเลลาจั่น ประกอบดวยตนไมขึนาด
ใลญ เชน เต็ง รัง กุง แดง ประดู ตะแบก แดง บก เลลี่ยม ตนไมชั้นลางมีเถาวัลยแ ไผ ลญาและไมเพ็ก 
มีขึอลาม จารีต กฎเกณฑแ มีรายละเอียด คือ ลามตัดไมทําลายปุาในเขึตปุาชุมชนเป็นอันขึาด ถาตัด
ตองมีอันเป็นไป ขึอเศษฟืนเศษไมเล็ก ๆ ที่ตายแลว เพ่ือการลุงลาอาลารในชีวิตประจาวันได ขึอเก็บ
ขึองปุา เชน เล็ด ลรือผลไมปุาได เพ่ือยังชีพไดและขึอเก็บยาสมุนไพรเพ่ือนําไปรักษาผูปุวย แตมิ ใช
นําไปจําลนายลาผลกําไรได สภาพปุาในอดีตปุาชุมชนบานเลลาจั่น เป็นปุาที่มีความอุดมสมบูรณแมาก
ในอดีตมีไมนอยใลญขึึ้นลนาแนนสภาพเป็นปุารกทึบ เป็นปุาเบญพรรณและปุาเต็งรัง พันธุแไมสําคัญ 
เชน ไมเต็ง รัง ประดู แดง พลวง นนทรี และตะแบก เป็นตน สัตวแปุามีชุกชม เชน ชาง เสือ ลิง อีเล็น 
ไกปุา เมน กระตาย สุนัขึจิ้งจอก กระรอก และกระแต เป็นตน และมีนกนานาชนิด นอกจากนี้นับวา
เป็นปุาที่สมบูรณแขึองผักปุาและเล็ดนานาชนิด เป็นแลลงอาลารขึองราษฎรขึองแถบนี้ ปุาบางสวน
ยังคงเลลือความอุดมสมบูรณแในอดีตใลเล็นจนถึงทุกวันนี้ เมื่อตั้งลมูบาน ปุาไมในสมัยนั้นไมถูกแผว
ถางมากนัก การใชประโยชนแจากไมมีเล็กนอย เพียงเพ่ือกอสรางที่อยูอาศัยขึองตนเองเทานั้น ปุาที่ถูก
ถางมีนอยมาก เพียงเพ่ือพออาศัยทากินยังชีพเทานั้น  
     นับตั้งแตปี 2522 เป็นตนมาผูคนอพยพเขึามาอยูในลมูบานแถบนี้มากขึึ้น มีการโคนไม
ใลญเพ่ือแปรรูปขึายเป็นอาชีพ ปุาถูกถางเพ่ือขึยายขึอบเขึตเป็นที่ทํากินมากยิ่งขึึ้น ประกอบกับมี
ชุมชนเพ่ิมมากขึึ้น ทําใลมีพอคาทําไมออกจากปุามากขึึ้น ไมใลญถูกตัดฟในออกจากปุามากขึึ้น สภาพ
ปุาเริ่มเสื่อมโทรม สัตวแปุาเริ่มลดนอยลงไมชุกชมเลมือนในอดีต ชาวบานลนองลัวคนลวั่นวิตกวา ถา
ปลอยใลสภาพเป็นเชนนี้ตอไป ปุารอบลมูบานคงถูกแผวถางตัดฟในจนลมดสิ้นแนคณะกรรมการและ
แกนนําลมูบานจึงรวมกันอยางไมเป็นทางการเพ่ือลาแนวทางปูองกันรักษาปุาลมูบานขึองตนเอง 
บางสวนเป็นพ้ืนที่ชาวบานบุกรุกจับจองเป็นขึองตนเอง (พระครูประสิทธิ์สิริคุณ ; เบิก สัตยแสุขึยิ่ง ; 
สมควร พลศรี. 2559 : สัมภาษณแ) 
  3. ภูมิปใญญาทองถิ่นในการจัดการปุาชุมชนบานเลลาจั่น 
     ภูมิปใญญาทองถิ่นในการจัดการปุาชุมชนบานเลลาจั่น มี 3 วิธี ดังนี้ 
        3.1 ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากคุณลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมขึองชาวบาน พบวา ชาวบานบานเลลาจั่นใชปุาเพ่ือประกอบพิธีกรรม 
เป็นการใชพิธีกรรม เพ่ือสรางความมั่นคงใลกับชุมชน โดยสังคมเชื่อวาผีปูุตาซึ่งสิงสถิตอยูในปุาใล
ความปกปูองคุมภัยกับทุกชีวิตในครัวเรือน ตลอดจนเขึาใจในคุณคาและความลมายขึองพิธีกรรมนั้น ๆ 
สามารถปฏิบัติไดถูกตองเมื่อเวลาที่ตองเป็นผูนําสมาชิกในครัวเรือนเขึารวมพิธีกรรม ชาวบานมี
พ้ืนฐานความเชื่อเรื่องผีปูุตาที่ทําลนาที่รักษาปุา การมีความเคารพยําเกรงตอผีปูุตาคอนขึางมาก 
ปรากฏการณแทางสังคมเชนนี้เป็นองคแความรูที่เป็นเอกลักษณแขึองชาวบานตอการดํารงชีวิต การใชภูมิ
ปใญญาทองถิ่นผานทางความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และชาวบานไดคอย ๆ ปรับเปลี่ยนอุดมการณแ
ดั้งเดิมตามจารีตปฏิบัติใลมีลักษณะเป็นทางการมากขึึ้น เริ่มมีการจัดตั้งองคแกรอยางเป็นทางการ 
รวมทั้งมีการรางระเบียบเกี่ยวกับการบริลารจัดการ และขึอบังคับเกี่ยวกับการใชประโยชนแจากปุาเป็น
ลายลักษณแอักษรและไมมีลายลักษณแอักษรขึึ้นมาเสริมกับความเชื่อ ในการที่จะใชเป็นเครื่องมือสําลรับ
การบริลารจัดการปุาชุมชน จากการศึกษาดังกลาว พบวา การเปลี่ยนแปลงขึองปุาชุมชน สามารถ
แบงเป็น 3 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 ชวงกอนปี พ.ศ. 2524 (ชวงการบุกรุก ลาสัตวแและตัดไม เพ่ือที่อยู
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อาศัย) ชวงที่ 2 ในชวงปี พ.ศ. 2524 – 2538 (ชวงการตัดไมแปรรูป เผาถานและทําเชื้อเพลิง) และ
ชวงที่ 3 ในชวงปี พ.ศ. 2539 – ปใจจุบัน (ชวงการอนุรักษแและฟ้ืนฟูปุาชุมชน) 
        3.2 ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวมขึองคนใน
ชุมชน จากการจัดเวทีระดมสมอง (Brain Storming) โดยเชิญผูมีสวนไดสวนเสียทั้งลมด ไดแก ผูรู 
ผูนําชุมชน (กํานัน ผูใลญบาน อบต. อสม.) ชาวบานผูใชประโยชนแจากปุา คณะกรรมการปุาชุมชน 
และพระสงฆแ ซึ่งไดมีขึอสรุปรวมกันในกระบวนการมีสวนรวมในการบริลารจัดการปุาชุมชนบานเลลา
จั่น ไดแก การมีสวนรวมในการปูองกันและควบคุมการบุกรุกทําลายปุา การมีสวนรวมในการปูองกัน
ไฟปุา การมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแปุา การวางแผนบริลารจัดการปุาชุมชน และ
การเผยแพรและประชาสัมพันธแ 
        3.3 ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากการใชประโยชนแจากปุา
ชุมชน ซึ่งไดมีขึอสรุปรวมกันในการใชประโยชนแจากปุาชุมชน ไดแก การใชประโยชนแในการสรางที่อยู
อาศัย การใชประโยชนแจากการเก็บลาขึองปุา การใชประโยชนแจากการเก็บสมุนไพร และการใช
ประโยชนแเพื่อเป็นทําเลเลี้ยงสัตวแ 
    4. รูปแบบภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการบริลารจัดการปุาชุมชน 
     ชาวบานบานเลลาจั่นจึงไดนําองคแความรูขึองภูมิปใญญาทองถิ่น ในเรื่องการบริลารจัดการ
ปุาชุมชนอยางยั่งยืน จากคุณลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมขึองชาวบาน การมีสวน
รวมขึองคนในชุมชน และการใชประโยชนแจากปุาชุมชนมาสังเคราะลแรวมกันขึองคนในชุมชนเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติรวมกัน ดังนี้คือ 

1) ผูใดลักลอบตัดไมโดยไมไดรับอนุญาต ในบริเวณพ้ืนที่ปุาชุมชนบานเลลาจั่น ลากมีการ
ฝุาฝืนใลมีการปรับตั้งแต 500 – 5,000 บาท 

2) ผูใดนํารถเขึาไปขึนฟืนในบริเวณปุาชุมชนบานเลลาจั่น ลากฝุาฟืนมีโทษปรับ 1,000 
บาทตอคัน 

3) ผูใดไมเชื่อฟใง ฝุาฝืนตัดไมอีก จะถูกนําสงดําเนินคดีตามกฎลมาย  
4) ลามบุกรุก แผวถาง ลรือเผาปุาโดยเด็ดขึาด ลากฝุาฝืนถูกปรับอัตราไรละ 5,000 บาท   
5) ผูใดละเมิดยิงสัตวแปุา ลากฝุาฝืนถูกปรับตัวละ 500 บาท  
6) การเก็บลาฟืนไดเฉพาะไมตายเทานั้นและลามนําไปขึายเป็นการคาเด็ดขึาด  
7) การเก็บลาเล็ด ลนอไม ใบตองตึง สามารถเก็บไดพอบริโภคในครัวเรือนเทานั้น ลาก

เก็บจําลนายตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอน ลากฝุาฝืนจะถูกปรับครั้งละ 200 บาท 
8) คาปรับที่จัดเก็บได ใลคณะกรรมการเป็นผูเก็บรักษาไวเป็นกองทุนอนุรักษแปุาชุมชน

ขึองลมูบาน 
9) เมื่อมีกิจกรรมรวมกันใลทุกครัวเรือนสงสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอยลนึ่งคนลรือ

มากกวานั้นแลวแตความสนใจขึองคนในชุมชน 
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อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษา
ชุมชนบานเลลาจั่น ตําบลลนองคู อําเภอนาดูน จังลวัดมลาสารคาม ผูวิจัยอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคแดังตอไปนี้ 
     1. ภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึองชุมชนบานเลลาจั่น มี 3 
วิธี ไดแก (1) ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากคุณลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมขึองชาวบาน พบวา ชาวบานบานเลลาจั่นใชปุาเพ่ือประกอบพิธีกรรม 
เป็นการใชพิธีกรรม เพ่ือสรางความมั่นคงใลกับชุมชน โดยสังคมเชื่อวาผีปูุตาซึ่งสิงสถิตอยูในปุาใล
ความปกปูองคุมภัยกับทุกชีวิตในครัวเรือน ตลอดจนเขึาใจในคุณคาและความลมายขึองพิธีกรรมนั้น ๆ 
สามารถปฏิบัติไดถูกตองเมื่อเวลาที่ตองเป็นผูนําสมาชิกในครัวเรือนเขึารวมพิธีกรรม ชาวบานมี
พ้ืนฐานความเชื่อเรื่องผีปูุตาที่ทําลนาที่รักษาปุา การมีความเคารพยําเกรงตอผีปูุตาคอนขึางมาก 
ปรากฏการณแทางสังคมเชนนี้เป็นองคแความรูที่เป็นเอกลักษณแขึองชาวบานตอการดํารงชีวิต การใชภูมิ
ปใญญาทองถิ่นผานทางความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และชาวบานไดคอย ๆ ปรับเปลี่ ยนอุดมการณแ
ดั้งเดิมตามจารีตปฏิบัติใลมีลักษณะเป็นทางการมากขึึ้น เริ่มมีการจัดตั้งองคแกรอยางเป็นทางการ 
รวมทั้งมีการรางระเบียบเกี่ยวกับการบริลารจัดการ และขึอบังคับเกี่ยวกับการใชประโยชนแจากปุาเป็น
ลายลักษณแอักษรและไมมีลายลักษณแอักษรขึึ้นมาเสริมกับความเชื่อ ในการที่จะใชเป็นเครื่องมือสําลรับ
การบริลารจัดการปุาชุมชน จากการศึกษาดังกลาว พบวา การเปลี่ยนแปลงขึองปุาชุมชน สามารถ
แบงเป็น 3 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 ชวงกอนปี พ.ศ. 2524 (ชวงการบุกรุก ลาสัตวแและตัดไม เพ่ือที่อยู
อาศัย) ชวงที่ 2 ในชวงปี พ.ศ. 2524 – 2538 (ชวงการตัดไมแปรรูป เผาถานและทําเชื้อเพลิง) และ
ชวงที่ 3 ในชวงปี พ.ศ. 2539 – ปใจจุบัน (ชวงการอนุรักษแและฟ้ืนฟูปุาชุมชน) (2) ภูมิปใญญาทองถิ่นใน
การบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวมขึองคนในชุมชน จากการจัดเวทีระดมสมอง 
(Brain Storming) โดยเชิญผูมีสวนไดสวนเสียทั้งลมด ไดแก ผูรู ผูนําชุมชน (กํานัน ผูใลญบาน อบต . 
อสม.) ชาวบานผูใชประโยชนแจากปุา คณะกรรมการปุาชุมชน และพระสงฆแ ซึ่งไดมีขึอสรุปรวมกันใน
กระบวนการมีสวนรวมในการบริลารจัดการปุาชุมชนบานเลลาจั่น ไดแก การมีสวนรวมในการปูองกัน
และควบคุมการบุกรุกทําลายปุา การมีสวนรวมในการปูองกันไฟปุา การมีสวนรวมในการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษแปุา การวางแผนบริลารจัดการปุาชุมชน และการเผยแพรและประชาสัมพันธแ
และ (3) ภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการปุาชุมชนที่เกิดจากการใชประโยชนแจากปุาชุมชน ซึ่ง
ไดมขีึอสรุปรวมกันในการใชประโยชนแจากปุาชุมชน ไดแก การใชประโยชนแในการสรางที่อยูอาศัย การ
ใชประโยชนแจากการเก็บลาขึองปุา การใชประโยชนแจากการเก็บสมุนไพร และการใชประโยชนแเพ่ือ
เป็นทําเลเลี้ยงสัตวแ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึองประสิทธิ์ ดานกุลประเสริฐ (2551 : 115 - 116) ได
ศึกษาปใจจัยที่มีความสําคัญกับการมีสวนรวมขึองชุมชนในการจัดการปุาชุมชน ปุาโคกใลญ อําเภอ
วาปีปทุม จังลวดมลาสารคาม พบวา ผูนําชุมชนไดประชาสัมพันธแ ประชุมชี้แจงในการดูแลรักษาปุา
ชุมชนใลชุมชนไดรับทราบ ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการดูแลบํารุง รักษา ปุาชุมชนรวมกับ
ชุมชน ลนวยงานภาครัฐ และเอกชน และผูนําชุมชนมีสวนรวมผลักดันใลปุาชุมชนเป็นปุาชุมชน
ตัวอยาง และ ผูนําชุมชนเปิดโอกาสใลชุมชนและลนวยงานอ่ืน ๆ เขึารวมวางแผนในการจัดการปุา
ชุมชน ซึ่งกฎระเบียบปุาชุมชนสงผลทําใลปุาชุมชนมีความอุดมสมบูรณแคณะกรรมการปุาชุมชนมีสวน
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ผลักดันใลตั้งกฎระเบียบปุาชุมชน และผูนําชุมชนมีสวนผลักดันใลตั้งกฎระเบียบปุาชุมชน และ
กฎระเบียบปุาชุมชนสงผลทําใลปุาชุมชนเป็นปุาชุมชนตัวอยาง และการมีสวนรวมในการจัดการดาน
การสนับสนุน องคแกรปุาชุมชนมีสวนรวมทําใลปุาชุมชนเป็นปุาชุมชน องคแกรปุาชุมชนรวมประชุม
วางแผนและกําลนดวัตถุประสงคแในการจัดการปุาชุมชน และองคแกรชุมชนมีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธแในดานการจัดการปุาชุมชน และองคแกรชุมชนมีสวนรวมปฏิบัติในการปลูก บํารุง ดูแล
รักษา ปุาชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปใจจัยดานสังคมมีความสัมพันธแกับการมีสวนรวมมากกวาปใจจัย
ดานการสนับสนุน ถึงแมไมมีการสนับสนุนก็ไมสงผลกระทบตอการมีสวนรวม  
     2. รูปแบบภูมิปใญญาทองถิ่นกับการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืนขึองชุมชนบานเลลา
จั่นบานเลลาจั่น ไดนําองคแความรูขึองภูมิปใญญาทองถิ่น ในเรื่องการบริลารจัดการปุาชุมชนอยางยั่งยืน 
จากคุณลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมขึองชาวบาน การมีสวนรวมขึองคนในชุมชน 
และการใชประโยชนแจากปุาชุมชนมาสังเคราะลแรวมกันขึองคนในชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติรวมกัน 
ดังนี้คือ (1) ผูใดลักลอบตัดไมโดยไมไดรับอนุญาต ในบริเวณพ้ืนที่ปุาชุมชนบานเลลาจั่น ลากมีการฝุา
ฝืนใลมีการปรับตั้งแต 500 – 5,000 บาท (2) ผูใดนํารถเขึาไปขึนฟืนในบริเวณปุาชุมชนบานเลลาจั่น 
ลากฝุาฟืนมีโทษปรับ 1,000 บาทตอคัน (3) ผูใดไมเชื่อฟใง ฝุาฝืนตัดไมอีก จะถูกนําสงดําเนินคดีตาม
กฎลมาย (4) ลามบุกรุก แผวถาง ลรือเผาปุาโดยเด็ดขึาด ลากฝุาฝืนถูกปรับอัตราไรละ 5,000 บาท 
(5) ผูใดละเมิดยิงสัตวแปุา ลากฝุาฝืนถูกปรับตัวละ 500 บาท (6) การเก็บลาฟืนไดเฉพาะไมตายเทานั้น
และลามนําไปขึายเป็นการคาเด็ดขึาด (7) การเก็บลาเล็ด ลนอไม ใบตองตึง สามารถเก็บไดพอบริโภค
ในครัวเรือนเทานั้น ลากเก็บจําลนายตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียกอน ลากฝุาฝืนจะถูก
ปรับครั้งละ 200 บาท (8) คาปรับที่จัดเก็บได ใลคณะกรรมการเป็นผูเก็บรักษาไวเป็นกองทุนอนุรักษแ
ปุาชุมชนขึองลมูบาน และ (9) เมื่อมีกิจกรรมรวมกันใลทุกครัวเรือนสงสมาชิกรวมกิจกรรมอยางนอย
ลนึ่งคนลรือมากกวานั้นแลวแตความสนใจขึองคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขึองธเนศ แตง
สาตรแ (2550 : 57) ไดศึกษาการจัดการปุาชุมชนแบบมีสวนรวมขึองชุมชนทองถิ่นบานโคกประดู 
ตําบลมลาโพธิ อําเภอสระโบสถแ จังลวัดลพบุรี พบวา แนวคิดเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบ และการ
ลงโทษผูทําผิด ลรือ ฝุาฟืน ผูนําใลขึอเสนอแนะวาควรใชวิธีการตักเตือน ลรือพูดคุยกับผูที่ทําผิดกฎ
ขึองชุมชนในการบุกรุกปุา และควรปิดปุาลลังจากใชประโยชนแแลว เพ่ือใลปุาคืนสภาพกลับมา
สมบูรณแกอนแลวเปิดใลใชประโยชนแไดตามระเบียบขึองชุมชน  
 
ข๎อเสนอแนะ 
  1. ขึอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแ ดังนี้ 
     1.1 ลนวยงานขึองรัฐควรใลการสนับสนุนการวิจัยปุาชุมชนในพ้ืนที่และปุาชุมชนที่
ใกลเคียง เพ่ือใลเกิดความยั่งยืนตอชุมชนตาง ๆ 
     1.2 ลนวยขึองรัฐควรสงเสริมใลผูนําชุมชนขึองลมูบานเลลาจั่นเป็นวิทยากรอบรมใล
ความรูแกชุมชนอ่ืน ๆ ลรือใกลเคียงเก่ียวกับการอนุรักษแและคุมครองปุาชุมชน 
  2. ขึอเสนอแนะสําลรับการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้ 
     2.1 ควรศึกษาภูมิปใญญาขึองชุมชนในดานสมุนไพรซึ่งมีอยูในปุาชุมชนจํานวนมาก และ
ชาวบานมีความรูในการบําบัดรักษาโรคภัยไขึเจ็บสืบทอดกันมาเป็นเวลาลลายชั่วคน 
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     2.2 ควรศึกษาภูมิปใญญาทองถิ่นในการบริลารจัดการความลลากลลายทางชีวภาพในปุา
ชุมชนบานเลลาจั่น ลากนําประเด็นนี้มาศึกษาวิจัย สงผลใลเล็นลูทางในการอนุรักษแและสงวนสัตวแปุา
ที่ลายากใลคงอยูอีกไดยาวนาน 
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องค๑ประกอบของสํานักงานบัญชี ที่ผู๎ประกอบการ SMEs เลือกใช๎บริการ  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

Components of Accounting Service Provider that SME Choosing  
in Muang District, Phuket Province 

 
ปิยวรรณ  คํากลัด  สุชาติ  พึ่งม่ัน  ศิรวิทย๑  ศิริรักษ๑ 

คณะวิทยาการจัดการ มลาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

บทคัดยํอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญขึององคแประกอบขึองสํานักงานบัญชี 

ที่ผูประกอบการ  SMEs เลือกใชบริการ และศึกษาปใญลาในการใชบริการสํานักงานบัญชีขึอง
ผูประกอบการ SMEs  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการธุรกิจ SME ที่ขึึ้นทะเบียนตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และมีสถานประกอบการอยูในเขึตอําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ต จํานวน 100 
แลง โดยใช แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติพรรณนาที่ใชวิเคราะลแขึอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญใลความสําคัญกับองคแประกอบขึองสํานักงาน
บัญชีทั้ง 10 ดาน อยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับตามความสําคัญจากมากมานอย ได
ดังนี้ ดานการบริการในการตอบสนองความตองการขึองลูกคามีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
ดานความรูความเขึาใจเกี่ยวศาสตรแทางบัญชี ดานกระบวนการที่เกี่ยวขึองกับลูกคาสํานักงานบัญชี 
ดานการติดตาม ตรวจสอบ ขึองสํานักงานบัญชี ดานการจัดการเอกสารขึองสํานักงานบัญชี ดานการ
ปฏิบัติงานขึองสํานักงานบัญชี ดานขึอกําลนดทางดานจรรยาบรรณสํานักงานบัญชี ดานความ
รับผิดชอบขึองผูบริการสํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากรขึองสํานักงานบัญชีและดานการ
ใลบริการดานกฎลมายและทนายความ ตามลําดับ นอกจากนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะ
ใลความสําคัญกับ ปใญลาการใลคําปรึกษาทางดานบัญชีและภาษีไมมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา 
คือ ปใญลาการบริการดานบัญชีไมครบวงจร ปใญลาการขึาดประสบการณแและความชํานาญ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : องคแประกอบขึองสํานักงานบัญชี ผูประกอบการ SMEs ปใญลา 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the importance level of 
component of accounting service provider that SME choosing in Phuket and to study 
the problems that SMEs faced in their accounting service provider usage. The 
samples were 100 SMEs, registered with Trading Development Office and located in 
Muang District, Phuket Province. The questionnaires were used as a research tool. 
Descriptive statistics; percentage, mean and standard deviation were used for data 
analysis.  

Our findings summarized that the importance of component of accounting 
service provider in 10 dimensions from the most of respondances, were in most 
importance level. The service that meet the customer requirements was the most 
importance dimension, followed by the knowledge in accounting, the process 
related to accounting service customers dimension, the control and evaluate of 
accounting service provider dimension, the document management dimension, the 
action performance dimension, the ethic of accounting service provider dimension, 
the responsibility of accounting service provider dimension, the resource 
management dimension and the law and lawyer service dimension, respectively. 
Furthermore, the inefficient of the advice in accounting and tax was the most 
importance problem, followed by the incomplete / not full service problem and the 
lacking experience problem, repectively.  
 
Keyword  :  component of accounting service provider, SMEs, Problems 
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1. บทนํา  
 
     ในปใจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใลการสนับสนุนธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร ไมวาจะเป็นเรื่อง
ขึองการจางงานการกระจายรายไดสูชุมชนการปรับโครงสรางผลิตใลมีประสิทธิภาพและสงเสริมใลมี
การกระจายตัวขึอง SMEs ไปทั่วประเทศเพ่ือความเจริญไมกระจุกตัวอยูในเขึตอุสาลกรรม (กรม
พัฒนาธุรกิจการคาและกระทรวงพาณิชยแ 2553)  ในขึณะทีในพ้ืนที่จังลวัดภูเก็ตมี SMEs ที่จด
ทะเบียนนิติบุคล รูปแบบบริษัทจํากัด ลางลุนสวนมากมาย ในสถานที่ประกอบกิจการเลลานี้ จะตอง
จัดใลมีการจัดทํารายงานทางการเงินสําลรับประเภทธุรกิจขึองตน ดังนั้นในการเลือกใชบริการ
สํานักงานบริการรับทําบัญชีจึงเป็นทางเลือกลนึ่งขึองลนวยงานธุรกิจเพ่ือใลการจัดทําบัญชีเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดทําบัญชี พ.ศ. 2543  (เพ็ญธิดา พงษแธานี 2552) โดยเฉพาะธุรกิจขึนาดกลาง
และธุรกิจขึนาดยอมซึ่งขึาดความพรอมขึองบุคลากรในเรื่องขึองการจัดทําบัญชีและการบริลารการเงิน 
การจางพนักงานซึ่งเป็นบุคลภายนอกเขึามาทํางานดานบัญชีนั้นเป็นเรื่องยุงยากและตองจาย
คาตอบแทนสูง  และนักบัญชีสวนใลญนิยมไปทํางานในองคแกรขึนาดใลญที่มีชื่อเสียงและใล
คาตอบแทนสูง ผูประกอบการขึนาดกลางและขึนาดยอมจึงไมสามารถจางนักบัญชีไดตรงกับความ
ตองการจึงทําใลบริการรับทําบัญชีขึองสํานักงานบัญชีจึงไดรับความนิยมอยางตอเนื่องและใลความ
สะดวกมากกวานอกจากนี้สํานักงานบัญชียังสามารถจัดทํางบการเงินไดอยางถูกตอง ทันเวลา 
ประลยัดภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกตรวจ (อภิญญา วิเศษสิงลแ 2556) 

การเลือกใชสํานักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ทําใลบัญชี
ภายในองคแกรมีความเรียบรอยเพ่ิมขึึ้นสํานักงานบัญชีสามารถทําลนาที่ใลคําปรึกษาและแนะนําที่
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสํานักงานจัดทําบัญชี สํานักงานบัญชีสามารถเป็นตัวแทนเขึาชี้แจงตอพนักงาน
เจาลนาที่ขึองกรมสรรพากร สามารถลดคาใชจายดานคาจางแรงงานและคาสวัสดิการ สํานักงานบัญชี
จึงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตและมีคูแขึงเกิดขึึ้นมากมายในภาคธุรกิจเนื่องจากรัฐบาลไดสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ SMEs ทําใลมีผูประกอบการรายใลมเกิดขึึ้นและกิจการจําเป็นที่จะตองมีผูทําบัญชีใน
การจัดเก็บรวบรวมเอกสารและยื่นภาษีใลกับลนวยงานตาง ๆ สํานักงานบัญชีจึงเป็นทางเลือกสําลรับ
ผูประกอบการรายใลม (จันทิมา อุมชูวัฒนา, 2554) 

ผูประกอบการในอําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ต จึงเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ.2543 โดยการสอบถามเจาลนาที่ขึองสํานักงานกรม
พัฒนาธุรกิจการคา จังลวัดภูเก็ต พบวา ผูประกอบการลักษณะดังกลาวมีจํานวนถึงรอยละ 95 ขึอง
ผูประกอบการประเภทบริษัทจํากัดและลางลุนสวนจํากัด ดวยเลตุที่ผูประกอบการดังกลาวมักจะเป็น
ธุรกิจที่มีปริมาณธุรกิจขึนาดกลางและขึนาดยอม (สํานักงานสงเสริมวิสาลกิจขึนาดกลางและขึนาด
ยอม 2556) ทั้งนี้ ผูประกอบการกลุมดังกลาว มักจะเนนความคลองตัวดําเนินธุรกิจมากกวา ประกอบ
กับผูประกอบการมัขึาดความขึํานาญมนการทําบัญชีและไมตองการจางพนักงานประจํา ดังนั้น จึง
มักจะทําการวาจางสํานักงานบัญชี เพ่ือจัดทํารายงานขึอมูลทางการเงิน ในขึั้นตอนสุดทายสํานักงาน
บัญชีก็จะทํารายการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนิติบุคลตอสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขึาและ
สํานักงานกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายในเขึตพ้ืนที่ ที่ผูประกอบการตั้งอยู (สุปรานี ลรรษาจักรตรี 
2552) จากเลตุผลขึางตนจึงทําใลคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคแประกอบขึองสํานักงานบัญชี 
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ที่ผูประกอบการวิสาลกิจขึนาดกลางและขึนาดยอมเลือกใชบริการ ในเขึตอําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ต 
โดยผลการวิจัยที่ไดคาดวานาจะเป็นประโยชนแตอทั้งสํานักงานบัญชีและผูประกอบการวิสาลกิจขึนาด
กลางและขึนาดยอมที่จะสามารถนําขึอมูลไปพัฒนาธุรกิจขึองตัวเองได 

 
2. วัตถุประสงค๑ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญขึององคแประกอบขึองสํานักงานบัญชี ที่ผูประกอบการ 
SMEs เลือกใชบริการ 

2. เพ่ือศึกษาปใญลาในการใชบริการสํานักงานบัญชีขึองผูประกอบการ SMEs 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ข้ึึนทะเบียนตอกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา มีสถานประกอบการอยูในเขึตอําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ต และมีการใชบริการสํานักงาน
บัญชีมาไมนอยกวา 1 ปี จํานวน 100 แลง โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปขึองผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 องคแประกอบขึองสํานักงานบัญชีที่ผูประกอบการ SMEs เลือกใชบริการ 
สวนที่ 3 ปใญลาในการใชบริการสํานักงานบัญชี 
สวนที่ 4 ความคิดเล็นและขึอเสนอแนะ 
 

โดยมีวิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพขึองแบบสอบถามดังนี้ 
• ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวขึอง  
• นําขึอมูลที่ไดจากการศึกษามาพัฒนาแบบสอบถามตามขึอบเขึตขึองเนื้อลา และ

วัตถุประสงคแขึองการวิจัย  
• นําแบบสอบถามที่สรางขึึ้น ทดสอบกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือพัฒนาความ

เที่ยงตรงดานเนื้อลา และเพ่ือตรวจสอบคาดรรชนีความสอดคลอง จากผลการทดสอบ 
คา IOC ขึองทุกขึอ คําถามในแบบสอบถามมีคาอยูระลวาง 0.7-1.0 นั้นลมายความวา 
ทุกขึอคําถามผานเกณฑแที่กําลนด 

• นําแบบสอบถามที่ไดไปการลาความเชื่อมั่นขึองเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน ผลการ
ทดสอบพบวาขึอความในแบบสอบถามทุกกลุมมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยูระลวาง 
0.71-1.0 และคา Corrected Item-Total Correlation ขึองแตละขึอคําถามอยู
ระลวาง 0.3-0.7 นั้นลมายความวา ทุกขึอคําถามผานเกณฑแที่กําลนดไว  
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ลลังจากนั้นทําเครื่องมือที่ผานการทดสอบแลวไปทําการเก็บขึอมูล และทําการวิเคราะลแ
ขึอมูลโดย ใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวทําการแปล
ความลมายโดยใชเกณฑแการแปลความลมายโดยใชคาเฉลี่ยขึองประเด็นคําถาม (อภิญญา วิเศษสิงลแ 
2556) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดับสําคัญมากท่ีสุด 
คะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดับสําคัญมาก 
คะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดับสําคัญปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.60 คือ ระดับสําคัญนอย 
คะแนน 1.00 – 1.80 คือ ระดับสําคัญนอยที่สุด 

 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สํวนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะลแขึอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญเป็นเพศลญิง รอยละ 67.18 มีอายุระลวาง 31 – 40 ปี รอยละ 
47.33 รองลงมา มีอายุระลวาง 41 – 50 ปี รอยละ 26.34 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 
79.39 มีประสบการณแในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ปี รอยละ 38.17 รองลงมามีประสบการณแในการ
ดําเนินธุรกิจอยูระลวาง 6 – 10 ปี รอยละ 29.39 มีสถานะโสด รอยละ 46.56 รองลงมา คือ สมรส 
รอยละ 45.80 และมีสัญชาติ ไทย รอยละ 95.42 ธุรกิจสวนใลญเป็นประเภทธุรกิจการคา (คาสง/คา
ปลีก) รอยละ53.44 รองลงมา คือธุรกิจบริการ รอยละ 26.34 รูปแบบขึองธุรกิจเจาขึองคนเดียว รอย
ละ 39.6 รองลงมาคือ ลางลุนสวนจํากัดคือ รอยละ 30.53 ระยะเวลาในการทําธุรกิจจนถึงปใจจุบัน 3 
– 5 ปี รอยละ 32.82  รองลงมา คือ 6 – 8 ปี รอยละ 21.76 จํานวนมูลคาทรัพยแสินถาวร 
1,000,000– 10,000,000 บาท รอยละ 46.18  รองลงมา คือ ต่ํากวา 1,000,000 บาท รอยละ 
29.39 จํานวนเงินลงทุนมากกวา 150,000 บาทข้ึึนไป รอยละ 53.05 รองลงมา 100,001 - 150,000 
บาท คือ รอยละ 25.57 แลลงเงินทุน คือ ธนาคารพาณิชยแ  รอยละ 48.47  รองลงมา คือจากตัวเอง 
รอยละ 31.30 และมีจํานวนพนักงาน 5 – 10 คน  รอยละ 37.02 รองลงมา คือมีจํานวนพนักงาน 11 
– 20 คน รอยละ 25.19 

 
สํวนที่ 2 องค๑ประกอบของสํานักงานบัญชี ที่ผู๎ประกอบการ SMEs เลือกใช๎บริการ 
องคแประกอบที่มีตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชีไดแสดงไวในตารางที่ 1 – 10 
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ตารางท่ี 1 ความรับผิดชอบขึองผูบริการสํานักงานบัญชี 
 

1.ความรับผิดชอบของผู๎บริการสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. ระดับความสําคัญ 
1.1 ควรมีการกําลนดนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณแอักษร
และประกาศนโยบายดังกลาวอยางเป็นทางการ 

4.27 0.76 มากที่สุด 

1.2 ควรมีความรูความเขึาใจถึงลลักสําคัญในการดําเนินการ
ตามมาตรฐานบัญชีจรรยาบรรณความตองการขึองลูกคา
กฎระเบียบและกฎลมายที่เกี่ยวขึอง 

4.38 0.80 มากที่สุด 

1.3 ควรมีการแสดงลลักฐานการติดตามตรวจสอบ
ดําเนินงานภายในสํานักงานบัญชีเป็นไปตามแนวทาง
นโยบายที่กําลนด 

4.28 0.77 มากที่สุด 

1.4 ควรมีการกําลนดลนาที่ ความรับผิดชอบขึองเจาลนาที่
เป็นลายลักษณแอักษรและการสื่อสารใลทราบ 

4.25 0.80 มากทีสุ่ด 

1.5 ควรมีการทบทวนการบริลารงานขึองสํานักงานบัญชี
อยางสม่ําเสมอ และการเก็บลลักฐานบันทึกผลขึองการ
ทบทวน 

4.23 0.90 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.05 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานความ

รับผิดชอบขึองผูบริการสํานักงานบัญชีอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.28)  และเมื่อพิจารณาใน
แตละองคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมี
ความรูความเขึาใจถึงลลักสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานบัญชีจรรยาบรรณความตองการขึอง
ลูกคากฎระเบียบและกฎลมายที่เกี่ยวขึอง (คาเฉลี่ย = 4.38) มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ
ดานควรมีการแสดงลลักฐานการติดตามตรวจสอบดําเนินงานภายในสํานักงานบัญชีเป็นไปตาม
แนวทางนโยบายที่กําลนด (คาเฉลี่ย = 4.28) และดานควรมีการกําลนดนโยบายคุณภาพเป็นลาย
ลักษณแอักษรและประกาศนโยบายดังกลาวอยางเป็นทางการ (คาเฉลี่ย = 4.27) มีความสําคัญ 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 ขึอกําลนดทางดานจรรยาบรรณสํานักงานบัญชี 

2.ข๎อกําหนดทางด๎านจรรยาบรรณสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
2.1 ควรมีการเปิดเผยขึอมูลที่ถูกตอง ครบถวนเพียงพอ เป็น
ปใจจุบันสะทอน ภาพที่แทจริงภายในเวลาที่เลมาะสม ไม
ปกปิดขึอเท็จจริงลรือบิดเบือนความเป็นจริงอันเป็น
สาระสําคัญ 

4.36 0.84 มากที่สุด 

2.2 ควรมีการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน โดย ปราศจาก
ความมีอคติและความลําเอียง 

4.25 0.83 มากที่สุด 

2.3 ควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมลลอกลวง 
ปฏิบัติงานตรง ตามความเป็นจริงซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการ
จัดทําบัญชี 

4.30 1.15 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.18 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานขึอกําลนด

ทางดานจรรยาบรรณสํานักงานบัญชี อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.30)  และเม่ือพิจารณาในแต
ละองคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีการ
เปิดเผยขึอมูลที่ถูกตอง ครบถวนเพียงพอ เป็นปใจจุบันสะทอน ภาพที่แทจริงภายในเวลาที่เลมาะสม 
ไมปกปิดขึอเท็จจริงลรือบิดเบือนความเป็นจริงอันเป็นสาระสําคัญ (คาเฉลี่ย=4.36) มีความสําคัญมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ดานควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมลลอกลวง ปฏิบัติงานตรง ตาม
ความเป็นจริงซื่อตรงตอวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี (คาเฉลี่ย= 4.30)  และดานควรมีการใชดุลย
พินิจในการปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและความลําเอียง (คาเฉลี่ย=4.25)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 กระบวนการที่เกี่ยวขึองกับลูกคาสํานักงานบัญชี 

3.กระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับลูกค๎าสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
3.1ควรมีการกําลนดลลักเกณฑแในการคิดคาธรรมเนียม 4.36 0.73 มากที่สุด 
3.2ควรมีการจัดทําสัญญาจางใลชัดเจน 4.51 0.66 มากที่สุด 
3.3ควรมีการกําลนดระยะเวลาและการเก็บคาธรรมเนียม 4.27 0.98 มากที่สุด 
3.4ควรมีการออกลลักฐานการรับเงิน 4.40 0.92 มากที่สุด 
3.5ควรมีการดําเนินการนําสงภาษีและเงินสมทบอ่ืนๆ แทน
ลูกคา 

4.19 1.06 มาก 

3.6ควรมีการสงมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา 4.45 0.71 มากที่สุด 
รวม 4.36 0.17 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานกระบวนการที่
เกี่ยวขึองกับลูกคาสํานักงานบัญชีในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.36) และเม่ือพิจารณาในแตละ
องคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีการ
จัดทําสัญญาจางใลชัดเจน (คาเฉลี่ย=4.51) มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานควรมีการสง
มอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา  (คาเฉลี่ย=4.45) และดานควรมีผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะ
ใลความสําคัญในการออกลลักฐานการรับเงิน (คาเฉลี่ย=4.40) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 การจัดการทรัพยากรขึองสํานักงานบัญชี 

4.การจัดการทรัพยากรของสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
4.1 ควรมีการดูแลสถานที่ใลเป็นระเบียบเรียบเรียง 4.33 0.86 มากที่สุด 
4.2 ควรมีความรูความเขึาใจขึองบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 4.37 0.87 มากที่สุด 
4.3 ควรมีคุณสมบัติขึองผูทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการ
บัญชี 

4.36 0.85 มากที่สุด 

4.4 ควรมีการควบคุมดูแลบุคลากรบรรจุใลมลรือยายงาน 4.08 1.03 มาก 
4.5 ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในสํานักงานบัญชีตาม
ขึอกําลนดขึองกฎลมาย 

4.20 0.94 มาก 

4.6 ควรมีการเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในสวนที่เกี่ยวขึองกับ
ความตองการขึองลูกคา กฎลมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวขึอง 

4.33 0.89 มากที่สุด 

4.7 ควรมีการควบคุมดูแลผูทําบัญชีภายนอก ในกรณีท่ี
สํานักงานบัญชีมีการใชบริการ 

4.23 0.96 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.07 มากที่สุด 
 
จากตารางที่  4  ผู ตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญในระดับมากสุด 

(คาเฉลี่ย=4.36) และเมื่อพิจารณาในแตละองคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีความรูความเขึาใจขึองบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 
(คาเฉลี่ย=4.37) ความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด านควรมีคุณสมบัติขึองผูทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี (คาเฉลี่ย=4.36) ดานควรมีการดูแลสถานที่ใลเป็นระเบียบเรียบเรียง และ
ดานควรมีการเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในสวนที่เกี่ยวขึองกับความตองการขึองลูกคา กฎลมาย และ
กฎระเบียบที่เก่ียวขึอง (คาเฉลี่ย=4.33) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 การปฏิบัติงานขึองสํานักงานบัญชี 

5.การปฏิบัติงานของสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
5.2 ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึองผูทําบัญชีและการ
ใลผูทําบัญชีปฏิบัติตามคูมือ 

4.19 0.93 มาก 

5.3 ควรมีการชี้แจงใลบุคลากรเขึาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคแ
ขึองการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามความจําเป็น 

4.40 0.84 มากที่สุด 

5.5 ควรมีการแตงตั้งและมอบลมายใลมีผูทําการทบทวน
ผลงานรวมทั้งปรับปรุงแกไขึ กอนสงมอบงานใลแกลูกคา 

4.38 0.88 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.04 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานการปฏิบัติงาน

ขึองสํานักงานบัญชี ในระดับมากสุด (คาเฉลี่ย=4.27) และเมื่อพิจารณาในแตละองคแประกอบขึอง
ปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีการชี้แจงใลบุคลากร
เขึาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคแขึองการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามความจําเป็น (คาเฉลี่ย=4.40) มีความสําคัญ
มากที่สุด รองลงมา คือ ดานควรมีการแตงตั้งและมอบลมายใลมีผูทําการทบทวนผลงานรวมทั้ง
ปรับปรุงแกไขึ กอนสงมอบงานใลแกลูกคา (คาเฉลี่ย=4.38) และดานควรมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานขึองผูทําบัญชีและการใลผูทําบัญชีปฏิบัติตามคูมือ (คาเฉลี่ย=4.19) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6 การติดตาม ตรวจสอบ ขึองสํานักงานบัญชี 

6.การติดตาม ตรวจสอบ ของสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
6.1 ควรมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขึอกําลนด
คุณภาพสํานักงานบัญชี 

4.23 0.91 มากที่สุด 

6.2 ควรมีการวิเคราะลแลาสาเลตุขึองปใญลาจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และลาแนวทางแกปใญลา 

4.43 0.77 มากที่สุด 

6.3 ควรมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคานํามา
วิเคราะลแลาสาเลตุ การปฏิบัติการแกไขึและแจงกลับไปยัง
ลูกคา 

4.34 0.85 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.07 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานการติดตาม 
ตรวจสอบ ขึองสํานักงานบัญชี ในระดับมากสุด (คาเฉลี่ย=4.33) และเมื่อพิจารณาในแตละ
องคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีการ
วิเคราะลแลาสาเลตุขึองปใญลาจากการติดตาม ตรวจสอบ และลาแนวทางแกปใญลา (คาเฉลี่ย=4.43) 
มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานควรมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคานํามา
วิเคราะลแลาสาเลตุ การปฏิบัติการแกไขึและแจงกลับไปยังลูกคา (คาเฉลี่ย=4.34) และดานควรมี
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขึอกําลนดคุณภาพสํานักงานบัญชี (คาเฉลี่ย=4.23) 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 7 การจัดการเอกสารขึองสํานักงานบัญชี 

7.การจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
7.2 ควรมีการจัดเก็บขึอมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแ 4.34 0.82 มากที่สุด 
7.3 ควรมีการจัดเก็บและรักษาเอกสารทางบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

4.31 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.002 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานการจัดการ

เอกสารขึองสํานักงานบัญชี ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.33) และเม่ือพิจารณาในแตละ
องคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีการ
จัดเก็บขึอมูลในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแ (คาเฉลี่ย=4.34 )  มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา ดาน
ควรมีการจัดเก็บและรักษาเอกสารทางบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
(คาเฉลี่ย=4.31) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 8 การบริการในการตอบสนองความตองการขึองลูกคา 

8.การบริการในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
8.1 ควรมีการควบคุมพฤติกรรมผูใลบริการเพ่ือใลเกิดคุณภาพ
การใลบริการ 

4.43 0.80 มากที่สุด 

8.2 ควรมีความสอดคลองกันขึองความตองการขึองลูกคาลรือ
ผูรับบริการ 

4.46 0.71 มากที่สุด 

8.3 ควรมีความสามารถในการใลบริการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการขึองลูกคา 

4.25 0.94 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.11 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานการบริการใน
การตอบสนองความตองการขึองลูกคาในระดับมากสุด (คาเฉลี่ย = 4.38) และเม่ือพิจารณาในแตละ
องคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีความ
สอดคลองกันขึองความตองการขึองลูกคาลรือผูรับบริการ (คาเฉลี่ย = 4.46) มีความสําคัญมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดานควรมีการควบคุมพฤติกรรมผูใลบริการเพ่ือใลเกิดคุณภาพการใลบริการ (คาเฉลี่ย 
= 4.43) และดานควรมีความสามารถในการใลบริการเพ่ือตอบสนองความตองการขึองลูกคา (คาเฉลี่ย 
= 4.25) ตามลําดับ 

                                                                                                                                                   
ตารางท่ี 9 การใลบริการดานกฎลมายและทนายความ 

9.การให๎บริการด๎านกฎหมายและทนายความ คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
9.1 สํานักงานบัญชีควรใลบริการดานกฎลมายโดยตรง 4.16 1.05 มาก 
9.2 สํานักงานบัญชีควรจัดทําเอกสารทางกฎลมาย 4.21 0.86 มากที่สุด 
9.3 สํานักงานบัญชีควรจัดจําสัญญาแกกิจการ พาณิชยกรรม 
อุตสาลกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ 

4.20 1.01 มาก 

9.4 สํานักงานบัญชีควรใลคําปรึกษาดานภาษีอากร 4.26 0.90 มากที่สุด 
รวม 4.21 0.09 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 9 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานการใลบริการ

ดานกฎลมายและทนายความ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.21) และเม่ือพิจารณาในแตละ
องคแประกอบขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานสํานักงาน
บัญชีควรใลคําปรึกษาดานภาษีอากร (คาเฉลี่ย = 4.26) มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
สํานักงานบัญชีควรจัดทําเอกสารทางกฎลมาย (คาเฉลี่ย = 4.21) และดานสํานักงานบัญชีควรจัดจํา
สัญญาแกกิจการ พาณิชยกรรม อุตสาลกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ(คาเฉลี่ย=4.20)  
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 10 ความรูความเขึาใจเกี่ยวศาสตรแทางบัญชี                                                                                                                   

10.ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวศาสตร๑ทางบัญชี คําเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
10.1 ควรมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี 4.31 0.87 มากที่สุด 
10.2 มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี(กฎลมายบัญชี
ไทย) 

4.33 0.86 มากที่สุด 

10.3 ควรมีความรูเกี่ยวกับการบัญชีการเงินและ ลัวขึออ่ืนที่
เกี่ยวขึอง 

4.47 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.08 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญโดยรวมกับดานความรูความ
เขึาใจเกี่ยวศาสตรแทางบัญชี ในระดับมากสุด (คาเฉลี่ย=4.37) และเม่ือพิจารณาในแตละองคแประกอบ
ขึองปใจจัยดานนี้ โดยการเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย พบวา ดานควรมีความรูเกี่ยวกับการ
บัญชีการเงินและ ลัวขึออ่ืนที่เกี่ยวขึอง (คาเฉลี่ย=4.47) มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานมี
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี (กฎลมายบัญชีไทย) (คาเฉลี่ย=4.33) และดานควรมีความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี (คาเฉลี่ย=4.31) ตามลําดับ 
 
สํวนที่ 3 ปัญหาในการใช๎บริการสํานักงานบัญชี  

ปใญลาในการใชบริการสํานักงานบัญชีไดแสดงไวในตารางที่ 11  ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใลญจะใลความสําคัญกับ ปใญลาการใลคําปรึกษาทางดานบัญชีและภาษีไมมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
รอยละ 10.12 รองลงมา คือ ปใญลาการบริการดานบัญชีไมครบวงจร เชน รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
รอยละ 9.82 ปใญลาการขึาดประสบการณแและความชํานาญ รอยละ 8.83 ปใญลาการแกปใญลาลาชา 
รอยละ 8.93 ปใญลาคาบริการราคาสูงเกินไป รอยละ 8.23 ปใญลาขึาดความถูกตอง รอยละ 7.74 
ปใญลาสถานที่ตั้งสํานักงานบัญชีไกลไมสะดวกตอการติดตอ รอยละ 6.85 ปใญลาที่จอดรถคับแคบไม
สะดวกตอการเขึาออก รอยละ 6.85 ปใญลาไมไดรับการยอมรับและไววางใจ รอยละ 6.05 ปใญลา
ปรับเปลี่ยนราคาบอยครั้ง รอยละ 6.05 ปใญลาไมมีกิจกรรมสงเสริมการขึาย เชน การแจกการแถม 
รอยละ 5.36 ปใญลาพนักงานมีการเขึาออกบอยทําใลงานขึาดความตอเนื่อง รอยละ 3.37 ปใญลาไมมี
การติดตามงานและประเมินผลลลังการใลบริการ รอยละ 2.68 ปใญลาไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน 
ๆ ไวบริการ เชน เครื่องถายเอกสาร โทรทัศนแ ลนังสือพิมพแ รอยละ 2.58 ปใญลาพนักงานไมมีความรู
ความชํานาญและความสามารถเพียงพอ รอยละ 2.58 ปใญลาความปลอดภัยขึองการจัดเก็บเอกสาร
และความลลับขึองกิจการรั่วไลล รอยละ 2.28 และปใญลาพนักงานไมมีความนาเชื่อถือและซื่อสัตยแ 
รอยละ 1.69 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 ปใญลาในการใชบริการสํานักงานบัญชี 
 

ปัญหาในการใช๎บริการสํานักงานบัญชี ร๎อยละ 
1. การบริการดานบัญชีไมครบวงจร เชน รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 9.82 
2. ขึาดความถูกตอง 7.74 
3. การใลคําปรึกษาทางดานบัญชีและภาษีไมมีประสิทธิภาพ 10.12 
4. ขึาดประสบการณแและความชํานาญ 8.83 
5. ไมไดรับการยอมรับและไววางใจจาก 6.05 
6. การแกปใญลาลาชา 8.93 
7. คาบริการราคาสูงเกินไป 8.23 
8. ปรับเปลี่ยนราคาบอยครั้ง 6.05 
9. สถานที่ตั้งสํานักงานบัญชีไกลไมสะดวกตอการติดตอ 6.85 
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ปัญหาในการใช๎บริการสํานักงานบัญชี ร๎อยละ 
10. ที่จอดรถคับแคบไมสะดวกตอการเขึาออก 6.85 
11. ไมมีกิจกรรมสงเสริมการขึาย เชน การแจกการแถม 5.36 
12  ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ไวบริการ เชน เครื่องถายเอกสาร โทรทัศนแ 
ลนังสือพิมพแ 

2.58 

13. พนักงานไมมีความรูความชํานาญและความสามารถเพียงพอ 2.58 
14. พนักงานไมมีความนาเชื่อถือและซื่อสัตยแ 1.69 
15. พนักงานมีการเขึาออกบอยทําใลงานขึาดความตอเนื่อง 3.37 
16. ความปลอดภัยขึองการจัดเก็บเอกสารและความลลับขึองกิจการรั่วไลล 2.28 
17. ไมมีการติดตามงานและประเมินผลลลังการใลบริการ 2.68 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 
          การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาองคแประกอบขึองสํานักงานบัญชี ที่ผูประกอบการ SMEs 
เลือกใชบริการใน อําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถสรุปการวิจัยได ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญเป็นเพศลญิง มีอายุระลวาง 31 – 40 ปี รองลงมา มีอายุ
ระลวาง 41 – 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีประสบการณแในการดําเนินธุรกิจไมเกิน 5 ปี 
รองลงมามีประสบการณแในการดําเนินธุรกิจอยูระลวาง 6 – 10 ปี มีสถานะโสด รองลงมา คือ สมรส 
และมีสัญชาติ ไทย ธุรกิจสวนใลญเป็นประเภทธุรกิจการคา (คาสง/คาปลีก) รองลงมา คือธุรกิจ
บริการ รูปแบบขึองธุรกิจเจาขึองคนเดียว รองลงมาคือ ลางลุนสวนจํากัด ระยะเวลาในการทําธุรกิจ
จนถึงปใจจุบัน 3 – 5 รองลงมา คือ 6 – 8 ปี จํานวนมูลคาทรัพยแสินถาวร 1,000,000– 10,000,000 
บาท รองลงมา คือ ต่ํากวา 1,000,000 บาท จํานวนเงินลงทุนมากกวา 150,000 บาทขึึ้นไป รองลงมา 
100,001 - 150,000 บาท แลลงเงินทุน คือ ธนาคารพาณิชยแ  รองลงมา คือจากตัวเอง และมีจํานวน
พนักงาน 5 – 10 คน  รองลงมา คือมีจํานวนพนักงาน 11 – 20 คน  

 
องค๑ประกอบของสํานักงานบัญชี ที่ผู๎ประกอบการ SMEs เลือกใช๎บริการ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญใลความสําคัญกับองคแประกอบขึองสํานักงานบัญชีทั้ง 10 ดาน 
อยูในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับตามความสําคัญจากมากมานอย ไดดังนี้ ดานการบริการ
ในการตอบสนองความตองการขึองลูกคามีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรูความเขึาใจ
เกี่ยวศาสตรแทางบัญชี ดานกระบวนการที่เกี่ยวขึองกับลูกคาสํานักงานบัญชี ดานการติดตาม 
ตรวจสอบ ขึองสํานักงานบัญชี ดานการจัดการเอกสารขึองสํานักงานบัญชี ดานการปฏิบัติงานขึอง
สํานักงานบัญชี ดานขึอกําลนดทางดานจรรยาบรรณสํานักงานบัญชี ดานความรับผิดชอบขึองผู
บริการสํานักงานบัญชี ดานการจัดการทรัพยากรขึองสํานักงานบัญชีและดานการใลบริการดาน
กฎลมายและทนายความ ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาองคแประกอบขึองสํานักงานบัญชีเป็นรายดาน พบวาสามารถสรุปในแตละดานได
ดังนี้   
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1.ความรับผิดชอบขึองผูบริการสํานักงานบัญชี พบวา ดานควรมีการกําลนดนโยบายคุณภาพ
เป็นลายลักษณแอักษรและประกาศนโยบายดังกลาวอยางเป็นทางการมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา 
คือ ดานควรมีความรูความเขึาใจถึงลลักสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานบัญชีจรรยาบรรณความ
ตองการขึองลูกคากฎระเบียบและกฎลมายที่เก่ียวขึอง  

2.ขึอกําลนดทางดานจรรยาบรรณสํานักงานบัญชี  พบวา ดานควรมีการเปิดเผยขึอมูลที่
ถูกตอง ครบถวนเพียงพอ เป็นปใจจุบันสะทอน ภาพที่แทจริงภายในเวลาที่เลมาะสม ไมปกปิด
ขึอเท็จจริงลรือบิดเบือนความเป็นจริงอันเป็นสาระสําคัญมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
ควรมีการประพฤติตรง จริงใจ ไมคดโกง ไมลลอกลวง ปฏิบัติงานตรง ตามความเป็นจริงซื่อตรงตอ
วิชาชีพในดานการจัดทําบัญชี  

3.กระบวนการที่เกี่ยวขึองกับลูกคาสํานักงานบัญชี พบวา ดานควรมีการจัดทําสัญญาจางใล
ชัดเจน มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานควรมีการสงมอบและรับมอบเอกสารจากลูกคา   

4.การจัดการทรัพยากรขึองสํานักงานบัญชี พบวา ดานควรมีความรูความเขึาใจขึองบุคลากร
ที่จะปฏิบัติงาน มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา ดานควรมีคุณสมบัติขึองผูทําบัญชีตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี 

5.การปฏิบัติงานขึองสํานักงาน พบวา ดานควรมีการชี้แจงใลบุคลากรเขึาใจชัดเจนถึง
วัตถุประสงคแขึองการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามความจําเป็น มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
ควรมีการชี้แจงใลบุคลากรเขึาใจชัดเจนถึงวัตถุประสงคแขึองการฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามความจําเป็น  

6.การติดตาม ตรวจสอบ ขึองสํานักงานบัญชี พบวา ดานควรมีการวิเคราะลแลาสาเลตุขึอง
ปใญลาจากการติดตาม ตรวจสอบ และลาแนวทางแกปใญลา มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ 
ดานควรมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคานํามาวิเคราะลแลาสาเลตุ การปฏิบัติการแกไขึและ
แจงกลับไปยังลูกคา 

7.การจัดการเอกสารขึองสํานักงานบัญชี พบวา ดานควรมีการจัดเก็บขึอมูลในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานควรมีการจัดเก็บและรักษาเอกสารทางบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

8.การบริการในการตอบสนองความตองการขึองลูกคา พบวา ดานควรมีความสอดคลองกัน
ขึองความตองการขึองลูกคาลรือผูรับบริการ มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานควรมีการ
ควบคุมพฤตกิรรมผูใลบริการเพ่ือใลเกิดคุณภาพการใลบริการ 

9.การใลบริการดานกฎลมายและทนายความ พบวา สํานักงานบัญชีควรใลคําปรึกษาดาน
ภาษีอากร มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือดานสํานักงานบัญชีควรจัดทําเอกสารทางกฎลมาย  

10.ความรูความเขึาใจเกี่ยวศาสตรแทางบัญชี  พบวา ดานควรมีความรูเกี่ยวกับการบัญชี
การเงินและ ลัวขึออ่ืนที่เกี่ยวขึอง มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานมีความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการบัญชี (กฎลมายบัญชีไทย) 
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ปัญหาในการใช๎บริการสํานักงานบัญชี  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใลญจะใลความสําคัญกับ ปใญลาการใลคําปรึกษาทางดานบัญชีและ

ภาษีไมมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ปใญลาการบริการดานบัญชีไมครบวงจร เชน รับจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปใญลาการขึาดประสบการณแและความชํานาญ ปใญลาการแกปใญลาลาชา 
ปใญลาคาบริการราคาสูงเกินไป ปใญลาขึาดความถูกตอง ปใญลาสถานที่ตั้งสํานักงานบัญชีไกลไม
สะดวกตอการติดตอ ปใญลาที่จอดรถคับแคบไมสะดวกตอการเขึาออก ปใญลาไมไดรับการยอมรับและ
ไววางใจ ปใญลาปรับเปลี่ยนราคาบอยครั้ง ปใญลาไมมีกิจกรรมสงเสริมการขึาย เชน การแจกการแถม 
ปใญลาพนักงานมีการเขึาออกบอยทําใลงานขึาดความตอเนื่อง ปใญลาไมมีการติดตามงานและ
ประเมินผลลลังการใลบริการ ปใญลาไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ไวบริการ เชน เครื่องถาย
เอกสาร โทรทัศนแ ลนังสือพิมพแ ปใญลาพนักงานไมมีความรูความชํานาญและความสามารถเพียงพอ 
ปใญลาความปลอดภัยขึองการจัดเก็บเอกสารและความลลับขึองกิจการรั่วไลล และปใญลาพนักงานไม
มีความนาเชื่อถือและซื่อสัตยแ ตามลําดับ  
 
ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 1. จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา องคแประกอบขึองสํานักงานบัญชี ที่ผูประกอบการ 
SMEs เลือกใชบริการในอําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ต จํานวน 100 แลงเทานั้น เนื่องจากงานวิจัยนี้ยังอยู
ในระลวางข้ัึนตอนการดําเนินงา ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยอาจจะขึยายขึอบเขึตในการศึกษา
ปใจจัยตางๆ ลากไดมีการศึกษาปใจจัยอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุมประเด็นที่ตองใชในการตัดสินใจดวยจึงเป็น
เรื่องท่ีจําเป็นและมีความสําคัญมากตอการเลือกใชบริการสํานักงานบัญชี 
 2.เนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัยครั้งนี้เป็นบริษัทจํากัดและลางสวนจํากัดที่ตั้งขึึ้นใน
เขึตอําเภอเมือง จังลวัดภูเก็ตเทานั้น ขึอคนพบจะมีประโยชนแเฉพาะกลุม ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป 
ควรเพ่ิมกลุมตัวอยางใลครอบคลุมมากขึึ้น ซึ่งจะทําใลผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนแได
เพ่ิมข้ึึนตามไปดวย 
 
7. บรรณานุกรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการคาและกระทรวงพาณิชยแ 2553 http://www.moc.go.th/index.php/moc-

english.html สืบคนเมื่อ สืบคนเมื่อ 17 มกราคม 2560 
จันทิมา อุมชูวัฒนา (2554) การวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่ใชพิจารณารับงานทําบัญชีขึองสํานักงานบัญชีใน

เขึตกรุงเทพมลานคร 
เพ็ญธิดา พงษแธานี (2552) การวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการขึองสํานักงาน

บัญชีในประเทศไทย 
สุปรานี ลรรษาจักรตรี (2552) การวิจัยเรื่อง ปใจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจขึองผูใชบริการ

สํานักงานบัญชีภาษีอากร 
อภิญญา วิเศษสิงลแ (2556) การวิจัยเรื่อง การจัดทําบัญชีขึองธุรกิจขึนาดกลางและขึนาดยอมในเขึต

ภาษีเจริญกรุงเทพมลานคร 
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ความเป็นองค๑การแหํงการเรียนร๎ูของสํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง   
Learning Organization of Lampang Attorney's General Office 

 
พันตํารวจโท นิมิตร  เอ๐ยานะ* อาจารย๑ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง** 

*นักศึกษาลลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรแมลาบัณฑิต  
สาขึาวิชาการบริลารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

**อาจารยแ ดร.ประจําลลักสูตร M.P.A. คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ  
มลาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดยํอ 

 การวิจัยความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือ (1) วิเคราะลแสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรู  (2) ศึกษาแนวทางพัฒนาความเป็นองคแการ
แลงการเรียนรู  โดยศึกษาจากประชากรในสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ประกอบดวยกลุมพนักงาน
อัยการและกลุมผูปฏิบัติงานสนับสนุนขึองพนักงานอัยการ (งานธุรการ) รวมจํานวนทั้งสิ้น 31 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแ  มีการเก็บรวบรวมขึอมูลดวยการสังเกต การสัมภาษณแ
เชิงลึกและการสนทนากลุม  จากนั้นนําขึอมูลมาทําการวิเคราะลแเนื้อลาและสังเคราะลแเป็นแนว
ทางการพัฒนาไดรูปแบบความเป็นองคแการแลงการเรียนรู 

ผลการวิจัยพบวา สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง มีสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรู
ทุกองคแประกอบยอยขึองระบบ  แตองคแประกอบยอยทุกระบบยังมีสภาพไมครบถวนบริบูรณแขึองการ
เป็นองคแการแลงการเรียนรู  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือใลสํานักงานอัยการจังลวัดลําปางเป็นองคแการ
แลงการเรียนรูโดยการเพ่ิมกิจกรรมใลมเพ่ือเติมเต็มในสวนที่มีสภาพไมบริบูรณแ และทําใลไดรูปแบบ
ความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ประกอบดวย 5 องคแประกอบ 
กลาวคือ  1) ระบบยอยดานการเรียนรู ตองมีพลวัตการเรียนรู ซึ่งไดแกการสงเสริมใลมีทักษะลรือ
ความสามารถในการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งการเรียนรูระดับบุคคล  ระดับ
ทีมและระดับองคแการ  2) ระบบยอยดานองคแการ ตองมีการปฏิรูปลรือปรับเปลี่ยนองคแการ ในดาน
วิสัยทัศนแ วัฒนธรรม กลยุทธแ และโครงสรางองคแการ  3) ระบบยอยดานคน ตองมีการใลความสําคัญ
การเอ้ืออํานาจ การกระจายอํานาจ การใลโอกาสในการเรียนรูแกสมาชิกทุกคนและการแบงปใน
ความรูทั้งในและนอกองคแการ  4) ระบบยอยดานความรู ตองมีบริลารจัดการความรูอยางเป็นระบบ 
ทั้งในดานการแสวงลาความรู  การสรางความรู การเก็บรักษาความรู การถายโอนและการเผยแพร
ความรู  5) ระบบยอยดานเทคโนโลยี ตองมีการปรับลรือประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
อิเลคทรอนิกสแตางๆ ในการจัดการความรูและเพ่ิมพูนความรูขึองบุคลากรในสํานักงานอัยการจังลวัด
ลําปาง อยางเลมาะสม 
 
 
คําสําคัญ : องคแการแลงการเรียนรู 
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Abstract 
 
The research of Learning Organization of Lampang Attorney’s General Office 

aimed to (1) Analyze the status of being a learning organization, and (2) find the 
development guideline of being a learning organization. The population was 31 
attorneys and office workers who support in Lampang Attorney's General Office. The 
instruments used in this research were the interview forms, observations, In-depth 
interviews, and focus groups. The data were analyzed and synthesized content which 
was developed to form a learning organization. 

The results showed that  Lampang Attorney's General Office had the status of 
being a learning organization with all the subcomponents of the system, but 
subcomponents of all systems still were not fully complete of being a learning 
organization, Have a development approach for Lampang Attorney's General Office 
to be the learning organization was by adding new activities to fulfill the incomplete 
conditions and forming a learning organization of Lampang Attorney's General Office. 
These include five components, namely  1) subsystem of learning requires a dynamic 
learning. This includes encouraging the skills or the ability to learn various forms of 
learning continuously both the learning levels of the team and the organization. 2) 
Subsystem of organization must reform or modify the organization in the vision, 
culture, strategy, and the organization structure. 3) Sub-system of person which the 
priority must be empowered, decentralization, an opportunity for all members to 
learn and share knowledge within and outside the organization. 4) Subsystem of 
knowledge must have a knowledge management system in pursuits, knowledge 
creation, and retention of knowledge, transfer, and dissemination of knowledge. 5) 
Subsystem of technology needs to be adjusted or the application of information 
technology, electronic medias, in knowledge management and increasing knowledge 
of personnel appropriately in Lampang Attorney's General Office. 

 
Keywords : Learning Organization 
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ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
   กระแสการเปลี่ยนแปลงขึองสังคมโลกอยางรวดเร็วในปใจจุบันลรือที่เรียกวายุค “ โลกา
ภิวัตนแ (Globalization) ”  นั้น เป็นยุคแลงการแขึงขึันในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ มีการพัฒนาการสื่อสารเทคโนโลยีใลทันสมัย  มีลักษณะการเรียนรูที่เรียกวาการศึกษาไร
พรมแดน  องคแการทั้งภาครัฐและเอกชนตองเผชิญกับปใญลาและผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  ทําใลตองปรับเปลี่ยนองคแการเพ่ือการอยูรอดลรือความสําเร็จขึององคแการ การบริลาร
จัดการองคแการแลงการเรียนรู (Learning Organization) เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปวา เป็นเครื่องมือที่
ชวยใลองคแการอยูรอดและไดเปรียบเชิงแขึงขึันเปรียบเทียบในการดําเนินธุรกิจ  แนวคิดองคแการแลง
การเรียนรูเป็นแนวทางลนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ เป็นเครื่องมือที่ชวยพัฒนาใลเกิดการเรียนรู
ทั่วทั้งองคแการ ชวยเพ่ิมศักยภาพขึองบุคลากรในองคแการใลมีความรูความสามารถที่สูงขึึ้น สามารถ
พัฒนาความรู สรางองคแความรู แลกเปลี่ยนการเรียนรู ทําใลบุคลากรเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใลองคแการสามารถปรับตัวเขึากับการเปลี่ยนแปลงตางๆและสามารถอยูรอดได แนวคิดนี้จึงไดรับ
ความนิยมและถูกนํามาเป็นยุทธศาสตรแในการพัฒนาองคแการอยางแพรลลาย 
   การบริลารภาครัฐขึองไทย ไดมีการนําแนวคิด ลลักการและแนวทางการบริลารที่เป็น
การจัดการภาครัฐแนวใลม (New Public Management) มาใชในองคแการภาครัฐ  เพ่ือนําสูการ
เปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ขึองภาครัฐ ใลเป็นรูปธรรมซึ่งไดแก การบริลารกิจการบานเมืองที่ดี ลรือ
ลลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริลาร การควบคุมดูแลกิจการตางๆ 
ใลเป็นไปในครรลองธรรม โดยไดตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยลลักเกณฑแและวิธีการบริลารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาเป็นแนวทางในการบริลารงานภาครัฐ กําลนดใลสวนราชการมีลนาที่
พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใลมีลักษณะเป็นองคแกรแลงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนํามา
ประยุกตแใชในการปฏิบัติงานใลเกิดประสิทธิภาพ 
   สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นสวนราชการลนึ่งในกระบวนการยุติธรรมมีลนาที่ลลักในการ
อํานวยความยุติธรรมทางอาญา การรักษาผลประโยชนแขึองรัฐ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพขึอง
ประชาชน จึงตองพัฒนาองคแความรูตางๆ เพ่ือยกระดับองคแการอัยการไทยไปสูระดับสากล ใลเทาทัน
กับอาชญากรรมตาง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทําผิด มีความสลับซับซอนและรุนแรงมากยิ่งขึึ้น 
และตองพัฒนาองคแความรูไปถึงขึั้นความรวมมือระลวางประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมขึาม
ชาติ รวมไปถึงความรวมมือในการวางมาตรการเพ่ือคุมครอง สิทธิเสรีภาพขึองประชาชนใลเทาเทียม
กับอารยประเทศอีกดวย 
   สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง เป็นลนวยงานสาขึาขึองสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูใน
ตางจังลวัด จากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติลนาที่อยูในสํานักงานอัยการลลายสํานักงานในลลายจังลวัด 
พบวาบทบาทและลนาที่ขึองพนักงานอัยการตองเกี่ยวขึองกับตัวบทกฎลมายเป็นสําคัญ โดยเฉพาะ
กฎลมายมีการเปลี่ยนแปลงแกไขึเพ่ือใลทันสมัยอยูตลอด ทําใลพนักงานอัยการตองปรับองคแความรูใน
การทํางานไปดวย  และประการที่สําคัญคือที่ผานมายังไมมีการจัดการองคแความรูลรือการถายโอน
ความรูอยางเป็นระบบ   ซึ่งจากสภาพบริบทดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา สํานักงาน
อัยการจังลวัดลําปาง ซึ่งเป็นลนวยงานภายใตกํากับขึองสํานักงานอัยการสูงสุด และเป็นสวนลนึ่งใน
กระบวนการยุติธรรม มีสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูลรือไม อยางไร และจะสามารถ
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ปรับเปลี่ยนลรือพัฒนาองคแการใลทันตอองคแความรูใลมๆ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได
อยางไร  เพ่ือใชขึอคนพบเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาองคแการสูความเป็นองคแการแลงการเรียนรู 
และใชสําลรับเป็นแนวทางการบริลารงานขึององคแการใลมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือการบริการ
ประชาชนใลเขึาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
         1. เพ่ือวิเคราะลแสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง   
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง  
ขอบเขตการวิจัย 
  1. ด๎านเนื้อหา การวิเคราะลแสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูและแนวทางการพัฒนา              
ความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎีตัวแบบ
ขึององคแการแลงการเรียนรูในเชิงระบบขึอง Marquardt ทั้ง 5 ระบบ มาเป็นแนวทางในการวิจัย คือ 
1) ระบบยอยดานการเรียนรู 2) ระบบยอยดานองคแการ 3) ระบบยอยดาน 4) ระบบยอยดานความรู 
5) ระบบยอยดานเทคโนโลยี    
  2. ด๎านพื้นที่ พ้ืนที่ดําเนินการวิจัยคือ สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ตั้งอยูที่อําเภอเมือง 
จังลวัดลําปาง  
  3. ด๎านประชากร ผูใลขึอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทั้งลมดขึองสํานักงานอัยการ
จังลวัดลําปาง ซึ่งมีท้ังบุคลากรที่ดํารงตําแลนงเดิมและบุคลากรที่มาดํารงตําแลนงแทน (มีการโยกยาย
ระลวางการวิจัย) รวมจํานวน 31 คน แบงเป็น 2 กลุม คือ กลุมพนักงานอัยการ จํานวน 15 คน และ
กลุมผูปฏิบัติงานสนับสนุนขึองพนักงานอัยการ (งานธุรการ) จํานวน 16 คน      
    4. ขอบเขตระยะเวลา ไดรวบรวมขึอมูล ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนมิถุนายน 
2559 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง  
   ในอดีตจนถึงปใจจุบัน มีนักทฤษฎีลรือนักวิชาการดานองคแการแลงการเรียนรูที่สําคัญ
ลลายคนที่เป็นตนแบบแนวความคิดใลกับองคแการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนํามาประยุกตแใชเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนองคแการขึองตนสูการเป็นองคแการแลงการเรียนรู ซึ่งแนวคิดที่สําคัญที่ผูวิจัยนํามาเป็น
ตนแบบการวิจัยในครั้งนี้ คือ แนวคิดตัวแบบขึององคแการแลงการเรียนรูในเชิงระบบขึอง Marquardt 
   Marquardt (2011, p.21) กลาววาองคแการแลงการเรียนรูไมสามารถจะเกิดขึึ้นและไม
สามารถจะอยูไดลากปราศจากความเขึาใจและการพัฒนาระบบยอยที่สัมพันธแกันทั้ง 5 ระบบ ซึ่ง
ระบบยอยเลลานี้ประกอบดวย ระบบการเรียนรู (Learning Subsystem) ระบบองคแการ 
(Organization Subsystem) ระบบสมาชิก (People Subsystem) ระบบความรู (Knowledge 
Subsystem) และ ระบบเทคโนโลยี (Technology Subsystem) ซึ่งองคแประกอบยอยทั้ง 5 ระบบ
ยอยนี้ที่จําเป็นตอการเรียนรูอยางตอเนื่องขึององคแการและเป็นรูปธรรมอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จขึอง
องคแการ ระบบยอยดานองคแการ คน ความรู เทคโนโลยี เป็นสิ่งจําเป็นตอการสงเสริมและขึยายการ
เรียนรู สวนการเรียนรู (Learning) จะเป็นระบบยอยที่แทรกซึมไปในระบบยอยทั้ง 4 ที่เลลืออยูโดย
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ระบบยอยทั้งลมดนี้ลวนเป็นสวนประกอบในการสรางและบํารุงรักษาการเรียนรูในองคแการที่จะขึาด
ไมได ระบบยอยทั้ง 5 มีความสัมพันธแกัน ถาระบบยอยใดออนแอลรือขึาดลายไประบบยอยอ่ืน ๆ จะ
ไดรับความเสียลายไปดวย 
   การเรียนรูเป็นระบบยอยลลักขึององคแการการเรียนรู เพราะเกิดขึึ้นทั้งในระดับปใจเจก
บุคคล ระดับกลุม และระดับองคแการ โดยมีทักษะที่สําคัญ ๆ เชน การคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) รูปแบบความคิด (Mental Models) การมุงมั่นสูความเป็นเลิศ (Personal Mastery) การ
เรียนรูแบบชี้นําตนเอง (Self-Directed Learning) และการเสวนา (Dialogue) โดยทักษะที่สําคัญ
เลลานี้จะเป็นแกนลลักสนับสนุนการเรียนรูขึององคแการใลเกิดขึึ้นไดอยางเต็มที่ระบบยอยดานการ
เรียนรูนี้จะเกี่ยวขึองกับระดับและประเภทขึองการเรียนรูที่จําเป็นสําลรับองคแการรวมถึงทักษะขึอง
องคแการที่ถูกตองอีกดวย 
   ระบบยอยดานองคแการคือ การกําลนดกลุมคนมาทํางานรวมกันอยางมีแบบมีแผนมี
กระบวนการตาง ๆ เกิดขึึ้นและดําเนินไป อีกทั้งยังเป็นระบบยอยอันลนึ่งขึององคแการการเรียนรู มิติ
ลรือองคแประกอบที่สําคัญ 4 อยางขึองระบบยอยนี้ ไดแก วิสัยทัศนแ วัฒนธรรม กลยุทธแ และโครงสราง 
   ระบบยอยดานสมาชิกลรือคน คือระบบที่ประกอบดวย ผูจัดการและผูนํา พนักงาน 
ลูกคา พันธมิตรและลุนสวนทางธุรกิจ ซัพพลายเออรแและผูขึายสินคา รวมถึงชุมชนแวดลอม ซึ่งทุก
กลุมท่ีกลาวมานี้มีคุณคาตอองคแการการเรียนรู และตองไดรับการเอ้ืออํานาจและการเรียนรูเชนกัน 
   ระบบยอยดานความรู คือการบริลารจัดการความรูตางๆขึององคแการ อันประกอบดวย 
การแสวงลาความรู (Acquisition) การสรางความรู (Creation) การเก็บความรู (Storage) การ
วิเคราะลแ และการทําเลมืองขึอมูลความรู (Data Mining) การถายโอนและการเผยแพรความรู 
(Transfer and Dissemination) การนําไปประยุกตแใชและการตรวจสอบความถูกตอง (Application 
and Validation) 
   ระบบยอยดานเทคโนโลยี ประกอบดวยเครือขึายเทคโนโลยีและเครื่องมือทางขึอมูล
ตางๆ ที่ชวย 
สนับสนุนใลคนในองคแการเขึาถึงความรูและมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 
มีองคแประกอบสําคัญสองสวนคือ เทคโนโลยีสําลรับการจัดการความรูและเทคโนโลยีสําลรับเพ่ิมพูน
การเรียนรู 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

มีงานวิจัยจํานวนมากที่เกี่ยวขึองกับเรื่องความเป็นองคแการแลงการเรียนรู ลรือแนวทาง
พัฒนาความเป็นองคแการแลงการเรียนรู ลรือรูปแบบความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึององคแการ
ภาครัฐและเอกชน ผูวิจัยไดคัดเลือกงานวิจัยที่ เล็นวาเกี่ยวขึองและสอดคลองกับลัวขึอและ
วัตถุประสงคแขึองการวิจัยที่สําคัญ คือ 

วิศิษฎแ ติ๊บงา (2552, ลนา 133 – 140) ไดวิจัยเรื่อง ตนแบบองคแการแลงเรียนรู กรณีศึกษา
เรือนจํากลางกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาองคแการแลงการเรียนรูจากลนวยงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ จํานวน 1 แลง คือ โรงพยาบาลบานตาก และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาองคแการแลงการ
เรียนรู และพัฒนาตนแบบองคแการแลงการเรียนรูขึองเรือนจํากลางกําแพงเพชร   ผลการวิจัยสรุปได
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วา 1) โรงพยาบาลบานตากประสบความสําเร็จเป็นองคแการแลงการเรียนรูเพราะมีการดําเนินงานใน 
10 ขึั้นตอน เรียกวา “ ตัวแบบบูรณาการ 10 ขึั้นตอนสูบานคุณภาพสรางสุขึ ”  2) แนวทางการ
พัฒนาองคแการแลงการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย แนวทางการพัฒนา 2 ประการ ไดแก 
ปใจจัยแลงความสําเร็จ และ ขึั้นตอนการดําเนินการสูองคแการแลงการเรียนรู  3) ตนแบบองคแการแลง
การเรียนรูขึองเรือนจํากลางกําแพงเพชร ประกอบดวย ปใจจัยแลงความสําเร็จ 5 ประการ ไดแก 
ปใจจัยแลงความพรอมดานบุคลากร ดานการจัดการ ดานการเงิน ดานวัสดุอุปกรณแและดานเทคโนโลยี  
กระบวนการดําเนินการสูองคแการแลงการเรียนรูมี 3 ขึั้นตอน ประกอบดวย การวางแผนเตรียมการสู
องคแการแลงการเรียนรู การดําเนินงานสูองคแการแลงการเรียนรู และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการสูองคแการแลงการเรียนรู โดยมีวิธีการลรือเทคนิคในการพัฒนาองคแการแลงการเรียนรู
ประกอบดวย การพัฒนาบุคคลที่รอบรู การพัฒนาแบบแผนความคิด การพัฒนาการสรางวิสัยทัศนแ
รวม การพัฒนาการเรียนรูเป็นทีม และ การพัฒนาการคิดอยางเป็นระบบ  โดยใชตนแบบวา K.P.T. 
Model  (K ลมายถึง Key Success ลรือปใจจัยแลงความสําเร็จ, P ลมายถึง Procedure ลรือ 
ขึั้นตอน และ T ลมายถึง Technique ลรือ วิธีการ)  

เรณู แสงสุวรรณ (2556, ลนา 89-93) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบองคแการแลงการเรียนรู 
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎรแธานี เพื่อศึกษาองคแประกอบที่มีผลตอการเป็นองคแการแลงการ
เรียนรูขึองกลุมการพยาบาลและเสนอตัวแบบสูการเป็นองคแการแลงการเรียนรูและประเมินความ
เลมาะสมขึองตัวแบบ ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) องคแประกอบการเป็นองคแการแลงการเรียนรูตามตัว
แบบขึององคแการแลงการเรียนรูในเชิงระบบขึอง Marquardt ขึองกลุมการพยาบาลโรงพยาบาล สุ
ราษฎรแธานี ทุกองคแประกอบ ซึ่งไดแก ดานพลวัตการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคแการ การเสริมพลัง
อํานาจสมาชิก การจัดการความรู และการประยุกตแใชเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับมาก  โดยที่
องคแประกอบดานการเสริมพลังอํานาจสมาชิกอยูในอันดับสูงสุด และองคแประกอบดานการจัดการ
ความรูอยูในอันดับต่ําสุด  2) ตัวแบบสูการเป็นองคแกรแลงการเรียนรูประกอบดวย 5 องคแประกอบ 
ไดแก (ก) การจัดการความรู (ขึ) การประยุกตแใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) การปรับ เปลี่ยนองคแการ 
(ง) การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ (จ) การใลอํานาจสมาชิก และ 3) ตัวแบบสูการเป็น
องคแการแลงการเรียนรูที่พัฒนาขึึ้นมีความเลมาะสมกับบริบทขึองกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสุ
ราษฎรแธานี และสามารถนําไปประยุกตแใชได 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขึอง ผูวิจัยเชื่อวาสํานักงานอัยการ

จังลวัดจังลวัดลําปาง ยังมีสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูแตอาจไมครบถวนบริบูรณแ  จึงไดนํา
แนวคิดขึอง Marquardt ในเรื่องความเป็นองคแการแลงการเรียนรูทั้ง 5 ระบบ คือ 1)  ระบบยอยดาน
การเรียนรู 2)  ระบบยอยดานองคแการ 3)  ระบบยอยดานคน 4)  ระบบยอยดานความรู  5)  ระบบ
ยอยดานเทคโนโลยี  มาประเมินและวิเคราะลแสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงาน
อัยการจังลวัดลําปาง และคนลาแนวทางการพัฒนาในสวนที่ไมมีสภาพความเป็นองคแการแลงการ
เรียนรูลรือมีสภาพความเป็นองคแการแลงการรูแตไมบริบูรณแ เพ่ือใลสํานักงานอัยการจังลวัดลําปางสู
การเป็นองคแการแลงการเรียนรูครบถวนบริบูรณแตอไป  จากแนวคิดขึอง Marquardt ดังกลาว 
สามารถนําเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้ 
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 1) ระบบยอยดานการเรียนรู (Learning Subsystem) ซึ่งเป็นลักษณะพลวัตการ
เรียนรู(Learning Dynamic) ลมายถึง สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง มีความสามารถที่สงเสริมใล
เกิดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งการเรียนรู ระดับบุคคล การ
เรียนรูระดับทีม และการเรียนรูระดับองคแการ เพ่ือใลเป็นองคแการแลงการเรียนรู 

 2) ระบบยอยดานองคแการ (Organization Subsystem) ลรือการปรับเปลี่ยน
องคแการ (Organization Tranformation) ลมายถึง การปรับเปลี่ยนสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง 
ในดานวิสัยทัศนแ วัฒนธรรม กลยุทธแ และโครงสรางองคแการ เพ่ือเป็นองคแการแลงการเรียนรู 

 3) ระบบยอยดานคน (People Subsystem) ลรือการเอ้ืออํานาจบุคคล (People 
Empowerment) ลมายถึง ผูบริลารลรือผูนําใลความสําคัญการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู การ
กระจายอํานาจ และการใลโอกาสในการเรียนรูกับบุคลการในองคแการ และมีการแบงปในความรู และ
แลกเปลี่ยนความรูกับลนวยงานในกระบวนการยุติธรรมลรือบุคคลภายนอกองคแการ   

 4) ระบบยอยดานความรู  (Knowledge Subsystem)  ลรือการจัดการความรู 
(Knowledge Management) ลมายถึง สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง มีการบริลารจัดการองคแ
ความรูตางๆ อยางเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปดวย การแสวงลาความรู การสรางความรู การเก็บรักษา
ความรู การถายโอนและการเผยแพรความรู  

 5) ระบบยอยดานเทคโนโลยี (Technology Subsystem) ลรือการปรับใช
เทคโนโลยี (Technology Application) ลมายถึง สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสื่ออิเลคทรอนิกสแตาง ๆ ที่สนับสนุนใลบุคลากรเขึาถึงความรูและเพ่ิมพูนความรู 
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  
  การวิจัยความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแเชิงลึก (in-depth interview) การสังเกต
พฤติกรรม และการสนนากลุม เกี่ยวกับสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรู และแนวทางพัฒนา
ความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ประกอบการวิเคราะลแขึอมูลจาก
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวขึอง แลวสังเคราะลแเป็นแนวทางการพัฒนาลรือไดรูปแบบการพัฒนา
ใลเป็นองคแการแลงการเรียนรู 

2. ประชากรวิจัย 
บุคลากรจากสํานักงานอัยการจงัลวัดลําปาง ทั้งลมดรวม 31 คน  ซึ่งแบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุม

พนักงานอัยการ จาํนวน 15 คน และกลุมปฏิบัติงานสนับสนุน (งานธุรการ) ขึองพนักงานอัยการ จาํนวน 16 
คน 
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3. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
   แบบสัมภาษณแ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณแแบบมีโครงสราง โดยผูวิจัยนํา
ลลักเกณฑแการประเมินขึอง Marquardt (2011, ลนา 237-241) ทั้ง 5 ดานๆ ละประมาณ 8-10 
ลัวขึอ มาปรับสังเคราะลแเป็นแบบสัมภาษณแฉบับราง แลวนําไปใลอาจารยแที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองตามวัตถุประสงคแการวิจัย และมีการปรับปรุงแกไขึตามขึอเสนอแนะขึองอาจารยแที่ปรึกษา ซึ่ง
ทําใลไดแบบสัมภาษณแตรงตามวัตถุประสงคแขึองการวิจัยประกอบดวย ความคิดเล็นเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นองคแการแลงการเรียนรูในเชิงระบบขึอง Marquardt ทั้ง 5 ระบบ ไดแก ระบบยอยดานการ
เรียนรู  ระบบยอยดาน ระบบยอยดานคน    ระบบยอยดานความรู และระบบยอยดานเทคโนโลยี 
และแนวทางการพัฒนาความเป็นองคแการแลงการเรียนรู แบงออกเป็น 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ขึอมูลทั่วไปขึองผูตอบแบบสัมภาษณแ ไดแก เพศ อายุ การศึกษาตําแลนง 
ประสบการณแการทํางาน   
  สวนที่ 2 ความคิดเล็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางพัฒนาความเป็นองคแการแลงการ
เรียนรูในเชิงระบบขึอง Marquardt ทั้ง 5 ระบบ ไดแก ระบบยอยดานการเรียนรู  ระบบยอยดาน
องคแการ ระบบยอยดานคน ระบบยอยดานความรู และระบบยอยดานเทคโนโลยี     
  สวนที่ 3 ความคิดเล็น ขึอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาลรือเสนอรูปแบบ ไปสูการเป็น
องคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง 

4.  การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4.1 ผูวิจัยนําลนังสือจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มลาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ถึงสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ขึอความอนุเคราะลแในการเก็บรวบรวมขึอมูล ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 

4.2 การเก็บขึอมูลโดยการสังเกต สัมภาษณแเชิงลึกประชากรทั้ง 31 คน ซึ่งมีความ
คิดเล็นที่สอดคลองกัน แสดงเป็นผลการวิเคราะลแสภาพองคแการแลงการเรียนรูในแตละระบบขึอง
สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ตอมาไดสัมภาษณแเชิงลึกและสนทนากลุมกับประชากรเพ่ิมเติม ซึ่งเป็น
ผูบริลารแตละฝุาย รวมจํานวน 6 คน ไดสรุปความคิดเล็นที่สอดคลองกัน แสดงเป็นผลการวิเคราะลแ
แนวทางการพัฒนาความเป็นองคแการแลงการเรียนรูในแตละระบบ ทําใลไดรูปแบบการพัฒนาเพ่ือใล
เป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง  

5. การวิเคราะห๑ข๎อมูล  
  5.1 วิเคราะลแขึอมูลสวนบุคคลทั่วไปขึองผูตอบแบบสัมภาษณแ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแลนง และประการณแในการทํางาน โดยใชสถิติลาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ 
(Percentage)  
  5.2 การวิเคราะลแสภาพและแนวทางการพัฒนาความเป็นองคแการแลงการเรียนรู 
เป็นการวิเคราะลแเชิงเนื้อลา 

(1) นําขึอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ การสังเกตการณแ การสนทนากลุม มารวบรวม
และจัดลําดับความสําคัญและคุณลักษณะขึองขึอมูลในการสัมภาษณแ  
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(2) นําขึอมูลจากการสัมภาษณแที่จัดลําดับความสําคัญไวแลวมาเปรียบเทียบกับ
ขึอมูลทางเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวขึอง เชน แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวขึอง เพ่ือทราบถึงลักษณะ
ที่มีความคลายคลึงกัน และแตกตางกันขึองขึอมูล 

(3) นําขึอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณแและจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ มาทําการ
วิเคราะลแขึอมูลรวมกัน และนําไปสูการเชื่อมโยงขึอมูลเขึาดวยกัน แสดงความสัมพันธแกันขึองขึอมูลได
ชัดเจนยิ่งขึึ้น และเพ่ือสะดวกในการวิเคราะลแเขึียนรายงานการวิจัย 

(4) การประเมินสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัด
ลําปาง และแนวทางการพัฒนาเป็นองคแการแลงการเรียนรู  ใชลลักเกณฑแการประเมินขึอง 
Marquardt ทั้ง 5 ดาน 
 
ผลการวิจัย   
  1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไป 
  ผูตอบแบบสัมภาษณแสวนใลญมีอายุระลวาง  41-50  คิดเป็นรอยละ 45.16 มีระดับ
การศึกษา สูงสุดระดับปริญญาโทขึึ้นไป คิดเป็นรอยละ 61.29  เป็นขึาราชการระดับชํานาญการ คิด
เป็นรอยละ 29.03 มีประสบการณแในการทํางานต่ํากวา 10 ปี คิดเป็นรอยละ 45    
  
 2. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสภาพความเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของสํานักงานอัยการ   
                ในการวิเคราะลแสภาพความองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัด
ลําปาง นั้น ผูวิจัยนําลลักเกณฑแการประเมินขึอง Marquardt (2011, ลนา 237-241) ทั้ง 5 ดานๆ ละ
ประมาณ 8-10 ลัวขึอ มาปรับเป็นแนวทางในการประเมิน โดยประเมินจากการสังเกตขึองผูวิจัย และ
จากการสัมภาษณแเชิงลึกขึองประชากรทั้ง 31 คน ซึ่งมีความคิดเล็นที่สอดคลองกัน แสดงเป็นผลการ
วิเคราะลแสภาพองคแการแลงการเรียนรูในแตละระบบขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ไดดังนี้ คือ 

2.1  ระบบยอยดานการเรียนรู ลรือ พลวัตการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัด
ลําปาง   พบวา องคแการมีการปฏิบัติในทุกขึอขึองการประเมิน ซึ่งเป็นพลวัตการเรียนรูทั้ งตัวบุคคล 
ทีมงานและองคแการ กลาวสรุปคือ  มีการสงบุคลากรไปฝึกอบรมความรูเพ่ิมเติมดานตางๆ ตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดกําลนด  มีการเขึารวมสัมมนา การเขึารวมเสวนา การเขึารวมประชุมกับ
ลนวยงานที่เกี่ยวขึองอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนจากสวนกลางใลศึกษาตอ  มีการสนับสนุนและ
วางแผนดําเนินงานตามนโยบาย  มีการประชุมรวมกันขึองบุคลากรเพ่ือวางแผนรับมือกับภารกิจ
ลนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสงสงบุคลากรไปอบรมความรูใลมๆ เพ่ือกลับมาพัฒนาการทํางาน  มี
การรับฟใงความคิดเล็นขึองผูอ่ืนและใลขึอมูลยอนกลับ  บุคลากรทุกคนไดรับการฝึกอบรมเมื่อเขึารับ
การทํางาน เมื่อเริ่มงาน จากนั้นมีการฝึกสอนงานจากรุนพ่ีสูรุนนอง มีการฝึกสอนใลรูจักวิธีการแกไขึ
ปใญลาใลลุลวง  บุคลากรโดยเฉพาะพนักงานอัยการเป็นผูมีความเชี่ยวชาญดานกฎลมาย  มีการ
เพ่ิมพูนความรูดานกฎลมายดวยตนเองและปรับตัวใลเป็นปใจจุบันอยูตลอดเวลา สวนฝุายสนับสนุนก็มี
การเพ่ิมพูนความรูในลักษณะปรับตัวตามดวยเชนกัน   มีการใชประสบการณแจากการเรียนรูจริงและ
การปฏิบัติงานมาพิจารณาแกไขึปใญลารวมกันตลอดเวลา ทําใลเกิดทักษะและแกไขึปใญลาใลบรรลุผล
ตามความคาดลวังขึององคแการได  มีการเสวนาในกลุม Facebook ขึองสํานักงานและกลุม Line   
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บุคลากรสวนใลญมีกรอบแนวคิดในการทํางานและทํางานอยางเป็นระบบ  สวนที่เป็นสภาพปใญลา
ดานนี้ไดแก ยังมีการเพ่ิมพูนความรูดวยดวยตนเองเชิงคาดการณแในอนาคตและเชิงสรางสรรคแนอย ที่
เป็นเชนนี้อาจเกิดจากสาเลตุการมีปริมาณงานที่มากจนเกินไปและมีกรอบระยะเวลาตองปฏิบัติตาม
กฎลมาย ประกอบกับบุคลากรมีไมเพียงพอ ทําใลบุคลากรมุงมั่นทํางานที่ไดรับมอบลมายใลเสร็จ
ลุลวงซึ่งเป็นการยากพออยูแลว ทําใลไมมีการสรางสรรคแงานลรือนวัตกรรมใลมๆ ได นอกจากนี้ 
วิธีการกระตุนใลมีการเสวนาความรูติดตอสื่อสารเชน Facebook ขึองสํานักงาน  ลรือกลุม Line ยัง
ไมเป็นระบบสวนรวม  และ มีบุคลากรสวนนอยไมเปิดใจกวาง จะทํางานตามที่ไดรับมอบลมายและ
ปฏิบัติงานตามที่เคยปฏิบัติตอๆ กันมา ซึ่งอาจเกิดจากกลัวการเปลี่ยนแปลง ลรือความไมแนนอนใน
การปฏิบัติงาน ทําใลไม 
กรอบแนวคดิในการทํางานและทํางานใลเป็นระบบได 
  2.2 ระบบยอยดานองคแการลรือการปรับเปลี่ยนองคแการ พบวา องคแการมีการปฏิบัติ
ไมครบถวนในทุกขึอขึองการประเมิน กลาวสรุปคือ   สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ยังไมมีถอยคํา
เกี่ยวกับวิสัยทัศนแในเรื่ององคแการแลงการเรียนรูโดยตรง    แตมีเพียงบางกิจกรรมที่มีลักษณะเป็น
ปรับเปลี่ยนองคแการสูการเรียนรู  มีการสงเสริมสนับสนุนดานวิสัยทัศนแในลักษณะทางออมจากรูปแบบ
งานซึ่งมีวัฒนธรรมอัยการรุนพ่ีรุนนอง มีการแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา เพ่ือ
ผลสําเร็จขึองงานและมีตัวชี้วัดความสําเร็จขึองงานดานตางๆ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องกระตุนใลเกิด
ความคิดความเชื่อในเรื่องการเรียนรูมีความสําคัญตอความสําเร็จโดยปริยาย  โครงสรางขึองสํานักงาน
อัยการจังลวัดลําปาง มีลักษณะแบนราบ (flat) มีชั้นการบังคับบัญชานอย มีความคลองตัวสูง
เลมาะสมตอการพัฒนาเป็นองคแการแลงการเรียนรู มีการเรียนรูจากขึอผิดพลาดอยูตลอดเวลา ซึ่งเป็น
สิ่งที่ยอมรับได เพ่ือการแกไขึ พัฒนาปรับปรุงงานใลถูกตองตอไป สํานักงานอัยการจังลวัดลําปางไมมี
การใลรางวัลแกบุคคลและแผนกงานที่มีการเรียนรูและชวยใลผูอ่ืนเรียนรูโดยตรง แตจะปรากฏใน
รูปแบบอ่ืน ไดแกการใลขึั้นเงินเดือนแกผูปฏิบัติงานดีเดน และการยอมรับ การยกยองจากเพ่ือน
รวมงานเป็นตน  สํานักงานอัยการจังลวัดลําปางมีการออกแบบและแบงปในความรูเชน การลมุนเวียน
จายสํานวนคดีความตางๆ ใลพนักงานอัยการอยูตลอดเวลา   สวนงานฝุายสนับสนุน ไมมีระบบ
ลมุนเวียนงานแตละแผนก นอกจากทดแทนกันในแผนกเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีบุคลากรนอย 
และติดขึัดเรื่องระเบียบที่ใลบุคลากรทํางานตรงกับสายงาน  สํานักงานอัยการจังลวัดลําปางมีระดับ
การบังคับบัญชาที่สั้นทําใลมีความคลองตัวในการบริลารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการ
เรียนรูทุกระดับ  มีการนํากลยุทธแลรือใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใลงานสําเร็จตามความตองการ
เฉพาะสวนตนลรือแผนกท่ีทํางานอยูเทานั้น สําลรับกลยุทธแในระดับองคแการมีนอย   
  2.3 ระบบยอยดานคนลรือการเอ้ืออํานาจใลแกบุคลากร  พบวา องคแการมีการ
ปฏิบัติเกือบครบถวนขึองการประเมิน กลาวสรุปคือ  มีการใลอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เรียนรูและการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบลมาย เชน การใลพนักงานอัยการมีความอิสระในการพิจาณาสั่ง
คดีและการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีและการใลอํานาจบุคลากรมีตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานที่
ไดรับมอบลมาย ตามความรูความสามารถ   มีการกระจายอํานาจมอบลมายงานตางๆ ใลบุคลากร
รับผิดชอบตามตําแลนง ตามความรูและความสามารถ และมีการมอบลมายใลปฏิบัติราชการ
ผูบังคับบัญชาตามความเลมะสม บุคลากรมีการเรียนรูรวมกันภายในองคแการอยูตลอดเวลาแตนอก
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องคแการมีคอนขึางนอย  มีวัฒนธรรมการถายทอดความรูในการทํางานขึองพนักงานอัยการ  สวน
เจาลนาที่ผูอาวุโสจะมีบทบาทเป็นผูฝึกสอน เป็นพ่ีเลี้ยงแกรุนนอง ลรือผูมาปฏิบัติงานใลมๆ เพ่ือใล
เกิดความรูและสามารถทํางานแตมีปฏิบัติคอนขึางนอย ผูบังคับบัญชามีกลยุทธแลรือวิธีการในการ
นําเอาความรูความสามารถขึองบุคลากรแตละคนมาใชใลเกิดกับประโยชนแสูงสุดแกสํานักงาน โดยการ
มอบลมายงานใลตามความสามารถขึองแตละคน ทําใลคนทํางานเกงไดรับงานมากเกินไป  มีการ
แบงปในขึอมูลใลผูมาติดตอราชการในขึณะเดียวกันก็รับฟใงความคิดเล็นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงานและ
การบริการใลดีขึึ้น   มีการแลกเปลี่ยนขึอมูลกับลนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขึองและมีการเขึารวม
กิจกรรมกับลนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมดวยกันตามโอกาส   
  2.4 ระบบยอยดานความรูลรือการจัดการความรู พบวา องคแการมีการปฏิบัติเกือบ
ครบถวนขึองการประเมินแตยังไมสมบูรณแ กลาวสรุปคือ  สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง  มีการ
แสวงลาลรือสะสมขึอมูลความรู โดย มีลองสมุดประจําสํานักงาน ไดรับการสนับสนุนลนังสือตางๆ 
จากสํานักงานอัยการสูงสุด มีเว็ปไซตแขึองสํานักงานอัยการสูงสุดในดาน KM. ซึ่งบุคลากรสามารถเขึา
ไปดูลรือศึกษาลาความรูและนํามาปรับใชกับงานไดตลอดเวลา  พนักงานอัยการจะแสวงลาความรู 
สะสมขึอมูลดานกฎลมายตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคแการเพ่ือใชในการทํางานอยูตลอดเวลา ใน
ลักษณะจัดเก็บสวนตัว  ยังไมมีการบริลารจัดการความรูในองคแรวม  มีการจัดเก็บขึอมูลความรูทั้ง
ภายในและนอกองคแการอยูในรูปเอกสารและในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกสแที่บุคลากรเขึาดูไดงาย  มีการ
ทํางานรวมกันระลวางพนักงานอัยการและฝุายสนับสนุนกอใลเกิดการถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
อยูตลอดเวลา  มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บผลคดีในระบบอิเล็คทรอนิกสแ ซึ่งเป็นความคิด
สรางสรรคแขึองบุคลากร เป็นตัวอยางและตนเป็นแบบขึองสํานักงานอัยการอ่ืนๆ แตไมมีการสราง 
K.M. โดยเฉพาะขึองสํานักงาน   มีการพัฒนาระบบจัดเก็บความรูสารบบคดีอิเล็กทรอนิกสแใลเป็นไป
ตามแบบท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําลนด  เพ่ือใลบุคลากรสามารถนําไปใชประโยชนแได  บุคลากรทุก
คนตางตระลนักถึงความจําเป็นในการจัดเก็บความรูเฉพาะขึองตนเอง แตมีการแบงปในความรูขึอง
ตนเองใลผูอ่ืน ไมมีเจาลนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บองคแความรูขึององคแการโดยเฉพาะ  มีการถาย
โอนความรูทั้งที่เป็นแบบทางการเชน การประชุม การสั่งการทางลนังสือ และไมเป็นทางการเชน การ
พูดคุยสวนตัว ระลวางการทํางาน ลรือระลวางรับประทานทานอาลาร เป็นตน  มีระบบการจาย
สํานวนลมุนเวียนใลพนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือการเรียนรู สวนฝุายสนับสนุนไมมีระบบการ
ลมุนเวียนระลวางแผนกงาน  เนื่องจากขึอจํากัดขึองจํานวนบุคลากรที่มีนอยและระเบียบขึองราชการ
ที่ตองทํางานใลตรงตามตําแลนง แตลากมีความจําเป็นก็สามารถนํามาทดแทนกันได เชน มีการลา
งานลรือยายไปที่อ่ืน เป็นตน  สวนแผนกงานลรือกลุมงานเดียวกัน สามารถทดแทนงานกันได  มีการ
วางระบบ LAN เชื่อมโยงกับสํานักงานอัยการสูงสุด  และมี LAN ภายในขึององคแการที่บุคลาการทุก
คนสามารถเขึาถึงได   และบุคลากรทุกคนไดรับโอกาสและสนับสนุนใลเขึารวมโครงการตางๆ ที่ใล
ความรูตามความเลมาะสม 
  2.5 ระบบยอยดานเทคโนโลยีลรือการประยุกตแใชเทคโนโลยี พบวา องคแการมีการ
ปฏิบัติครบทุกขึอขึองการประเมินแตยังบางขึอยังไมสมบูรณแ กลาวสรุปคือ  มีการนําระบบ
คอมพิวเตอรแ ระบบขึอมูลอิเล็กทรอนิกสแ ระบบ LAN, Wifi อินเทอรแเน็ตความเร็วสูง ที่มีประสิทธิภาพ
มาอํานวยความสะดวกและประยุกตแใชในการเรียนรูขึององคแการ โดยบุคลากรทุกคนสามารถเขึาทาง
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ดวนขึอมูลไดโดยงายและสะดวก  มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแตางๆ ประกอบการทํางานและ
สนับสนุนการเรียนรู  แตไมมีการจัดเก็บองคแความรูขึองพนักงานอัยการในลักษณะสวนรวมอยางเป็น
ระบบ  สวนงานธุรการมีการใชเทคโนโลยีจัดเก็บองคแความรูเป็นระบบบางอยาง ไมมีการจัดเก็บองคแ
ความรูขึองฝุายอัยการและธุรการเขึาดวยกัน  บุคลากรสวนใลญไดการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อิเล็กทรอนิกสแมาใชประกอบการเรียนรูและการทํางาน มีการนําแบบอยางและระบบการปฏิบัติงาน
อิเล็คทรอนิกสแขึองสํานักงานอัยการสูงสุดมาปรับใชใลเลมาะสมกับความตองการ  บุคลากรทุกคน
สามารถเขึาถึงขึอมูลที่ตนตองการเพ่ือการปฏิบัติงานไดและสามารถปรับใชระบบชอฟตแแวรแในแบบที่
เลมาะสมได 
  

3. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลแนวทางการพัฒนาและรูปแบบการเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎
ของสํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง 
  ผูวิจัยไดสัมภาษณแเชิงลึกและสนทนากลุมกับประชากรเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นผูบริลาร รวม
จํานวน 6 คน ไดสรุปความคิดเล็นที่สอดคลองกัน แสดงเป็นผลการวิเคราะลแแนวทางการพัฒนาความ
เป็นองคแการแลงการเรียนรูในแตละระบบ ทําใลไดรูปแบบการพัฒนาเพ่ือใลเป็นองคแการแลงการ
เรียนรู โดยมีผลการวิเคราะลแแนวทางการพัฒนารูปแบบความเป็นองคแการแลงการเรียนรูในแตละ
ระบบยอย ดังนี้ 

3.1 ระบบยอยดานการเรียนรู มีแนวทางการพัฒนาและไดรูปแบบการพัฒนาใลเป็น
องคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง กลาวคือ ระดับบุคคล ตองเพ่ิมการพัฒนา
ดานการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพิ่มพูนความรูเชิงสรางสรรคแและเชิงคาดการณแในอนาคต  และ เพ่ิมการ
มีรูปแบบความคิดและสรางกรอบแนวคิดในการทํางานใลเป็นระบบ ระดับทีมงาน เพ่ิมการ
แลกเปลี่ยนความรู เพ่ิมการติดตอสื่อสารทางกลุม Facebook และกลุม Line ขึองทีมลรือแผนกใล
เป็นระบบ เพิ่มการพัฒนากําลังความสามารถขึองทีมไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสรางการเรียนรู และใน
แตละทีมลรือแผนกตองเต็มใจที่จะแบงปในความรูระลวางกันระดับองคแการ เพ่ิมการสรางสรรคแความรู
ในรูปแบบตางๆ เชน จัดประชุม เสวนา  ฝึกอบรมบุคลากร อยางตอเนื่อง  เพ่ิมการสรางบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรูขึององคแการ และ การกําลนดกลยุทธแเพื่อการเรียนรูทั่วทั้งองคแการ 
      3.2 ระบบยอยดานองคแการ มีแนวทางการพัฒนาและไดรูปแบบการพัฒนาใลเป็น
องคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง กลาวคือ  วิสัยทัศนแ เพ่ิมการสรางคําขึวัญ
เรื่ององคแการแลงการเรียนรูใลเป็นวิสัยทัศนแประจําองคแการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติขึองบุคลากรดาน
แนวคิด ความเชื่อและคานิยมในการทํางานใลสอดคลองกับวิสัยทัศนแความเป็นองคแการแลงการเรียนรู 
ดานวัฒนธรรม นําวัฒนธรรมองคแกรอัยการในเรื่อง “ LOYALTY ” มาปรับใชในองคแการ  เพ่ิมการ
สรางคานิยมทางวัฒนธรรมขึององคแการในดานการเรียนรู  จัดทําโครงการลรือกิจกรรมดานการสราง
ความสามัคคีในลมูคณะลรือความรักในองคแการอยางสม่ําเสมอ ดาน กลยุทธแ  มีการใลรางวัล ยกยอง 
ชมเชย พิจารณาความดีความชอบแกบุคคลและแผนกงานที่มีการเรียนรูดีเดนอยางสม่ําเสมอ  นํากล
ยุทธแขึองบุคคลลรือแผนกงานที่มีประสิทธิภาพมาประสานเขึาดวยกันเป็นกลยุทธแขึององคแการ ดาน
โครงสราง เพ่ิมการสรางเครือขึายการทํางานและการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคแการเขึาดวยกัน 
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     3.3 ระบบยอยดานคน มีแนวทางการพัฒนาและไดรูปแบบการพัฒนาใลเป็น
องคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง กลาวคือ ดานผูบริลารลรือผูนํา ควรมี
ความตอเนื่องในการบริลารงานขึองผูนําตอจากผูนําคนกอนๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจําทุกๆ ปี  
และมอบลมายลนาที่ลรือแบงงานใลผูปฏิบัติงานลรือผูใตบังคับบัญชาตามความเลมาะสม และดวย
ความยุติธรรม ดานบุคลากรผูปฏิบัติ  ฝุายสนับสนุนพนักงานอัยการ (งานธุรการ) ตองนําวัฒนธรรม
อัยการรุนพ่ีสอนรุนนองซึ่งมีบทบาทเป็นผูฝึกสอน พ่ีเลี้ยงและผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูมา
ปรับใช   เพ่ิมการมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนแและการพัฒนากลยุทธแขึององคแการ  รวมกันทํางาน
แบบบูรณาการทุกแผนกงานเขึาดวยกันและมุงมั่นการใลบริการประชาชน  ดานลนวยงานลรือผูที่
เกี่ยวขึองกับองคแการ  จัดทําขึอตกลงรวมกัน (MOU) กับลนวยงานที่เกี่ยวขึองในเรื่องการแลกเปลี่ยน
ขึอมูลความรูซึ่งกันและกัน เพ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู โดยมีลนวยงานที่เกี่ยวขึองสถานบัน
การศึกษาและประชาชนเขึารวมกิจกรรม 

      3.4 ระบบยอยดานความรู มีแนวทางการพัฒนาและไดรูปแบบการพัฒนาใลเป็น
องคแการแลงการเรียนรู กลาวคือ ดานการแสวงลาความรู  บริลารจัดการรวบรวมความรูจากแลลง
ตางๆ ทั้งในองคแการและนอกองคแการใลเป็นระบบ  การมีระบบลมุนเวียนงานขึองฝุายสนับสนุน (งาน
ธุรการ) ระลวางแผนกงานตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน ดานการสรางความรู  เพ่ิม
การจัดทําความรูขึององคแการแยกตางลากจากสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ิมการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การเรียนรูภายในองคแการอยางสม่ําเสมอ ดานการจัดเก็บความรู บริลารการจัดเก็บองคแความรูตางๆ 
ที่เป็นเอกสารไวในลองสมุดใลพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ   เพ่ิมการจัดเก็บองคแความรูขึอง
พนักงานอัยการใลเป็นองคแความรูขึององคแการทั้งในรูปเอกสารและอิเล็คทรอนิกสแ  ดานการถายโอน
และเผยแพรความรู เพ่ิมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเผยแพรผลงานตางๆ ขึองบุคลากรภายใน
องคแการ มีการแบงลนาที่บุคลกรสําลรับการเก็บรวบรวมและถายโอนลรือเผยแพรความรูขึององคแการ
อยางเป็นระบบ 

 3.5 ระบบยอยดานเทคโนโลยี มีแนวทางการพัฒนาและไดรูปแบบการพัฒนาใลเป็น
องคแการแลงการเรียนรู กลาวคือ ดานการจัดการความรู เพ่ิมการจัดเก็บองคแความรูขึองพนักงาน
อัยการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสแอยางเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในสืบคนและการคนควา มีการ
รวบรวมขึอมูลองคแความรูฝุายพนักงานอัยการและฝุายธุรการเขึาดวยกันในรูปสื่ออิเลคทรอนิกสแใลเป็น
ระบบ ดานการเพ่ิมพูนความรู เพ่ิมการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรแแกพนักงานอัยการใลครบถวน
เพ่ือสามารถปฏิบัติงานทางอิเลคทรอนิกสแไดสะดวกและเลมาะสม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  เพ่ิมการจัดฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกสแขึององคแการ อยางสม่ําเสมอ 

  
 แนวทางการพัฒนาความเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัด

ลําปาง ดังกลาวขึางตนสามารถสรางเป็นรูปแบบ (Model) การพัฒนาไดดังรูปภาพตอไปนี้. 
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รูปแบบ (Model) : ความเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของสํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง 

 

วสัิยทศัน์ 
 

สร้างค าขวัญด้านวิสัยทัศน์  
 

พฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                 
เพิม่พูนความรู้                                                    

 
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เพิม่การส่ือสาร              

พฒันาทีมงานให้ไปในทางเดียวกัน  

 
สร้างสรรค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง     
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

ระดบับุคคล 
 

ระดบัองค์การ 
 

ระดบัทมี 
 

มีรูปแบบและกรอบแนวคิด                             

เต็มใจแบ่งปันความรู้ในทีม  
 
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้ 

ปรับทัศนคติ ให้เข้าวิสัยทัศน์  

 

จดัการความรู้ 

เพิม่พูนความรู้ สนับสนุนคอมพวิเตอร์ให้อัยการให้ครบ                            

 

จัดเก็บความรู้อัยการในรูปส่ืออิเลคทรอนิกส์                                

แสวงหาความรู้ 

 สร้างความรู้ 
 

จดัเกบ็ความรู้ 
 

ถ่ายโอนความรู้ 
 

จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้     
 

บริหารการจัดเก็บองค์ความรู้          

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่   
 

บริหารจัดการความรู้ให้เป็นระบบ                      

ผู้ปฏิบัต ิ
 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ท า MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้                            

 

  ท างานแบบบูรณาการ  
 

ฝ่ายงานธุรการปรับใช้วัฒนธรรมอัยการ                                     
มีส่วนร่วมการพฒันากลยุทธ์ วิสัยทัศน์   

 
จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้   

 

การจดัการ
ความรู้ 

มีระบบหมุนเวียนงานธุรการ 

จัดท าการจัดการความรู้ขององค์การ                          

 
จัดเก็บองค์ความรู้ของอัยการ   

 

แบ่งหน้าที่เก็บและเผยแพร่ความรู้  

 

การประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี 

รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 

จัดฝึกอบรมด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้บริหาร/ผู้น า 
 

มีความต่อเน่ืองการบริหารงาน  

 

การปรับเปลีย่น
องค์การ 

วฒันธรรม 
 

กลยุทธ์ 
 

โครงสร้าง 
 

น าวัฒนธรรม “LOYALTY”  มาปรับใช้    
สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมการเรียนรู้  

 
ให้รางวัลการเรียนรู้                          

  
สร้างเครือข่ายการท างาน  

 

 มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมองค์การ 
 
 ผสานกลยุทธ์ขององค์การ   

  

การเอ้ืออ านาจ
สมาชิก 

แบ่งหน้าที่งานด้วยความยุติธรรม 
 



644 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลาํปางวิจัยคร้ังท่ี 3 
“บูรณาการนวัติกรรมและการวิจยัสูยุคไทยแลนดแ 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 

อภิปรายผลการวิจัย 
  องคแการแลงการเรียนรูคือ องคแการซึ่งประกอบดวยบุคคล ทีมงานลรือกลุม และองคแการ ตาง
มีทักษะการเรียนรูรวมกัน มีการถายทอดความรูใลแกกัน มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู บุคลากร
แตละคนใชศักยภาพลรือขึยายขึีดความสามารถขึองตนมารับใชในองคแการรวมกันอยางเป็นระบบ 
เพ่ือใลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความรูใลมและความเขึาใจอยางถองแทรวมกัน 
โดยใชองคแการแลงการเรียนรูเป็นเครื่องมือในการกาวไปสูความสําเร็จขึององคแการ Marquardt 
(2011, ลนา 21) กลาวไววา องคแการแลงการเรียนรูไมสามารถจะเกิดขึึ้นและไมสามารถจะอยูไดลาก
ปราศจากความเขึาใจและการพัฒนาระบบยอยที่สัมพันธแกันทั้ง 5 ระบบ ซึ่งระบบยอยเลลานี้
ประกอบดวย ระบบการเรียนรู (Learning Subsystem) ระบบองคแการ (Organization 
Subsystem) ระบบสมาชิก (People Subsystem) ระบบความรู (Knowledge Subsystem) และ 
ระบบเทคโนโลยี (Technology Subsystem) ซึ่งองคแประกอบยอยทั้ง 5 ระบบยอยนี้ที่จําเป็นตอการ
เรียนรูอยางตอเนื่องขึององคแการและเป็นรูปธรรมอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จขึององคแการ  
 ระบบยอยดานองคแการ คน ความรู เทคโนโลยี เป็นสิ่งจําเป็นตอการสงเสริมและขึยายการ
เรียนรู สวนการเรียนรู (Learning) จะเป็นระบบยอยที่แทรกซึมไปในระบบยอยทั้ง 4 ที่เลลืออยูโดย
ระบบยอยทั้งลมดนี้ลวนเป็นสวนประกอบในการสรางและบํารุงรักษาการเรียนรูในองคแการที่จะขึาด
ไมได ระบบยอยทั้ง 5 มีความสัมพันธแกัน ถาระบบยอยใดออนแอลรือขึาดลายไประบบยอยอ่ืน ๆ จะ
ไดรับความเสียลายไปดวย  Senge (1990, ลนา 15) ไดกลาวไววา องคแการแลงการเรียนรู เป็น
องคแการที่ในองคแการไดขึยายขึอบเขึตความสามารถขึองตนอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม
และระดับองคแการ เพ่ือนําไปสูจุดลมายที่บุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง โดยเป็นองคแการที่
มีความคิดใลมๆ และ การแตกแขึนงขึองความคิดไดรับการยอมรับ เอาใจใส และ เป็นองคแการที่ซึ่ง
บุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องในเรื่องขึองวิธีการที่จะเรียนรูดวยกันทั้งองคแการ  ซึ่งจากผลการวิจัย
พบวา สํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง มีสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูสอดคลองกับแนวคิด
ขึอง Senge และ Marquardt โดยเฉพาะแนวคิดในเชิงระบบขึอง Marquardt ทั้ง 5 ระบบ  ซึ่งแตละ
ระบบยอยตางมีกิจกรรมลรือสภาพความเป็นองคแการแลงการเรียนรูอยูกอนแลว และจะตองมีการ
พัฒนากิจกรรมดังกลาวตอไป แตยังมีบางกิจกรรมที่มีสภาพองคแการแลงการเรียนรูไมครบถวนบริบูรณแ
ลรือไมมีกิจกรรมตอความความเป็นองคแการแลงการเรียนรู  ซึ่งจะตองลาแนวทางการพัฒนาลรือมี
รูปแบบการพัฒนาเพ่ือใลเป็นองคแการแลงการเรียนรูครบถวนบริบูรณแ  ที่ผลการวิจัยเป็นเชนนี้ อาจ
เป็นเพราะมีลลายปใจจัยที่สงตอการเป็นองคแการแลงการเรียนรู ซึ่งไดแก สํานักงานอัยการจังลวัด
ลําปาง เป็นสวนราชการที่ยึดถือตามระเบียบแบบแผนและการปฏิบัติตามนโยบายขึองสํานักงาน
อัยการสูงสุด ไมใชองคแการที่มีอํานาจการบริลารงานโดยอิสระ ประกอบกับอัยการจังลวัดซึ่งลัวลนา
สํานักงานมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีทําใลขึาดความตอเนื่องการบริลารงานใลเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
เพราะเมื่อลัวลนาเปลี่ยน นโยบายก็เปลี่ยน สวนบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานอัยการก็มีการโยกยาย
สับเปลี่ยนอยูตลอดเชนกัน ทําใลการทํางานไมตอเนื่อง  
 นอกจากนี้ปริมาณงานคดีที่มีจํานวนมากสงผลใลพนักงานอัยการมุงทํางานใลเป็นผลสําเร็จ 
ทําใลไมไดมีการพัฒนากิจกรรมสวนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นองคแประกอบขึององคแการแลงการเรียนรู  สําลรับ
ฝุายสนับสนุนพนักงานอัยการ (งานธุรการ) ก็เชนเดียวกัน มีอัตรากําลังนอย แตมีปริมาณงานมาก ทํา
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ใลขึาดการพัฒนาบางกิจกรรมเชนเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดขึอง Marquardt (2011, ลนา 
224) ที่กลาวสรุปวา อุปสรรคในการเรียนรูขึององคแการที่สําคัญๆ ไดแก 1) ระบบราชการที่ใล
ความสําคัญนโยบาย กฎ ระเบียบ รูปแบบ และงานประจํามากกวาการเปลี่ยนแปลง  2) การแขึงขึัน
เนนที่ตัวบุคคลมากกวาการทํางานเป็นทีม ลรือการประสานความรวมมือ 3) การควบคุมที่อาจ “ ดี
ที่สุด ” สําลรับคนมีอํานาจควบคุม แตมัน “ แยที่สุด ” สําลรับการเรียนรูขึององคแการเสมอ  4) การ
สื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากการอคติ การเลือกรับฟใง ลรือความลาชาในการสื่อสาร 5) ภาวะ
ความเป็นผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการที่ผูบริลารไมสงเสริมและไมฝึกฝนการเรียนรู และ
สนใจอยูกับการรักษาอํานาจขึองตน 6) ระดับชั้นในการบริลารที่ตายตัว ที่ทําใลคนและความคิดตางๆ 
ติดอยูในกรอบการทํางานแคบๆ   
 ดังนั้นสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง จึงตองลาแนวทางการพัฒนาองคแประกอบยอยขึอง
องคแการแลงการเรียนรูใลครบทุกดานเพ่ือเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือใลเป็นองคแการแลงการเรียนรู โดย
ตองมีรูปแบบ (Model) การพัฒนาเป็นขึององคแการโดยเฉพาะ ซึ่งวัตถุประสงคแขึองการพัฒนาองคแการ 
ก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึององคแการ เพ่ือบรรลุผลตามเปูาลมายขึององคแการ และ
สามารถแกไขึปใญลาลรือจัดการกับปใญลาที่เกิดขึึ้นกับองคแการได เพ่ือความเจริญเติบโตลรือความอยู
รอดขึององคแการ จึงตองมีกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งคน ความรู เทคโนโลยีและโครงสราง
องคแการใลเลมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดขึอง กัลยารัตนแ ธีระธนชัยกุล (2558, ลนา 33) ที่กลาว
สรุปวา วัตถุประสงคแที่สําคัญขึองการพัฒนาองคแการคือ ความพยายามที่จะสงเสริมใลองคแการมี
ความสามารถที่จะเผชิญกับปใญลาและสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได และมี
ประสิทธิภาพ โดยองคแการสามารถบรรลุเปูาลมายขึององคแการไดเป็นอยางดี พรอมกันนี้สมาชิกขึอง
องคแการก็สามารถบรรลุเปูาลมายไปดวยคือ มีความกาวลนา และมีความพอใจในการทํางาน
เชนเดียวกัน ซึ่งการพัฒนาองคแการแลงการเรียนรูโดยการสรางตัวแบบลรือไดรูปแบบ (Model) เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนานั้นสอดคลองกับผลการวิจัยขึอง เรณู แสงสุวรรณ (2556, ลนา 89-93) ไดวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาตัวแบบองคแการแลงการเรียนรูกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎรแธานี  สรุปผลการวิจัย
วา องคแประกอบการเป็นองคแการแลงการเรียนรูขึองกลุมการพยาบาลโรงพยาบาล  สุราษฎรแธานี ทุก
องคแประกอบ ซึ่งไดแก ดานพลวัตการเรียนรู การปรับเปลี่ยนองคแการ การเสริมพลังอํานาจสมาชิก 
การจัดการความรู และการประยุกตแใชเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับมาก ตัวแบบสูการเป็นองคแกร
แลงการเรียนรูประกอบดวย 5 องคแประกอบ ไดแก (ก) การจัดการความรู (ขึ) การประยุกตแใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค) การปรับเปลี่ยนองคแการ (ง) การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ (จ) การ
ใลอํานาจสมาชิก และผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยสรางตนแบบองคแการแลงการเรียนรูขึอง 
วิศิษฎแ ติ๊บงา (2552, ลนา 133 – 140) ซึ่งไดวิจัยแนวทางการพัฒนาองคแการแลงการเรียนรูและ
พัฒนาตนแบบองคแการแลงการเรียนรูขึองเรือนจํากลางกําแพงเพชร ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ตนแบบ
องคแการแลงการเรียนรูขึองเรือนจํากลางกําแพงเพชรประกอบดวย ปใจจัยแลงความสําเร็จ 5 ประการ    
กระบวนการดําเนินการสูองคแการแลงการเรียนรูมี 3 ขึั้นตอน  วิธีการลรือเทคนิค 5 ประการ ลรือ 
K.P.T. Model  (K ลมายถึง Key Success ลรือปใจจัยแลงความสําเร็จ, P ลมายถึง Procedure ลรือ 
ขึั้นตอน และ T ลมายถึง Technique ลรือ วิธีการ  
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ข๎อเสนอแนะ  
 1. ดานนโยบาย ผูบริลารสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ไดทราบสภาพความเป็นองคแการ
แลงการเรียนรูขึองสํานักงาน และสามารถใชรูปแบบการพัฒนาที่ไดจากการวิจัยเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาองคแการใลเป็นองคแการแลงการเรียนรู  
 2. ดานการปฏิบัติ บุคลากรสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง ไดทราบขึอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นองคแการแลงการเรียนรู และใชขึอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนาความรู เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพขึองตนเอง ขึองทีมและขึององคแการใลเป็นองคแการแลงการเรียนรู   
 3. ดานการวิจัย ควรประเมินความเลมาะสมขึองรูปแบบ (Model) ความเป็นองคแการแลง
การเรียนรูขึองสํานักงานอัยการจังลวัดลําปาง และนําไปประยุกตแใชลรือทดลองใช 
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