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กาํหนดการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ  
เร่ือง ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา  

วนัศุกร์ที ่2 พฤษภาคม 2557  
ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  ท่ีหอ้งสาํนกังานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พคุยาภรณ์ 

 

09.00 – 09.40 น. พธีิเปิด  ท่ีหอ้งศรีสุข  ชั้น 12  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พคุยาภรณ์   
- กล่าวต้อนรับโดย รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
  ดร.บุษบา  ชยัจินดา  
- กล่าวรายงานโดย ผูช่้วยอธิการบดี  
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ  
- ประธานในพธีิกล่าวเปิดงาน 
  ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต นายกสภามหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

09.40 - 10.40 น.  การบรรยายพิเศษในหวัขอ้ “ การทาํงานในยุคประชาคมอาเซียน” โดย   
คุณบุญยฤทธ์ิ  กลัยาณมิตร  ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์
 

10.40 – 11.00 น. พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

11.00 – 11.50 น. บรรยายพิเศษเร่ือง  “ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในยุคอาเซียน” โดย 
  ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต  นายกสภามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

11.50 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั   
- แขกผู้มีเกยีรติและผู้บริหาร  รับประทานอาหารท่ีชั้น  2  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พคุยาภรณ์ 
- ผู้ร่วมงาน  รับประทานอาหารท่ีชั้น 11 อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พคุยาภรณ์ 
 

13.00 – 16.30 น. - ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย   ท่ีชั้น 10 หอ้ง 1003 – 1006, 1009 – 1011  
  อาคาร ดร.สุข-มาลินี  พคุยาภรณ์ 
- ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบโปสเตอร์   
  ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข – มาลินี  พคุยาภรณ์ 
 

      15.00 – 16.30 น.  - พธีิมอบรางวลัผู้ชนะการประกวดส่ือมัลติมีเดียและดิจิทลัเกม  
                                            ลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข – มาลินี  พคุยาภรณ์ 



รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงานวจิัยการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
“งานวจิัยและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา” 

(2014 SPUC NATIONAL CONFERENCE) 
 

 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ ราชบณัฑิต ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์ ดีสมโชค   กรรมการ 
 3.  ศาสตราจารย ์พล.ต.ต.หญิง ดร.นยันา เกิดวิชยั   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์ วรรธนจัฉริยา  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณวฒิุ คนฉลาด   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม   กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ์ดร.สลัยทุธ์ สวา่งวรรณ   กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต ไข่มุกด ์   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน ์ บุญวิเศษ   กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัด์ิ เกิดประสพ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา เกิดประสพ   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารย ์ดร.นํ้าทิพย ์ วิภาวิน   กรรมการ  
 15.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล   กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ สุวจิตตานนท ์  กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ อินทรประเสิรฐ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูริชญา วฒันรุ่ง   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ   กรรมการ 
 20.  รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์   กรรมการ 
 21.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท อิศรปรีดา   กรรมการ   
 22.  รองศาสตราจารย ์ดร.ฉลอง ทบัศรี   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ นยัพฒัน ์   กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารย ์ดร.ดุษฎี โยเหลา   กรรมการ 
 25.  รองศาสตราจารย ์ดร.กลัยา ตณัศิริ   กรรมการ 
 26.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั สุขสกลุชยั   กรรมการ 
 27.  รองศาสตราจารย ์สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานนัท ์  กรรมการ 



 28.  รองศาสตราจารย ์ดร.พงษช์าญ ณ ลาํปาง   กรรมการ 
 29.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน ์ บุญวิเศษ   กรรมการ 
 30.  รองศาสตราจารย ์ดร.กหุลาบ รัตนสจัธรรม  กรรมการ  
 31.  รองศาสตราจารย ์ดร.พชิิต สุขเจริญพงษ ์  กรรมการ 
 32.  รองศาสตราจารย ์ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ   กรรมการ 
 33.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประทุม   ฤกษก์ลาง                กรรมการ 
 34.  รองศาสตราจารยภ์รดี   พนัธุภากร     กรรมการ 
 35.  รองศาสตราจารยอุ์บลวรรณ   เปรมศรีรัตน์               กรรมการ 
 36.  รองศาสตราจารยสุ์นีย ์  เล่ียวเพญ็วงษ ์   กรรมการ 
 37.  รองศาสตราจารยว์ิรัช สงวนวงศน์าวา  กรรมการ 
 38.  รองศาสตราจารยย์ทุธนา ธรรมเจริญ   กรรมการ 
 39.  รองศาสตราจารยย์พุาวรรณ วรรณวาณิชย ์  กรรมการ 
 40.  รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 41.  รองศาสตราจารยย์นื ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
 42.  รองศาสตราจารยสุ์พล อิงประสาร   กรรมการ 
 43.  รองศาสตราจารยภ์ารดี มหาขนัธ์   กรรมการ 
 44.  รองศาสตราจารยด์ลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 45.  รองศาสตราจารยสุ์นา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 46.  รองศาสตราจารยเ์นตร์พณัณา ยาวิราช   กรรมการ 
 47.  รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 
 48.  รองศาสตราจารยบ์าํรุง สุขพรรณ์   กรรมการ 
 49.  รองศาสตราจารยธ์นชยั ยมจินดา   กรรมการ 
 50.  รองศาสตราจารยสุ์มน อยูสิ่น   กรรมการ 
 51.  รองศาสตราจารยนิ์พนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ  กรรมการ 
 52.  รองศาสตราจารยว์าณี ฐาปนวงศศ์านติ  กรรมการ 
 53.  รองศาสตราจารยศิ์ริโสภาคย ์ บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 54.  รองศาสตราจารยนิ์ภา ศรีไพโรจน ์   กรรมการ 
 55.  รองศาสตราจารยช์นินทร์ ชุณหพนัธรักษ ์  กรรมการ 
 56.  รองศาสตราจารยรั์ตนา จกักะพาก   กรรมการ 
 57.  รองศาสตราจารยสุ์เมธ จานประดบั   กรรมการ 
 58.  รองศาสตราจารยจ์ารุวรรณ ธรรมวตัร   กรรมการ 
 59.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ   กลุสวสัด์ิ     กรรมการ 



 60.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ   เอ่ียมวรวฒิุกลุ  กรรมการ 
 61.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว   เรโนลด ์   กรรมการ 
 62.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต อู่อน้   กรรมการ 
 63.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณีิ เพชรสวา่ง   กรรมการ 
 64.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาว ี หตัถกรรม   กรรมการ 
 65.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา รัศมีขวญั   กรรมการ 
 66.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ มณีโชติ   กรรมการ 
 67.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระพีพร ศรีจาํปา   กรรมการ 
 68.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(วา่ท่ีเรือตรี) ดร.เอกวิทย ์   มณีธร    กรรมการ 
 69.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ   กรรมการ 
 70.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัวรรณ์ แสงวิภาค   กรรมการ 
 71.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี วงศห์ลา้   กรรมการ 
 72.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกลุ  กรรมการ 
 73.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐม หงษสุ์วรรณ   กรรมการ 
 74.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ   กรรมการ  
 75.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชรนนท ์ สายณัห์เกณะ  กรรมการ  
 76.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ภู่พฒันว์ิบูลย ์  กรรมการ 
 77.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา สงวนสตัย ์   กรรมการ 
 78.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาธิษฐ ์ นากกระแสร์  กรรมการ 
 79.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 
 80.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา จนัทวงศ ์   กรรมการ 
 81.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการ 
 82.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั มีคาํ   กรรมการ 
 83.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 84.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ สืบวฒันะ   กรรมการ 
 85.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชดาวรรณ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 
 86.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร อุดอา้ย   กรรมการ 
 87.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎาวรรณ น่ิมนวล   กรรมการ 

 88.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิล  ล่ิมถาวรานนัต ์  กรรมการ                                    
 89.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร ระโหฐาน   กรรมการ 
 90.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร ศรีญาณลกัษณ์  กรรมการ 
 91.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ์ จนัทร์ดี   กรรมการ 



 92.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชินสาร   กรรมการ 
 93.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภก. ดร.เกรียงศกัด์ิ  เอ้ือมเกบ็   กรรมการ 
 94.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภคนิจ คุปพิทยานนัท ์  กรรมการ 
 95.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาดา กรเพชรปราณี  กรรมการ 
 96.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี   กรรมการ 
 97.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัด์ิ โสวจสัสตากลุ  กรรมการ 
 98.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร   กรรมการ 
 99.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมพรรณ สุจารินพงค ์   กรรมการ   
 100.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม   กรรมการ 
 101.  ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลศรี เด่นวฒันา   กรรมการ 
 102.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิรุฬห์ ศรีบริรักษ ์   กรรมการ 
 103.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภสัสร คาํสวสัด์ิ   กรรมการ 
 104.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ พนัธ์ุเพง็   กรรมการ 
 105.  ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ไรวรรณ จิตเป็นธม คิม  กรรมการ 
 106.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระทีป จินง่ี   กรรมการ 
 107.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ประทีป ทบัอตัตานนท ์  กรรมการ 
 108.  ผูช่้วยศาสตราจารยช์ชัวาลย ์  พนูลาภพานิช   กรรมการ 
 109.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สกสรรค ์ ตนัผาติการณ์    กรรมการ 
 110.  ดร.วรรณดี สุทธินรากร   กรรมการ 
 111.  ดร.มนตรี อนนัตรักษ ์   กรรมการ 
 112.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม   กรรมการ 
 113.  ดร.จุมพฎ บริราช   กรรมการ 
 114.  ดร.จกัรพงษ ์ ลิมปนุสสรณ์  กรรมการ 
 115.  ดร.ฐิติมา ไชยะกลุ   กรรมการ 
 116.  ดร.บวรวิทย ์ เปร่ืองวงศ ์   กรรมการ 
 117.  ดร.สารทิศ สกลุคู   กรรมการ 
 118.  ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั   กรรมการ  
 119.  ดร.กมล ชยัวฒัน ์   กรรมการ 
 120.  ดร.กมล จิราพงษ ์   กรรมการ 
 121.  ดร.พนูผล เตวิทย ์   กรรมการ     
       122.  ดร.อฏัฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 123.  ดร.นิเวศน์ จิระวิชิตชยั   กรรมการ 



 124.  ดร.คนึงนิจ กโุบลา   กรรมการ   
 125.  ดร.จาํเนียร จวงตระกลู   กรรมการ  
 126.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ   กรรมการ 
 127.  ดร.สุธี อยูส่ถาพร   กรรมการ 
 128.  ดร.สอาด หอมมณี   กรรมการ 
 129.  ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ   กรรมการ 
 130.  ดร.อคัรา โศภารักษ ์   กรรมการ 
 131.  ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี  กรรมการ 
 132.  ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป   กรรมการ 
 133.  ดร.ธนวตั ลิมป์พาณิชยก์ลุ  กรรมการ 
 134.  ดร.สฤษด์ิ ศรีขาว   กรรมการ 
 135.  ดร.ศรัญญา กนัตะบุตร   กรรมการ 
 136.  ดร.ฬุลิยา ธีระธญัศิริกลุ  กรรมการ 
 137.  ดร.ภุมรินทร์ ภิรมยเ์ลิศอมร  กรรมการ 
 138.  ดร.ภทัราวดี มากมี   กรรมการ 
 139.  ดร.วิเชียร อินทะสี   กรรมการ 
 140.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการ 
 141.  ดร.วชิราพรรณ แกว้ประพนัธ์  กรรมการ 
 142.  ดร.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ   กรรมการ 
 143.  ดร.พนัธ์ุศกัด์ิ ไทยสิทธ์ิ   กรรมการ 
 144.  ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ ์  กรรมการ 
 145.  ดร.นาํชยั ศุภฤกษช์ยัสกลุ  กรรมการ 
 146.  ดร.อญัชลี สุขในสิทธ์ิ   กรรมการ 
 147.  ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์   กรรมการ 
 148.  ดร.พรลภสั ณ  ลาํพนู   กรรมการ 
 149.  ดร.ปริยา รินรัตนากร   กรรมการ 
 150.  ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช  กรรมการ 
 151.  ดร.สุทิติ ขตัติยะ   กรรมการ 
 152.  ดร.ธารทศัน์ โมกขมรรคกลุ  กรรมการ 
 153.  ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน ์  กรรมการ 
 154.  ดร.ชนมณ์ฐัชา กงัวานศุภพนัธ์  กรรมการ 
 155.  ดร.ธวิช สุดสาคร   กรรมการ  



 156.  ดร.ฉนัทลกัขณ์ ฮีสวสัด์ิ   กรรมการ 
 157.  ดร.พชัรา โพธ์ิไพฑูรย ์  กรรมการ 
                  158.  ดร.ศิวดล            กญัญาคาํ   กรรมการ 
                  159.  ดร.อนุรักษ ์           เรืองรอบ     กรรมการ 
                  160.  ดร.ภูวดล            บวับางพลู    กรรมการ 

    161.  ดร.ธนัยา                         พิทธยาพิทกัษ ์   กรรมการ 
    162.  ดร.กิตติศกัด์ิ            แป้นงาม     กรรมการ 

                  163.  ดร.เดือนเพญ็            ทองน่วม     กรรมการ 
                  164.  ดร.ธนัยวิช            วิเชียรพนัธ์     กรรมการ 

    165.  ดร.พิชาภพ            คนกาญจน์                  กรรมการ 
 166.  Dr.Pham Vu  Phi Ho   กรรมการ 
 167.  ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท   กรรมการและเลขานุการ 



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1003  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.ธนัยวชิ  วเิชียรพนัธ์ 
กรรมการ อาจารยอ์ารีย ์  ขนัติธรรมกลุ 
เลขานุการ คุณรัศมีพร พยงุพงษ ์

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. การพฒันาบทเรียนสาํเร็จรูปจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ือง 
กระบวนการผลิต และปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้ง 
พนัธ์ุนํ้ ารู 

ดวงพร  รักยิง่งาม 
(ม.ราชภฏัเชียงใหม่) 

13.20–13.40 น. การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการภยัพิบติัของ
โรงเรียนบา้นบางกะปิ สงักดักรุงเทพมหานคร 

คทาวธุ  พิมพส์อาด 
(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)   

13.40–14.00 น. การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชาปัญหาสงัคม เพญ็พรรษา  ปกาสิทธ์ิ 
(ม.ราชภฏัสกลนคร) 

14.00–14.20 น. การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเสน้  
โดยใช ้ GSP สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสกลนคร 

ผกาพรรณ  วะนานาม 
(ม.ราชภฏัสกลนคร) 

14.20–14.40 น. การศึกษาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการ
ทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 

พทัธดนย ์ วะนานาม 
(โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม) 

14.40–15.00 น. การวิเคราะห์ลกัษณ์ทางภาษาเพื่อใชจ้าํแนกความแตกต่าง
ระหวา่งผูเ้ขียนในงานเขียนวิชาการภาษาไทย 

ศิวพร  ทวนไธสง 
(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1004  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.สอาด หอมมณี  
กรรมการ รศ.สุวทิย ์ น่ิมนอ้ย 
เลขานุการ วา่ท่ีร้อยตรีศิริพงศ ์  อคัรชยัภูมิสกลุ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. ลกัษณะของความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดั
ในเขตจงัหวดัตรัง 

ววิฒัน์  ฤทธิมา 
(ม.ทกัษิณ) 

13.20–13.40 น. วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ ตาํบลท่านางแนว อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดั
ขอนแก่น 

พลอยนภสั  ราชนุวงษ ์
(ม.ขอนแก่น) 

13.40–14.00 น. มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจดัการและได้
ประโยชน์ของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ิน 

ภมิูสิษฐ ์ มากเขียนไป 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.00–14.20 น. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัความเป็นผูเ้สียหายของราษฎรใน
คดีจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ร้อยตาํรวจเอก วโิรจน์  จริตรัมย ์

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.20–14.40 น. ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการเช่าท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

ผาติบพิตร  บุญพนู 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

14.40–15.00 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของ
สมาชิกสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ติณณภพ  ฉายแกว้ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.00–15.20 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ศึกษากรณี: จงัหวดัเชียงใหม่ 

อุษณี  แสงวฒันากลุ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.20–15.40 น. ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลของการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ศึกษากรณี:  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จีระวฒัน์  คงโต 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.40 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1005  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม 
กรรมการ อาจารยพ์นารัตน์   อุปพงศ ์   
เลขานุการ อาจารยพ์ลกฤษณ์ ไพรสาณฑว์ณิชกลุ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. ความแตกต่างของพฤติกรรมกลุ่มกองทุนหมู่บา้นและสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นในพื้นท่ีชุมชนเมืองและชนบท: กรณีศึกษาพื้นท่ี
อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 

พรเทพ  กมลเพชร 
(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

13.20–13.40 น. ศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินตาํบลบา้นกง อาํเภอหนองเรือ จงัหวดั
ขอนแก่น 

เกรียงไกร  เกตุแกว้ 
(ม.ขอนแก่น) 

13.40–14.00 น. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  
อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ปาริฉตัร  พทุธกาล 
(ม.สุโขทยัธรรมาธิราช) 

14.00–14.20 น. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท่ี
สาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน ตาํบลกดุกวา้ง  
อาํเภอหนองเรือ  จงัหวดัขอนแก่น 

ธวชัชยั   อินทร์พรม 
(ม.ขอนแก่น) 

14.20–14.40 น. การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัและเครือข่ายการคา้ของไทย
กบัญ่ีปุ่น: ศึกษากรณีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 

กณิกนนัต ์ ณ สุวรรณ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

14.40–15.00 น. ปัจจยัทาํนายความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิด 
ในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดป่วย 

เพญ็ประภา อศัวศิลาวสุกลุ 
(ม.บูรพา) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1006  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์
กรรมการ ผศ.จิรพงษ ์ จนัทร์งาม 
เลขานุการ อาจารยว์ศิวะ อุนยะวงษ ์

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการแหล่งนํ้าดิบ
แก่งละวา้ เพื่อผลิตนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  
สาขาบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

กมล  ศรีวงษ ์
(ม.ขอนแก่น) 

13.20–13.40 น. รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อาํเภอพล จงัหวดั
ขอนแก่น 

จนัทนา  โคบาล 
(ม.ขอนแก่น) 

13.40–14.00 น. การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าในการบริหารจดัการโครงการ
ชลประทานระบบท่อส่งนํ้าบา้นกดุแคน ตาํบลโนนทอง   
อาํเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

กิตติธชั เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
(ม.ขอนแก่น) 

14.00–14.20 น. วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลกดุนํ้าใส อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น 

ชลฤดี  เหมือนรักษา 
(ม.ขอนแก่น) 

14.20–14.40 น. วิธีการอนุรักษป่์าชุมชนของชาวบา้นตาํบลเขานอ้ย   
อาํเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น 

นครินทร์ รัตนเรืองศรี 
(ม.ขอนแก่น) 

14.40–15.00 น. คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรม 
ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัชลบุรี 

อริสรา  เสริมแกว้ 
(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1009  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท 
กรรมการ อาจารยปั์ณฑช์ณิช เพง่ผล 
เลขานุการ อาจารยจิ์ราภรณ์ ชมยิม้ 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. เพศ ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ และความวิตก
กงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
 

อิทธิศกัด์ิ  ศรีดาํ 
(สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั), 

วนัเพญ็  วโิรจน์เจริญวงศ์
(ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ), 
ณฐัพงศ ์ เหลืองนฤดม
(วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม) 

13.20–13.40 น. การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงของโรคเบาหวาน ณฐัชุดา  มงคลชาติ 
(ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ) 

13.40–14.00 น. การศึกษาความสมัพนัธ์ระยะห่างของรากตน้ไมก้บัลกัษณะ
ความลาดเอียงท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์เสถียรภาพการพงัทลาย
ของดิน 
 

สุรชยั  อาํนวยพรเลิศ 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
เขตพื้นท่ีเชียงราย) 

14.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 

  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1010  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ 
กรรมการ อาจารยพ์งศสิ์น พรหมพิทกัษ ์
เลขานุการ อาจารยว์ราพร ดาํจบั 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. บทบาทของไทเก๊กในฐานะวฒันธรรมส่งเสริมสุขภาวะ 
ของคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย 
 

Mei yan Huang (ปภาณิน) 
(ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 

13.20–13.40 น. การสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกงุ  
ตาํบลศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

กมลพร  ไชยชมภู 
(ม.ขอนแก่น) 

13.40 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย 
ห้อง 1011  ช้ัน 10  อาคาร ดร. สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์    อุสาหะ 
กรรมการ อาจารยนิ์รชร บุญชูกศุล 
เลขานุการ อาจารยเ์จกิตาน์ ศรีสรวล 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–13.20 น. ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวงัสวาบ ตาํบลวงัสวาบ   
อาํเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 

นนัทวลัย ์ป่ินพงศพ์นัธ์ 
(ม.ขอนแก่น) 

13.20–13.40 น. วิธีการอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก ตาํบลท่าวดั อาํเภอแวงนอ้ย 
จงัหวดัขอนแก่น 

กญัญพ์ชิรา  ภผูาคุณ 
(ม.ขอนแก่น) 

13.40–14.00 น. วิถีความเช่ือเร่ืองลาํผฟ้ีาของชุมชนตาํบลคาํแมด อาํเภอซาํสูง  
จงัหวดัขอนแก่น 

นรินทร์ คาํนวณสวสัด์ิ 
(ม.ขอนแก่น) 

14.00–14.20 น. วิธีการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสวดสรภญัญะ บา้นภูเขา
ทอง ตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ 

คณสัพิเชฐ  มิกขนุทด 
(ม.ขอนแก่น) 

14.20–14.40 น. รูปแบบความเช่ือเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม  ชุมชนหนองบวั
ระเหว อาํเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ 

จิตรลดัดา สุวรรณศรี 
(ม.ขอนแก่น) 

14.40–15.00 น. รูปแบบความเช่ือเร่ืองผปีอบของชาวบา้นในชุมชนตาํบลใหม่ 
นาเพียง อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 

ธีรวฒัน์ แก่นจนัทร์ 
(ม.ขอนแก่น) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
  



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบโปสเตอร์   
ลานอเนกประสงค์  ช้ัน 1  อาคาร ดร.สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

ประธาน ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน 
กรรมการ ดร.ปริยา   รินรัตนากร 
กรรมการ อาจารยอ์าคม   เผอืกจนัทึก 
กรรมการ อาจารยอ์ชิระ ใจสุบรรณ 
กรรมการ อาจารยธ์นญักรณ์ รักษาคาํ 
กรรมการ อาจารยณ์พชัร์วดี  แสงบุญนาํ หงส์ทอง 
กรรมการ อาจารยอ์ภิชยั  ตระหง่านศรี 
กรรมการ อาจารยล์ดัดาวรรณ มีอนนัต ์
เลขานุการ อาจารยช์ยัณรงค ์ ชยัจินดา 

 
เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 

13.00–15.00 น. สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ช่อเพชร วงศเ์สนา 
(ม.ราชภฏับุรีรัมย)์ 

13.00–15.00 น. องคป์ระกอบสาํคญัดา้นประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลกระทบต่อ
การคา้ปลีกสมยัใหม่ เฉพาะหา้งสรรพสินคา้ 

วราวธุ ตีระนนัทน์ 
(ม.สยาม) 

13.00–15.00 น. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความผกูพนัท่ี
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคาร 
กรุงไทย สาํนกังานใหญ่ 

เอกพล หลาํชม 
(ม.ศิลปากร) 

13.00–15.00 น. การจดัร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน  จงัหวดันครราชสีมา ปอยหลวง บุญเจริญ 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน) 

13.00–15.00 น. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือและการยอมรับต่อผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารนํ้ามนัรําขา้วและจมูกขา้วของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดันครพนม 

ภทัราวดี ศรีปัญญา 
(ม.นครพนม) 

 
 
 



ผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบโปสเตอร์  (ต่อ) 
ลานอเนกประสงค์  ช้ัน 1  อาคาร ดร.สุข – มาลนีิ  พคุยาภรณ์ 
 

เวลา ช่ือบทความ ผู้เสนอ 
13.00–15.00 น. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าตน้นํ้า “ผขีนุนํ้า” ของชุมชนบา้นเตาปูน ตาํบลบา้นธิ  
อาํเภอบา้นธิ จงัหวดัลาํพนู 

สิทธา  พงษศ์กัด์ิ 
(ม.ราชภฏัสวนดุสิต  
ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ลาํปาง) 

13.00–15.00 น. Assessing University Students' Behaviour using Social Media 
for Admission Purposes 

ภมิู  ตนัติพงศอ์นนัต ์
(ม.สยาม) 

13.00–15.00 น. ความพึงพอใจและความคาดหวงัของผูใ้ชร้ะบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาออนไลน์ (e-SAR) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ณพชัร์วดี แสงบุญนาํ หงษท์อง 

(ม.ศรีปทุม ชลบุรี) 

13.00–15.00 น. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
ตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี 

ปองทิพย ์ววิฒันสิเนศวร 
(ม.สุโขทยัธรรมาธิราช) 

13.00–15.00 น. ปัจจยัทาํนายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรก
วยัทารก 

รสสุคนธ์ เจริญสัตยสิ์ริ 
(ม.บูรพา) 

13.00–15.00 น. การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างเตาเผาและผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผารากดุว้ยเน้ือดินด่านเกวียน แก่ผูป้ระกอบการ
เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 

ผศ.เด่น  รักซอ้น 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

13.00–15.00 น. การพฒันาเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนดว้ยเทคนิคสกาฟิโต วชัรินทร์  แซ่เตีย 
(ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน) 

13.00–15.00 น. ปัจจยัทาํนายสมัพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก อารี  ฉออ้นโฉม 
(ม.บูรพา) 

15.00 น. มอบเกียรติบตัรรับรองการนาํเสนอผลงานวิชาการ  

 
 



สารบัญ 

สารจากรองอธิการบด ีวทิยาเขตชลบุรี 

สารจากประธานคณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจัดการประชุม 

กาํหนดการประชุมวชิาการ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงานวจิัย 

กาํหนดการนําเสนอผลงานวจิัย 

นามนักวจิัย (นําเสนอแบบบรรยาย)                       หน้า 
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ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น …………………………………                1 

กมลพร  ไชยชมภู 

 การสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกงุ ตาํบลศิลา 

อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น …………………………………………………………………               8 

กณกินันต์  ณ สุวรรณ 

 การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัและเครือข่ายการคา้ของไทยกบัญ่ีปุ่น:  

ศึกษากรณีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน ………………………………………………               13 

กญัญ์พชิรา  ภูผาคุณ 

 วิธีการอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก ตาํบลท่าวดั อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ………….              23 

กติตธัิช เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 

 การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าในการบริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้า 

บา้นกดุแคน ตาํบลโนนทอง  อาํเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ………………….………..                28 

เกรียงไกร  เกตุแก้ว 

 ศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินตาํบลบา้นกง อาํเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ……………………            34 



สารบัญ (ต่อ) 

 

นามนักวจิัย                          หน้า 

คณสัพเิชฐ  มกิขุนทด 

 วิธีการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสวดสรภญัญะ บา้นภูเขาทอง ตาํบลโคกสะอาด  

อาํเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ ………………………………………………………..              39 

คทาวุธ  พมิพ์สอาด 

 การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการภยัพิบติัของโรงเรียนบา้นบางกะปิ  

สงักดักรุงเทพมหานคร ………………………………………………………………………             45   

จันทนา  โคบาล 

รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น …………………………              53 

จิตรลดัดา สุวรรณศรี   

 รูปแบบความเช่ือเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม  ชุมชนหนองบวัระเหว อาํเภอหนองบวัระเหว  

 จงัหวดัชยัภูมิ ..........................................................................................................................              59 

จรีะวฒัน์  คงโต 

 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลของการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

รูปแบบพิเศษ ศึกษากรณี: จงัหวดัเชียงใหม่ ............................................................................               65 

ชลฤด ี เหมือนรักษา 

 วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีในเขตพื้นท่ีเทศบาล 

ตาํบลกดุนํ้ าใส อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น  ....................................................................                73 

ณฐัชุดา  มงคลชาต ิ

 การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงของโรคเบาหวาน .............................................................................                79 
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ดวงพร  รักยิง่งาม 
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  และปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุนํ้ารู .......................................................................              86 

ติณณภพ  ฉายแก้ว 

 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์  

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542   ................................................................................              93 

ธวัชชัย   อินทร์พรม 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท่ีสาธารณประโยชนแ์ปลงโคกสนามบะแปน  

ตาํบลกดุกวา้ง  อาํเภอหนองเรือ  จงัหวดัขอนแก่น ...............................................................               100 

ธีรวฒัน์ แก่นจันทร์ 

 รูปแบบความเช่ือเร่ืองผีปอบของชาวบา้นในชุมชนตาํบลใหม่นาเพียง  
อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ...........................................................................................             106 

นครินทร์ รัตนเรืองศรี 

 วิธีการอนุรักษป่์าชุมชนของชาวบา้นตาํบลเขานอ้ย  อาํเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น ………             112 

นรินทร์ คาํนวณสวัสดิ์ 

 วิถีความเช่ือเร่ืองลาํผฟ้ีาของชุมชนตาํบลคาํแมด อาํเภอซาํสูง  จงัหวดัขอนแก่น ....................            119 

นันทวลัย์ ป่ินพงศ์พนัธ์   

         ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวงัสวาบ ตาํบลวงัสวาบ  อาํเภอภผูาม่าน จงัหวดัขอนแก่น .......          125 

ปาริฉัตร  พทุธกาล 

 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  อาํเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ.        134 
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ผกาพรรณ  วะนานาม 

 การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเสน้ โดยใช ้ GSP สาํหรับนกัศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ..........................................................................          143 

ผาตบิพติร  บุญพนู 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524.            150 

พรเทพ  กมลเพชร 
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 ปัจจยัทาํนายความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดป่วย.            178 
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บทคดัย่อ 
  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จดัการแหล่งน ้ าดิบแก่งละวา้ เพื่อผลิตน ้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น  
2) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จดัการแหล่งน ้าดิบแก่งละวา้ เพื่อผลิตน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิด
ความยัง่ยนืต่อไป กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนท่ีใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าดิบแก่งละวา้ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบา้นไผ ่
และอ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 20 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยวิธีการแบบอุปมาน พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ตอ้งมีเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น แผนงาน
โครงการสามารถปฏิบติัไดจ้ริง มีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน การประปาส่วนภูมิภาคตอ้งเป็นผูน้ าในการด าเนินงาน 
มีทีมลงพื้นท่ีเพื่อประเมินความกา้วหนา้ของงานและรับฟังปัญหา รวมถึงมีการสร้างเสริมก าลงัใจใหผู้ป้ฏิบติังาน
การบริหารจดัการแหล่งน ้ าตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพน ้ าใหมี้คุณภาพดีข้ึน มีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของทุกภาคส่วน โดยประชาชนพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมหากเป็นการท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 
ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งน ้าดิบเกิดความยัง่ยนื                         
ค าส าคญั: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารจดัการแหล่งน ้าดิบ 
__________________________ 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน  
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2556  
  ** อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



2 

 

ABSTRACT 
This qualitative research is carried out with the objectives to: 1) study the people’s participation in 

the management of  Kaeng Lawa natural water resources for water supply process of Baan Pai Provincial 
Waterworks Authority, Khon Kaen Province, and 2) incorporate the  findings of the research into 
strategies and projects with the people’s participation in the management of  Kaeng Lawa natural water 
resources for water supply process of Baan Pai Provincial Waterworks Authority, Khon Kaen Province to 
achieve sustainability. The target research group consists of 20 residents who benefit from natural water 
resources in Baan Pai and Baan Haed Districts, Khon Kaen Province. The research tool is used in 
conducting an in-depth interview and for data analysis by an inductive method. The research points out 
that the people’s participation requires an open forum for opinions, reliable project outlines as well as clear 
action plans. The Provincial Waterworks Authority must be the leading organization in carrying out the 
work by arranging fieldwork teams to estimate the work progress and voice its difficulties as well as 
encouraging those who carry out the tasks. In managing the water resources, improving the quality of 
water must be considered and, at the same time, quality water must be adequate to the needs of every 
sector. The people are, of course, willing to participate if the task is truly meant for the public interest. 
And with their participation, the management of the natural water resources can achieve sustainability. 
Keywords: people’s participation, management of natural water resources.  
 

บทน า 
แก่งละวา้เป็นบึงน ้าขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอบา้นไผ ่และอ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 

เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาธรรมชาติ และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกนานาชนิด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้นไผ ่
ใชน้ ้ าดิบจากแก่งละวา้ในการผลิตน ้ าประปาให้กบัประชาชนส าหรับการอุปโภคบริโภค ถือเป็นทรัพยากร
แหล่งน ้ าท่ีส าคญัท่ีใชอุ้ปโภคบริโภค และยงัเป็นแหล่งน ้ าท่ีสร้างงานสร้างอาชีพของชาวบา้นในพื้นท่ี ปัจจุบนั
พบว่าแก่งละวา้เส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากการใชป้ระโยชน์ของมนุษยท่ี์ไม่เก้ือหนุนต่อระบบ
นิเวศ สภาพแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลใหแ้หล่งน ้าต้ืนเขิน ปริมาณน ้าไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการใชน้ ้ าในช่วงฤดูแลง้ คุณภาพน ้ าต ่า มีการปล่อยน ้ าเสียลงแหล่งน ้ า ตรวจพบสารเคมีอนัตรายและเช้ือ
โรคหลายชนิดปนเป้ือนในแหล่งน ้ า และพบว่าไม่มีแผนการพฒันาแหล่งน ้ าและแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีชดัเจน 
รวมถึงการบูรณาการความร่วมมืออยา่งจริงจงัจากประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการแหล่งน ้ าดิบ
แก่งละวา้ (ศิริ ศรีจุมพล และคณะ, 2547, หนา้ 15; สุณีย ์กวิศราศยั, วรนนัท ์บุนนาค, กฤตกร กล่อมจิต, บุญเลิศ 
มรกต, วีระยทุธ โพธ์ิศรี และปุณณภา นามพิลา, 2553, หนา้ 1) 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในฐานะท่ี
เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร วิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็น ด าเนินการ 
ประสานความร่วมมือ ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการด าเนินการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดอนัเป็นการแกไ้ขปัญหาของชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของประชาชน และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐเพื่อใหเ้กิดการป้องกนั แกไ้ข และจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ (จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555, หนา้ 131)  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการแหล่งน ้ าดิบแก่งละวา้
เพื่อผลิตน ้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าผลวิจยัไปก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์และโครงการให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการแหล่งน ้ าดิบแก่งละวา้เกิดความ
ยัง่ยนื 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนไดป้รากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 
2529) เป็นตน้มา และรัฐไดใ้ชก้ารมีส่วนร่วมน้ีเป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนเขา้ร่วมโครงการของรัฐ แสดงให้
เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลกัการสากลท่ีอารยประเทศให้ความส าคญั และเป็นประเด็น
หลกัท่ีสังคมไทยใหค้วามสนใจเพื่อพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการ
ธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐใหดี้ข้ึน และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุก ๆ ฝ่าย 
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2551, หนา้ 5) นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นเจตนารมณ์หลกัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และต่อเน่ืองมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550  ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานทอ้งถ่ินและกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดบัประเทศต่อไป (ปัทมา สูบก าปัง, 2552, หนา้ 2) 
  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการแหล่งน ้าดิบแก่งละวา้เพื่อผลิตน ้ าประปา

ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
2. เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจดัการแหล่งน ้าดิบแก่งละวา้เพื่อผลิตน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
เกิดความยัง่ยนื 
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วธีิด าเนินการวจิยั  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นต่าง ๆ รอบพื้นท่ีของแก่งละวา้

ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบา้นไผแ่ละอ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ท่ีส าคญั จ านวน 20 ราย ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประกอบอาชีพประมง และกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการ
จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอแบบพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการแหล่งน ้าดิบแก่งละวา้เกิดความยัง่ยนื 
 

ผลการวจิยั 

ดา้นการวางแผน พบว่าการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกบัผูน้ าหมู่บา้นและผูน้ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ตอ้งจดัท าประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้
แผนปฏิบติัการตอ้งมีความชดัเจน เนน้การท างานแบบมีส่วนร่วม และตอ้งมีแผนจดัสรรงบประมาณรองรับ
อยา่งเหมาะสม 

ดา้นการด าเนินการ พบว่าการประปาส่วนภูมิภาคควรร่วมกบัผูน้ าหมู่บา้นและผูน้ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อหา้มปล่อยน ้าเสียลงแหล่งน ้า และก าหนดวนัส าคญัเพื่อพฒันาแก่งละวา้พร้อม
กนัทุกหมู่บา้น ตอ้งมีทีมงานเพื่อใหค้วามรู้กบัประชาชนในพื้นท่ีเร่ืองการพฒันาคุณภาพน ้ าดิบ และการประปา
ส่วนภูมิภาคตอ้งเป็นเจา้ภาพหลกัในการด าเนินงานร่วมกบัประชาชนทุกดา้น ตอ้งมีการน าแผนงานมาทดลอง
ปฏิบติัจริงกบักลุ่มประชาชนท่ีมีความพร้อมก่อน โดยตอ้งมุ่งเนน้แกปั้ญหาส่วนรวมใหส้ าเร็จ และเห็นผลใน
เชิงประจกัษ ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และศรัทธาใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 

ดา้นการจดัการตามแผน พบว่าการประปาส่วนภูมิภาคควรร่วมกบัผูน้ าหมู่บา้นและผูน้ าองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล แบ่งประชาชนเป็นกลุ่มและก าหนดภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจน ตอ้งคดัเลือกคณะท างานและ
บนัทึกความกา้วหนา้และผลงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมภาพถ่ายประกอบ  ตอ้งจดัเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เพื่อให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคอยา่งอิสระ และน าขอ้มูลต่าง ๆ มาแลกเปล่ียนกนัเพื่อ 
ใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้แกปั้ญหาท่ีใหญ่และส าคญัมาเป็นล าดบัแรก 

ดา้นการก ากบัติดตาม พบวา่ตอ้งมีทีมงานลงพื้นท่ีออกตรวจเยีย่มและประเมินความกา้วหนา้ของงาน 
เสริมสร้างก าลงัใจใหช้าวบา้นดว้ยการมอบรางวลัและการประกาศเกียรติคุณใหส้งัคมรับทราบ ตอ้งตระหนกั
เสมอวา่ประชาชนทุกคนมีความส าคญั เขา้มาท างานร่วมกนัดว้ยจิตอาสาจึงตอ้งยกยอ่งใหเ้กียรติเสมอกนั  

ดา้นการประเมินผล พบว่าเม่ือสามารถพฒันาและบริหารจดัการแก่งละวา้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
แผนงานท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ผลพลอยไดท่ี้ตามมาคือประชาชนในพื้นท่ีจะมีรายไดเ้พิ่มจากการประกอบอาชีพเสริม 
ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน เกิดมีความรักสามคัคีกนัในชุมชน มีน ้ าสะอาดและเพียงพอกบัความตอ้งการของ
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ทุกกลุ่ม  แก่งละวา้จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีดีในอนาคต ส่วนผลกระทบท่ีอาจตามมาคือวฒันธรรมอนัดี
งามในทอ้งถ่ินอาจเลือนหายไป   

ดา้นการรับประโยชน์ พบว่าหากแก่งละวา้ไดรั้บการฟ้ืนฟู ชุมชนจะมีแหล่งน ้ าสะอาดไวใ้ชใ้นการ
อุปโภคบริโภค ส่งผลให้ให้สุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ีดีข้ึนและมีความสุขมากข้ึน เกิดสังคมท่ี
เก้ือหนุนกนัเหมือนในอดีต เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  
  

อภปิรายผล 
แก่งละวา้คือแหล่งน ้ าดิบท่ีส าคญัในการผลิตเป็นน ้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ ่

เน่ืองจากแก่งละวา้เป็นแหล่งน ้ าสาธารณะขนาดใหญ่ มีผูเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าหลายกลุ่ม ปัจจุบนั
พบว่าแก่งละวา้เส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว ปริมาณน ้ าไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชน้ ้ า ในช่วงฤดูแลง้ต้ืนเขิน 
คุณภาพน ้ าดิบต ่า พบการปล่อยน ้ าเสียลงแหล่งน ้ าหลายจุด ตรวจพบสารเคมีอนัตรายและเช้ือโรคหลายชนิด
ปนเป้ือนในแหล่งน ้า  ท่ีส าคญัพบวา่ไม่มีแผนในการพฒันาแก่งละวา้ และแผนการจดัสรรการใชป้ระโยชน์ท่ี
ชดัเจน ตลอดจนไม่มีแผนบูรณาการความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั ดงันั้นหากตอ้งการ
ฟ้ืนฟูแก่งละวา้ใหก้ลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ และมีน ้ าดิบท่ีมีคุณภาพดีเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์ของทุก
ฝ่ายเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา จ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการแหล่งน ้ าดิบ
แก่งละวา้ร่วมกนั โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งมีเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น แผนงานโครงการสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง มีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน การประปาส่วนภูมิภาคตอ้งเป็นผูน้ าในการด าเนินงาน มีทีมลงพื้นท่ี
เพื่อประเมินความกา้วหนา้ของงานและรับฟังปัญหา รวมถึงมีการสร้างเสริมก าลงัใจให้ผูป้ฏิบติังาน การบริหาร
จดัการแหล่งน ้ าตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพน ้ าให้มีคุณภาพดีข้ึน มีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของทุก
ภาคส่วน โดยประชาชนพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง จะส่งผลใหก้ารมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งน ้ าดิบเกิดความอยา่งย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีว่า การมีส่วนร่วมอยา่ง
แทจ้ริงจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มในหมู่บา้นมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจท่ีจะด าเนินการใด ๆ 
เพื่อตวัเขาและเพื่อหมู่บา้นของเขาโดยตวัเขาเอง ซ่ึงลกัษณะการท างานดงักล่าวมีลกัษณะเป็น “หุ้นส่วน” 
ระหว่างเจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชน ซ่ึงจะเป็นผูไ้ดรั้บผลท่ีเกิดจากการพฒันา จนในท่ีสุดประชาชนสามารถ
ด าเนินการเองตามล าพงัได ้โดยรัฐจะตอ้งมีความตั้งใจและจริงใจท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบติังานของประชาชนให้
ต่อเน่ือง (สถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้, ออนไลน์, ม.ป.ป.) การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงหวัใจท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมนั้นประชาชน
ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีส่วนไดส่้วนเสีย และมีผลประโยชน์ร่วมกนัจะท าให้
การแกไ้ขปัญหาของชุมชนหรือทอ้งถ่ินบรรลุตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริง สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐเพื่อให้
เกิดการป้องกนัแกไ้ขและจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ (จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555, หนา้ 123-141)  
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ยุทธศาสตร์และโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการวางแผน ไดแ้ก่ โครงการประชาคมหมู่บา้นเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ก่งละวา้ 

โครงการรับฟังเสียงจากชุมชนเพือ่คนรักแก่งละวา้ โครงการไตรภาคีคืนวถีิธรรมชาติเพือ่กลบัสู่ลุ่มน ้าแก่งละวา้  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ โครงการรณรงคง์ดการปล่อยน ้ าเสียลงแก่งละวา้เพื่อลุ่มน ้ า

แก่งละวา้ โครงการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ่สัญจรสอนท าน ้ าสะอาดเพื่อชุมชนแก่งละวา้ โครงการ
สร้างทีมจิตอาสาเพื่อพฒันาน ้าใส ใส่ใจแก่งละวา้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการจดัการตามแผน ไดแ้ก่ โครงการจดัท าฐานขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจากแก่งละวา้ 
เพื่อบริหารจดัการแหล่งน ้า โครงการฝึกอบรมการบนัทึกและน าส่งขอ้มูลส าคญัใหก้บัเครือข่ายชุมชนเพื่ออนุรักษ์
และพฒันาแก่งละวา้ โครงการประชุม Work shop เพื่อพฒันาแผนงานกลุ่มเครือข่ายอนุรักษแ์ละพฒันาแก่งละวา้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการก ากบัติดตาม ไดแ้ก่ โครงการมอบเกียรติบตัรประกาศเกียรติคุณกบัสมาชิก
เครือข่ายผูร่้วมอนุรักษแ์ละพฒันาแก่งละวา้เพื่อสร้างเสริมก าลงัใจในการท างาน โครงการอบรมแกนน าอนุรักษ์
ลุ่มน ้ าแก่งละวา้เพื่อลุ่มน ้ าแก่งละวา้ โครงการสัมมนากลุ่มเครือข่ายอนุรักษลุ่์มน ้ าแก่งละวา้เพื่อติดตามการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบแก่งละวา้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการประเมินผล ไดแ้ก่ โครงการจดัสรรการใชน้ ้ าจากลุ่มน ้ าแก่งละวา้เพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนน ้า โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวแก่งละวา้เพื่อชีวิตท่ีดีของชุมชนแก่งละวา้ โครงการอนุรักษ์
ลุ่มน ้าแก่งละวา้เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของแก่งละวา้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการรับประโยชน์ ไดแ้ก่ โครงการพฒันากลุ่มอาชีพพื้นท่ีแก่งละวา้เพื่อส่งเสริม
รายไดข้องชุมชน โครงการน ้ าประปาด่ืมไดข้องการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ ่เพื่อสุขอนามยัของผูบ้ริโภค 
โครงการขยายเขตบริการน ้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบา้นไผ ่เพื่อบริการชุมชนท่ีตอ้งการใช้
น ้ าประปา 
 2.  ข้อเสนอแนะจากผู้วจัิย 

      การประปาส่วนภูมิภาคตอ้งมีฐานขอ้มูลท่ีชดัเจน เช่น ขอ้มูลการใชน้ ้ าของกลุ่มการใชน้ ้ าและความ
ตอ้งการใชน้ ้ าตลอดปี ว่ามีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด ประสบปัญหาอะไรบา้ง เพื่อน าขอ้มูลมาพดูคุยกบัประชาชน 
และน าไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาร่วมกนั การท างานตอ้งมีความต่อเน่ือง และตอ้งท าใหป้ระชาชนมีความรู้สึกวา่
เป็นเจา้ของแก่งละวา้ มีส่วนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัซ่ึงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมดูแลรักษาแหล่งน ้า 

      การประปาส่วนภูมิภาคตอ้งผลิตน ้ าประปาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพื่อส่งจ่ายใหป้ระชาชนไดใ้ช้
อยา่งทัว่ถึง  และหากพฒันาจนถึงขั้นสามารถด่ืมน ้ าประปาไดอ้ยา่งปลอดภยัก็จะท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ ตอ้งจดักิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้กบัประชาชนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อกนั 
และเกิดประโยชน์กบัแหล่งน ้ า ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่า ปฏิบติัตาม และเกิดการร่วมมืออย่าง
ย ัง่ยนืสืบไป  
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       การประปาส่วนภูมิภาคตอ้งท าใหป้ระชาชนเห็นว่ามีความจริงใจ และเม่ือเขา้มาร่วมกนัแลว้จะเกิด
ประโยชน์กบัส่วนรวมจริง ๆ สามารถท าไดจ้ริงและไม่กระทบกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนใน
พื้นท่ี รวมถึงมีแผนระยะยาวเพื่อพฒันาแก่งละวา้ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษแ์หล่งน ้าไปพร้อม ๆ กนั การมีส่วนร่วมกจ็ะเกิดความยัง่ยนื 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่การสืบ

สานประเพณีบุญเบิกบา้นเกิดจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่พดูต่อ ๆ กนั เล่าจากประสบการณ์สืบทอดกนัจากรุ่นสู่รุ่น และการ
เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของประเพณี บุญเบิกบา้นเป็นการปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย ส่ิงไม่ดี ไม่เป็นมงคลออกไปจากชีวิต 
เม่ือท าบุญเบิกบา้นแลว้ก็จะอยูร่่มเยน็เป็นสุข เป็นการขอขมาบา้นเรือนท่ีไดเ้คยท าสกปรกเอาไวแ้ละมีเร่ืองไม่ดี
มาทั้งปี รวมทั้งมีความเช่ือวา่จะช่วยใหพ้ืชผลดีเจริญงอกงาม ไม่มีโรคร้ายมาเบียดเบียน บุญเบิกบา้นท าใหทุ้ก
คนในหมู่บา้นมีความสามคัคีกนั ใชป้ระโยชน์จากงานบุญเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเพื่อนบา้น ท าไป
ดว้ยจุดประสงคเ์ดียวกนัคือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครอบครัว ท าใหมี้
ความมัน่ใจในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข เป็นมรดกของชุมชนท่ีท าสืบต่อกนัจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเคร่ืองมือฝึก
พฤติกรรมของลูกหลานในหมู่บา้น ท าให้รู้สึกรักและเห็นคุณค่าของประเพณีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกตญัญู
ต่อผูมี้พระคุณ การสืบสานบอกเล่าเร่ืองราวโดยการท ากิจกรรม จดัวิชาท่ีเก่ียวกบัประเพณีไวใ้นหลกัสูตรทุก
ระดบัชั้นของทอ้งถ่ิน ถ่ายทอดทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพิธีกรรมให้คนรุ่นใหม่เขา้
มามีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค ์สร้างความรักและหวงแหน สร้างจิตส านึกในหมู่บา้น เร่ิมจากจุดเล็ก ๆ ใน
ครอบครัวก่อน ท าใหทุ้กคนเห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ และความดีงามของประเพณีบุญเบิกบา้น 
ค าส าคญั: การสืบสานประเพณี, บุญเบิกบา้น 

 
 __________________________ 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน  
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2556  
  ** อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ABSTRACT 
The research study investigated the continuation of Bun Burk Ban tradition in Nong Kung Village, 

Sila Sub-district, Muang District, Khon Kaen Province. Key informants were interviewed for in-depth 
data. The findings were, as follows: The tradition whose aim was to chase away all the evil from life had 
been passed on from generation to generation. Once the Bun Burk Ban merit-making was performed, 
every household could then live in harmony. It was also believed that the merit-making would bring 
prosperity on crop harvests and chase away all the sickness and pain. This tradition also brought villagers 
together since they all joined in the event for blessings. When people in the village were reunited, they 
lived their lives in peace and worked with one another in conserving the local heritage. Meanwhile, the 
monks’ broadcasting center could play a great role in spreading the news and keeping the villagers updated 
on the self-learning tradition. When villagers had a chance to witness the tradition by themselves, they felt 
more grateful and saw the true value of the tradition which aimed to repay the favor extended to them. 
Another way to conserve the tradition was that activities and contents concerning the tradition should be 
included in the school curriculum so that the younger generation could be part of the long-conserving 
norms. The love and care of this local tradition could start from the smallest unit like family in order to 
make everyone realize of its value, benefits, and beauty. 
Keywords: tradition continuation, Bun Burk Ban tradition. 
 

บทน า 
การสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของบา้นหนองกุง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จะจดัข้ึน

ในช่วงตน้เดือนเมษายนของทุก ๆ ปี  เป็นประเพณีท่ีท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ว่าการท าบุญ
เบิกบา้นเหมือนเป็นการปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีออกจากหมู่บา้น เสริมความเป็นสิริมงคลให้กบัคนในหมู่บา้นและ
คนในครอบครัว เพื่อให้อยูดี่กินดี ปราศจากส่ิงเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง และเพื่อบวงสรวงเจา้ท่ีเจา้ทาง ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปกปักรักษาอยูใ่นหมู่บา้น ช าระลา้งมลทิน ผงฝุ่ น หรือส่ิงท่ีสกปรกรุงรังใหส้ะอาด ปราศจากมลทิน
หรือความมวัหมอง  การช าระลา้งในประเพณีจะท าในกรณีดงัน้ี การท่ีบา้นเมืองเกิดความเดือดร้อน มีขา้ศึกมา
ท าลาย มีโจรปลน้ เกิดรบราฆ่าฟันแยง่ชิงกนัเป็นใหญ่ เกิดโรคระบาด ผูค้น ชา้ง มา้ ววั ควาย ลม้ตายเพราะผี
เขา้เจา้สูญ (ผีโกรธ) คนอีสานถือกนัว่าบา้นเมืองเกิดเดือดร้อน ชะตาบา้นเมืองขาด จ าตอ้งมีการช าระลา้งให้
หายจากเสนียดจญัไรเหล่านั้น (พระสุขี ชาครธมฺโม (ศรีมาตย)์, ออนไลน์, ม.ป.ป.) 

พิธีกรรมของประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกุง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น นั้น  
เม่ือถึงวนัท าบุญชาวบา้นจะมารวมกนัท่ีศาลากลางบา้น ชาวบา้นหนองกุงจะช่วยกนัท าปะร าพิธีกลางหมู่บา้น 
โดยจะน าดอกไม ้ธูปเทียน ขนัน ้ า ขนกรวดทราย และดา้ยผกูแขน มารวมท่ีศาลากลางบา้น ตอนเยน็นิมนต์
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พระสงฆม์าเจริญพระพทุธมนต ์และจะสวดมนตแ์บบน้ีต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 วนั และตอนเชา้ของวนัท่ี 3 จะน า
ขา้วปลาอาหารมาท าบุญตกับาตร เล้ียงพระถวายจงัหนั เม่ือพระสงฆฉ์นัเสร็จแลว้จะใหพ้รและรดน ้ ามนตใ์หก้บั
ชาวบา้นท่ีมาในงาน ทุกคนจะน าขนัน ้ ามนต ์ดา้ยผกูแขน และกรวดทรายกลบัไปท่ีบา้นเรือนของตนเอง แลว้
น าน ้ ามนตไ์ปประพรมใหแ้ก่ทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบา้นเรือน ววั ควาย เอาดา้ยผกูแขนลูกหลานทุกคน 
เช่ือวา่จะน าความสุขและสิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายกจ็ะน าไปหวา่นรอบ ๆ บริเวณบา้นและ
ท่ีสวนไร่นาเพื่อขบัไล่เสนียดจญัไรและส่ิงอปัมงคลทั้งหลายใหห้มดส้ินไป 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกงุ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าผลวิจยัไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการในการสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของ
ชุมชนบา้นหนองกงุ จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกุง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น 
2. เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของ

ชุมชนบา้นหนองกงุ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัขอนแก่นใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) 

จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนบา้นหนองกงุ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัประเพณี
บุญเบิกบา้น  บา้นหนองกงุ  จ  านวน 20 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการ
จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอแบบพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกงุ ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
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ผลการวจิยั 
ดา้นการรวบรวมขอ้มูล พบว่าบุญเบิกบา้นเป็นประเพณีปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย ส่ิงไม่ดี ไม่เป็นมงคลออกไป

จากชีวิต ขอขมาบา้นเรือนท่ีไดเ้คยท าสกปรกไว ้เม่ือท าบุญเบิกบา้นแลว้จะอยูร่่มเยน็เป็นสุข เช่ือว่าจะช่วยให้
พืชผลดีเจริญงอกงาม “จ ้าประจ าหมู่บา้น” จะเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวกิจกรรมต่าง ๆ สืบทอดกนัจากรุ่นสู่รุ่น บุญเบิก
บา้นท าใหค้นในหมู่บา้นไดซึ้มซบัประเพณีทอ้งถ่ิน เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาชาวบา้นว่าเป็นมรดกของ
ชุมชนท่ีท าสืบต่อกนัจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยท าใหค้นในหมู่บา้นรักและสามคัคีกนัมากข้ึน  
 ดา้นการส่งเสริม พบว่าตอ้งประชาสัมพนัธ์ใหผู้อ่ื้นอยากมาเท่ียว อยากเขา้มาศึกษาดว้ยตวัเอง จะท า
ใหรู้้สึกรักและเห็นคุณค่าของประเพณีท่ีแสดงถึงความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ ตอ้งมีกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูประเพณี ตอ้งบอกต่อกนัจากรุ่นสู่รุ่นโดยถ่ายทอดทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
พิธีกรรม จดัวิชาท่ีเก่ียวกบัประเพณีไวใ้นหลกัสูตรทุกระดบัชั้น  

ดา้นทศันคติและการฟ้ืนฟ ูพบวา่การท่ีจะสร้างใหช้าวบา้นรู้สึกรักและหวงแหนประเพณีบุญเบิกบา้นนั้น 
ตอ้งท าความเขา้ใจกบัลูกหลานก่อนเป็นอนัดบัแรก เร่ิมจากครอบครัวก่อนและปลูกฝังใหทุ้กคนร่วมกนัสืบสาน
ประเพณี เพราะประเพณีบุญเบิกบา้นเป็นการแสดงออกถึงความรักความผกูพนั ความร่วมมือร่วมใจกนัเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียว สร้างสนัติสุขและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในสงัคม  
 
อภปิรายผล 

ผลการวิจยัสามารถก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชน
บา้นหนองกุง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนื ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ โครงการยกยอ่งปราชญช์าวบา้นท่ีรู้เร่ืองประเพณีบุญเบิก
บา้น และโครงการจดัท าองคค์วามรู้เร่ืองประเพณีบุญเบิกบา้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ดา้นการส่งเสริม ไดแ้ก่ โครงการรณรงคป์รับใชป้ระเพณีบุญเบิกบา้นกบัชีวิตประจ าวนั
ของชุมชนบา้นหนองกงุ โครงการเยาวชนสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้น โครงการจดัท าภาพถ่ายบอกเล่าเร่ืองราว
ประเพณีบุญเบิกบา้น โครงการเด็กและเยาวชนชวนเพื่อนเท่ียวประเพณีบุญเบิกบา้น และโครงการส่งเสริมให้
พระสงฆเ์ทศนาเก่ียวกบัประเพณีบุญเบิกบา้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดา้นการฟ้ืนฟู ไดแ้ก่ โครงการประชาสัมพนัธ์ประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้น
หนองกุง โครงการจดัท าหลกัสูตรประเพณีบุญเบิกบา้นในโรงเรียนทอ้งถ่ิน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
เพื่อส่งเสริมประเพณีบุญเบิกบา้น โครงการประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่าง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีบุญ
เบิกบา้น โครงการจดัตั้งกองทุนจากผูมี้จิตศรัทธาเพื่อสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกุง 
โครงการสร้างจิตส านึกของเด็กและเยาวชนในการสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้น และโครงการคน้ควา้และ
พฒันาทอ้งถ่ินเพื่อสืบสานประเพณีบุญเบิกบา้นของชุมชนบา้นหนองกงุ 
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บทคดัย่อ 
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนในไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง คาดว่าเป็นผลมาจากการท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นยกัษใ์หญ่แห่งอุตสาหกรรมยานยนตไ์ดเ้ขา้มาลงทุนในไทย และน ามาซ่ึงการคา้ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยการวิจยัน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกศึกษาการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั
ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่น และอาเซียนโดยใชด้ชันี GL และแบ่งแยกรูปแบบการคา้โดยวิธีวดัความต่างของมูลค่า
ต่อหน่วยสินคา้ พบว่าอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนมีแนวโนม้เป็นการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั
ค่อนขา้งสูง และเป็นรูปแบบแนวด่ิงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนท่ีสองศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการคา้ภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนักบัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ พบว่าการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน พบว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศมีบทบาทต่อการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน กล่าวคือ
การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นผลมาจากบรรษทัขา้มชาติ (MNCs) ท่ีเขา้มาสร้างเครือข่าย
ทางการผลิตในประเทศไทยและท าการคา้ในสินคา้ขั้นกลางท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต 
ค าส าคญั: การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, รถยนตแ์ละช้ินส่วน 
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ABSTRACT 
 Automobile parts industry in Thailand continuously has grown up due to the investments from 
Japan, a major country in automobile industry. These investments lead to the increase in intra-industry 
trade (IIT) in automobile parts industry. This research was divided into two parts. The first part analyzed 
IIT between Thailand-Japan and Thailand-ASEAN Countries by using Grubel and Lloyd indices, which 
separate patterns of trades by using unit value index. The results of this part showed that trend of automobile 
parts industry was highly IIT, especially vertical intra-industry trade (VIIT). The second part of this research 
analyzed relationship between IIT and foreign direct investments (FDI). It was shown in the second analysis 
that IIT in automobile parts industry had a positive relationship with FDI, which agreed with the hypothesis 
of the research. The results could imply that FDI had high influence in IIT on automobile parts industry. In 
other words, IIT was an outcome of MNCs that continuously established the vertical integrated production 
networks for automobile parts industry in Thailand and traded intermediate products in the networks. 
Keywords: intra-industry trade, foreign direct investment, automobile parts. 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมผลิตท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1997 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยจะมุ่งเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั การส่งออกมีนอ้ย 
แต่ในปี ค.ศ. 1997 เม่ือไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจท าใหก้ารส่งออกมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผล
มาจากการอ่อนตวัของค่าเงินบาท ประกอบกบัในช่วงดงักล่าวอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยมีการพฒันาจาก
การผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก นบัตั้งแต่นั้นมาจึงไดมี้การขยายก าลงัการผลิตของ
บริษทัรถยนตจ์ากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในทวีปยโุรป โดยเขา้มาลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้
เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของเมด็เงินท่ีมาจากการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 
              การลงทุนโดยตรงในประเทศไทยพบว่ามีจ านวนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากญ่ีปุ่น
ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัในภาคอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน การลงทุนน้ีนอกจากจะท าให้ไทย
ไดรั้บประโยชน์ทางตรงจากเงินท่ีมาลงทุนแลว้ ไทยยงัไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยใีหม่จากประเทศ
ผูล้งทุนอีกดว้ย 

ส าหรับโครงสร้างการคา้ระหวา่งไทย-ญ่ีปุ่นในปัจจุบนันั้น ประเทศไทยมีทั้งการส่งออกและน าเขา้สินคา้
ท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน โดยส่วนใหญ่ไทยจะส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
เป็นหลกั และน าเขา้รถยนตส์ าเร็จรูป จึงถือไดว้่าเป็นการคา้แบบสองทาง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการคา้ระหว่าง
ประเทศสมยัใหม่ (new trade theory) คือ การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือ Intra-Industry Trade  
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              การวิจยัน้ีจึงศึกษารูปแบบการคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนว่าเป็นในลกัษณะ Intra-Industry 
Trade หรือ Inter-Industry Trade โดยแยกศึกษาเป็นรายสินคา้ตามหมวดสินคา้ของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ 
ช้ินส่วนระหวา่งประเทศไทยกบัญ่ีปุ่น และหากอุตสาหกรรมมีลกัษณะเป็น Intra-Industry Trade จะพิจารณา
ลึกลงไปอีกวา่มีลกัษณะเป็นการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัตามแนวด่ิง (VIIT) หรือการคา้ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนัตามแนวนอน (HIIT) และการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัตามแนวด่ิง (VIIT) จะแยกพิจารณาเป็น 
การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัตามแนวด่ิงท่ีเป็นการคา้ของสินคา้ท่ีมีคุณภาพต ่าและการคา้ของสินคา้ท่ีมี
คุณภาพสูง (LQVIIT และ HQVIIT) รวมทั้งศึกษาบทบาทของการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทยท่ีส่งผลต่อการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. ศึกษารูปแบบการคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน โดยเนน้เฉพาะผลท่ีมาจากการคา้ภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั (intra-industry trade)  และศึกษาแยกประเภทรูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 2. ศึกษาบทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและในประเทศไทย ท่ีส่งผลต่อการคา้ภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. การรวบรวมข้อมูลและขอบเขตการวจัิย ใชข้อ้มูลการคา้จากกรมส่งเสริมการส่งออก โดยใชข้อ้มลู 
รายอุตสาหกรรมจ าแนกตามระบบ Harmonized System ปี ค.ศ. 2007 ในระดบั 6 หลกั ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998-
2008 ส่วนขอ้มูลในการศึกษาเครือข่ายการคา้จะใชข้อ้มูลจาก UN Comtrade 
             2. เคร่ืองมือและแบบจ าลองทีใ่ช้ในการวิจัย 
    2.1 การวิเคราะห์การคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั ดชันีท่ีน ามาค านวณคือ ดชันี Grubel-Lloyd 
(ดชันี GL) (Grubel and Lloyd, 1975) โดยค านวณไดจ้าก 
 

     
(      )          

     
     

 
 โดยท่ี X และ M คือ การส่งออกและการน าเขา้สินคา้ i 

ค่าดชันี GL จะอยูใ่นช่วงท่ี 0-100 คือถา้อุตสาหกรรม i ไม่มี IIT เกิดข้ึน ค่าดชันี GL จะเท่ากบั 0 และ
ถา้การคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็น IIT ทั้งหมด ค่าดชันี GL จะเท่ากบั 100  
                 2.2 การวิเคราะห์แยกประเภทการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยแบ่งการคา้ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนัออกเป็น HIIT และ VIIT ของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน มีเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งดงัน้ี  
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จาก  Z = 
  

    

      

 
 

ก าหนดให ้
UVkk’j= มูลค่าการน าเขา้ต่อหน่วยโดยเฉล่ียของสินคา้ j ของประเทศ k จากประเทศ k’  
UVk’kj= มูลค่าการน าเขา้ต่อหน่วยโดยเฉล่ียของสินคา้ j ของประเทศ k’ จากประเทศ k 

 
              ในท่ีน้ีใหป้ระเทศ k คือประเทศไทย และประเทศ k’ คือประเทศญ่ีปุ่น โดยการคา้ภายในอุตสาหกรรม

เดียวกนัจะเป็นแบบแนวนอน ถา้      
  

    

      

     และเป็นแบบแนวตั้งถา้เป็นกรณีนอกเหนือจากน้ี                    

             นอกจากน้ี ยงัมีการวิเคราะห์แยกการคา้ภายในอุตสาหกรรมแบบแนวตั้งลงไปอีกวา่เป็นแบบสินคา้ท่ีมี

คุณภาพต ่าหรือเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดยถา้    
  

    

      

      จะเป็น LQVIIT   และถา้       
  

    

      

  

     จะเป็น HQVIIT โดยท่ี   = 0.25 
 

 2.3 การวิเคราะห์บทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีส่งผลต่อการคา้ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างดชันี GL กบัตวัแปรอิสระ ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีเลือกใชเ้ป็นตวัแปร
ตามทฤษฎีโดยมีสมมติฐานความสมัพนัธ์กบัระดบั IIT ดงัต่อไปน้ี 

      การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ประเทศท่ีเขา้มาลงทุนมีวตัถุประสงคใ์นการแบ่งสายการผลิต
ไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อแสวงหาตน้ทุนท่ีต ่าและการเกิดการประหยดัต่อขนาดการผลิต แลว้จึงน าสินคา้ท่ี
ต่างขั้นตอนนั้นมาประกอบกนัเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จึงเกิดเป็น Intra-Industry Trade ดงันั้นอุตสาหกรรมท่ีมี
การลงทุนระหวา่งประเทศสูงจะมีระดบั Intra-Industry Trade ท่ีสูง 

       ความแตกต่างของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (difference in gross domestic product: 
DGDP) สมมติฐานน้ีพิจารณาจากทฤษฎีการคา้ท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างอุปสงค์และความพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกัน ท าให้ผูผ้ลิตพยายามตอบสนองอุปสงค์ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ โดยผลิตสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลาย แต่เน่ืองจากผูผ้ลิตตอ้งการใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาดการผลิต รวมทั้งเพื่อเพิ่มรูปแบบสินคา้ให้
มากข้ึน จึงเกิดการคา้กันในแต่ละประเทศ โดยประเทศท่ีมีโครงสร้างความพอใจคลา้ยกันจะผลิตสินคา้
คลา้ยกนั จึงมีแนวโนม้จะแลกเปล่ียนสินคา้ประเภทเดียวกนั และเกิดการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัข้ึน 
โดยค านวณไดจ้าก  

 

         
[    ( )  (   )   (   )]

   
 

 

โดยท่ี    =     

(         )
 

 

                   = ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย 
                   = ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศคู่คา้กบัไทย 
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       ระดบัความแตกต่างของสินคา้ (product differentiation) การคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนัเป็น
การคา้สินคา้ท่ีแตกต่างกนัแต่สามารถใชแ้ทนกนัไดม้ากกว่าจะเป็นการคา้สินคา้ท่ีเหมือนกนัทุกประการ จึงท าให้
เกิดการคา้ท่ีเรียกว่าการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัข้ึน ในท่ีน้ีจึงใช ้Hufbauer Index (Chang, 2009) เป็น
ตวัแทนการวดัระดบัความแตกต่างของสินคา้ เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีแสดงถึงการผนัผวนของราคาสินคา้ส่งออก
ท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมเดียวกนั 

  
ค่าดชันี Hufbauer (HUF) 

    
   

   
 

 

          โดยท่ี        =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของมูลค่าต่อหน่วยของการส่งออกสินคา้ i ไปยงัประเทศ j 
                       =  ค่าเฉล่ียของมูลค่าต่อหน่วยของการส่งออกสินคา้ i ไปยงัประเทศ j 
 

- ระยะทางระหว่างประเทศ (distance) หากระยะทางระหว่างสองประเทศมีระยะห่างไกลกนั จะส่งผล
ใหส้ดัส่วนการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัลดลง เน่ืองจากตน้ทุนการขนส่ง   

- ดุลการคา้ท่ีไม่สมดุล (trade imbalance) หากการคา้รวมหรือการคา้ในอุตสาหกรรมท่ีพิจารณามีการคา้
แบบไม่สมดุลแลว้ ค่าดชันี GL ท่ีไดจ้ะมีความคลาดเคล่ือนไป เน่ืองจาก (     ) มีค่ามากกว่าความเป็นจริง 
หรือเกิด Downward-Biased Measure ซ่ึงหากมีขนาดของการคา้ท่ีไม่สมดุลมากยิง่ข้ึนเท่าไหร่ จะท าใหส้ัดส่วน 
Inter-Industry Trade ต่อมูลค่าการคา้รวมสูงข้ึน ดงันั้นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาน้ี จึงน าส่วนท่ีเป็นขนาดการคา้ท่ีไม่
สมดุล (TIMB) มาเป็นปัจจยัในการศึกษา 

ในการศึกษาน้ีใชส้มการถดถอยอยา่งง่ายหลายตวัแปรวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด เพื่อประมาณการสมการ
ถดถอยหาความสัมพนัธ์ โดยก าหนดเป็นสมการดงัน้ี  

 

       (                      )    
 

โดยท่ี 
                   =    ดชันี GL แสดงสดัส่วนมูลค่าการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัระหวา่งไทยและญ่ีปุ่น 

         =    การลงทุนทางตรงจากประเทศ j ในประเทศไทยเฉล่ียในสินคา้ i  
          =    ความแตกต่างของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ระหวา่งประเทศไทยและ j ในปีท่ี t 

             =    ค่าดชันี Hurbauer  
            =    ระยะทางระหวา่งไทยและประเทศ j 

          =    ดุลการคา้ท่ีไม่สมดุลระหวา่งประเทศไทยและประเทศ j = 
      

   
 

 J                =    ประเทศญ่ีปุ่น,  k= ประเทศไทย 
 



18 

 

เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีจะสนใจท่ีตวัแปรการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลกั ดงันั้นจึง
ก าหนดตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัให้เป็นตวัแปรควบคุม (control 
variables) 

 

ผลการวจิยั 
1. การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
   1.1 การวิเคราะห์ดัชนี GL  

         การศึกษาระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น เม่ือพิจารณาค่าดชันี GL 
ในภาพท่ี 1 จะเห็นวา่ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1998 มีสัดส่วนไม่
สูงมาก คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของมูลค่าการคา้รวมของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 
1999-2005 ก็ลดลงอยูใ่นระดบัต ่า คือต ่ากว่าร้อยละ 50  ของมูลค่าการคา้รวมของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วน แต่หลงัจากปี ค.ศ. 2005 ถึง 2008 ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
จนเกินร้อยละ 50 ของมูลค่าการคา้รวม ซ่ึงโดยภาพรวมถือว่าระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั
ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่นยงัถือวา่ไม่สูงมากนกั 
 

 
 

ภาพท่ี 1   ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัระหวา่งไทย-ญ่ีปุ่น 
 

 เม่ือพิจารณาระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน โดย
แบ่งสินคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล กลุ่มรถกระบะ และกลุ่มช้ินส่วนรถยนต ์ระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่น ผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Japan 52.654 33.067 30.367 39.474 38.007 40.739 38.872 41.531 51.562 54.226 52.947
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               ภาพท่ี 2  ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนระหวา่ง                   
                            ประเทศไทย-ญ่ีปุ่น 
 

เม่ือพิจารณาตามภาพท่ี 2 พบว่ากลุ่มสินคา้ท่ีมีระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัสูง คือกลุ่ม
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล โดยในช่วงปี ค.ศ. 1998-2000 แรกเร่ิมแทบจะไม่มีการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั
ในกลุ่มรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเลย แต่ในปี ค.ศ. 2001 ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 91 และลดลงอีกคร้ังในปี ค.ศ. 2002-2003 คิดเป็นร้อยละ 79 และ 56 ตามล าดบั ปี ค.ศ. 2004-
2006 สดัส่วนกเ็พิ่มข้ึนอีกคร้ัง เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าการคา้รวมของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน แต่
ในปี ค.ศ. 2007 ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลก็ลดลงอีกคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 82 และลดลงอยา่งมากในปี ค.ศ. 2008 เหลือเพียงร้อยละ 30 
 ส่วนการคา้รถกระบะระหว่างประเทศไทย-ญ่ีปุ่นนั้น มีระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีค่อน 
ขา้งต ่ามาก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998-2008 คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 โดยปีท่ีระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนัสูงท่ีสุด คือปี ค.ศ. 2005 มีสดัส่วนเพียงร้อยละ 26 ของมูลค่าการคา้รวม 
             ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของกลุ่มสินคา้ประเภทช้ินส่วนรถยนต ์ในปี ค.ศ. 1998 คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการคา้รวม ปี ค.ศ. 1999-2005 ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัมีแนวโนม้ 
ลดลง โดยมีสัดส่วนต ่ากว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการคา้รวม และมีระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั
เพิ่มข้ึนในปี ค.ศ. 2006-2008 คือมีสดัส่วนเกินร้อยละ 50 ของมูลค่าการคา้รวมของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วน 
 1.2 การวเิคราะห์รูปแบบการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
       จากตารางท่ี 1 พบวา่ประเทศญ่ีปุ่นมีรูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัแนวด่ิงทั้งแบบท่ี
สินคา้มีคุณภาพต ่าและมีคุณภาพสูง รวมไปถึงการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัแบบแนวนอน โดยในปี ค.ศ. 
1998 และ 2001-2003 เป็นรูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัแบบแนวด่ิงท่ีสินคา้ส่งออกมีคุณภาพ
ต ่ากวา่สินคา้น าเขา้ ในช่วงปี ค.ศ. 2000 และ 2004-2006 เป็นรูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัแบบ
แนวนอน ส่วนในปี ค.ศ. 1999 และ 2007-2008 เป็นรูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัแบบแนวด่ิง

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

automobile parts 57.23 39.98 32.31 33.72 33.94 34.27 37.10 40.14 50.50 53.71 53.78

automobile 2.55 0.13 0.94 91.74 79.17 56.21 90.25 96.58 98.77 82.66 30.59

Pick-up 15.34 3.38 0.22 3.78 2.15 5.52 8.83 26.25 15.42 23.13 9.28
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ท่ีสินคา้ส่งออกมีคุณภาพสูงกว่าสินคา้น าเขา้ เม่ือดูภาพรวมแลว้พบว่าการคา้รูปแบบ VIIT มีบทบาทมากกว่า
การคา้รูปแบบ HIIT ซ่ึงในช่วงแรกการคา้รูปแบบ VIIT จะเป็นประเภทท่ีสินคา้ส่งออกมีคุณภาพต ่ากว่าสินคา้
น าเขา้ แต่ในช่วงหลงัไทยมีรูปแบบการคา้ท่ีสินคา้ส่งออกมีคุณภาพสูงกว่าสินคา้น าเขา้ และค่าเฉล่ียของมูลค่า
ต่อหน่วยระหว่างสินคา้เขา้และสินคา้ออกของสินคา้แต่ละหน่วยมีค่าอยูใ่นช่วงท่ีเป็นการคา้ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนัแบบแนวด่ิงท่ีสินคา้ส่งออกมีคุณภาพสูงกว่าสินคา้น าเขา้ แสดงว่าประเทศไทยพยายามพฒันาคุณภาพ
สินคา้ส่งออกใหมี้คุณภาพสูงข้ึนไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 
 

ตารางท่ี 1   ค่า Z ส าหรับรูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

ปี ค่า Z รูปแบบ ปี  ค่า Z  รูปแบบ ปี ค่า Z รูปแบบ 
1998 0.744 LQVIIT 2002 0.685 LQVIIT 2006 0.983 HQVIIT 
1999 1.518 HQVIIT 2003 0.603 LQVIIT 2007 3.517 HQVIIT 
2000 1.245 HIIT 2004 0.996 HIIT 2008 3.456 HQVIIT 
2001 0.748 LQVIIT 2005 1.001 HIIT เฉลีย่ 1.409 HQVIIT 

  
2.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกนักบัการลงทุนโดยตรง 

      จากการศึกษาการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนระหว่างไทย
กบัญ่ีปุ่น พบว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน จากค่าสถิติของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยมีค่า 0.0756 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบั IIT อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 หมายความว่า 
ถา้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในไทยเพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 จะส่งผลให ้IIT เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 0.0756  

ส่วนตวัแปรตวัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ระดบัความแตกต่างของสินคา้ ระยะทางระหว่างประเทศ และดุลการคา้
ท่ีไม่สมดุล ต่างมีผลสนบัสนุนใหเ้กิดการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีเพียงความแตกต่างของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศเท่านั้นท่ีไม่มีผลสนบัสนุนใหเ้กิดการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

 
อภปิรายผล 
 1.  การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
      ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีการเขา้มาลงทุนเพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนตใ์นประเทศไทยมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาค่าดชันี GL พบว่าระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่นไม่สูงมากนกั นัน่เป็น
เพราะญ่ีปุ่นมีการผลิตรถยนตใ์ชใ้นประเทศเองดว้ย การคา้ส่วนใหญ่จึงเป็นการคา้ในช้ินส่วนรถยนตม์ากกว่า 
แต่ระดบัการคา้กย็งัไม่ถือวา่สูงนกั เน่ืองจากไทยจะน าเขา้ช้ินส่วนจากญ่ีปุ่นเฉพาะประเภทท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีใน
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การผลิตขั้นสูงท่ีไทยไม่สามารถผลิตเองได ้ส่วนญ่ีปุ่นจะน าเขา้ช้ินส่วนจากไทยประเภทท่ีมีมูลค่าไม่สูงมาก
นกัและใชแ้รงงานในการผลิตเป็นส่วนใหญ่  
     แนวโนม้ในการคา้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่นเพิ่มสูงข้ึน ในช่วงหลงัปี ค.ศ. 2000 
นัน่เป็นเพราะวา่เม่ือญ่ีปุ่นมาตั้งฐานการผลิตรถยนตใ์นไทยแลว้ ญ่ีปุ่นจึงลดขนาดการผลิตในประเทศลง ท าให้
มีการน าเขา้รถยนตจ์ากไทยมากข้ึน ในขณะเดียวกนัไทยก็มีการน าเขา้รถจากญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นรถท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มากข้ึนเช่นกนั ระดบัการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของกลุ่มรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลส าเร็จรูประหว่าง
ไทยกบัญ่ีปุ่นจึงค่อนขา้งสูง แต่ในกลุ่มของรถปิคอพักลบัค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากรถประเภทน้ีไม่เป็นท่ีนิยมนกั
ในประเทศญ่ีปุ่น 
 เม่ือแบ่งประเภทของการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนนั้น 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นการคา้ในรูปแบบแนวด่ิง คือเป็นการคา้สินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นคุณภาพ และจะ
เป็นสินคา้คุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงเร่ิมแรกไทยมีการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวตามแนวด่ิงของ
สินคา้คุณภาพต ่า แต่ในช่วงสองปีหลงัรูปแบบการคา้ระหว่างไทยกบัญ่ีปุ่นเร่ิมเปล่ียนไปเป็นการคา้ภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัตามแนวด่ิงของสินคา้คุณภาพสูง นัน่แสดงใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จของการพฒันาอุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละช้ินส่วนของไทย ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพในการผลิตสินคา้จนท าใหสิ้นคา้ส่งออกมีคุณภาพท่ี
สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัสินคา้น าเขา้ 
 2. บทบาทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
     อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนระหว่างประเทศไทยกบัญ่ีปุ่น มีรูปแบบการคา้เป็นแบบการคา้
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงเป็นผลจากการเขา้มาลงทุนโดยตรง เน่ืองจากความตอ้งการยา้ยฐานการผลิต  
รูปแบบการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัเร่ิมเปล่ียนไปเป็นแบบท่ีไทยส่งออกสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงกว่าและ
น าเขา้สินคา้ท่ีมีคุณภาพต ่ากว่า นัน่แสดงใหเ้ห็นว่าไทยไดพ้ฒันาศกัยภาพในการผลิตมากข้ึน และการพฒันา
น้ีก็เป็นผลพวงมาจากการไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศท่ีเขา้มาลงทุนในไทยเช่นกนั 
ดงันั้น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนบัว่ามีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละ
ช้ินส่วนรถยนตข์องไทยใหเ้ติบโตไปอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย 

จงัหวดัขอนแก่น 2) เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหก้ารอนุรักษป์ระเพณี
บุญขา้วสากเกิดความยัง่ยืนต่อไป ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 
พบว่าบุญขา้วสากของคนอีสานคือวนัอภยัทาน ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตและคนท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้ 
ชาวบา้นจะไปเยีย่มเยียนญาติพี่นอ้ง เตือนสติลูกหลานให้มีความกตญัญูรู้คุณพ่อแม่ ทดแทนคุณดว้ยการท า
ความดี เช่ือว่าประเพณีบุญขา้วสากจะปลดปล่อยวิญญาณบรรพบุรุษ คุณค่าของบุญขา้วสากคือการท าบุญท่ี
ตอ้งท าทุกปีและท าดว้ยใจจริง ๆ ตอ้งอนุรักษไ์ว ้มีการท ากระยาสารทเพื่ออนุรักษว์ิธีกวน วิธีชงขา้วกระยา
สารทซ่ึงเป็นภูมิความรู้ของบรรพบุรุษ มีวดัเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณ พระตอ้งเทศน์ให้ญาติโยมเห็นความส าคญั
ของบุญขา้วสาก ปราชญช์าวบา้นตอ้งพดูใหเ้ด็กนกัเรียนฟัง บุญขา้วสากสร้างความเช่ือมโยงทางจิตใจ เป็นท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจไวด้ว้ยกนั  มีการอนุรักษป์ระเพณีใหค้งอยูด่ว้ยการปลูกฝังใหค้นรุ่นใหม่มีความศรัทธา เพื่อ
ไม่ใหป้ระเพณีสูญหายไป  ส่ือมวลชนตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ ผูน้ าชุมชนตอ้งประสานงานกบักลุ่มส่ือสารมวลชน
เพื่อท าข่าวประเพณี 
ค าส าคญั: วิธีการอนุรักษป์ระเพณี, ประเพณีบุญขา้วสาก 
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ABSTRACT 
The research study aimed to study the conservation methods of Bun Khao Sak tradition in Ta Wat 

Sub-district, Waeng Noi District, Khon Kaen Province, and to apply the findings in determining strategies 
in projects concerning the tradition’s sustainability. The study applied quality research methodology by 
conducting in-depth interviews with key informants. The findings were as follows: For northeastern Thai 
people, Bun Khao Sak was held on the day of almsgiving to the deceased and the loved ones. People also 
paid a visit to their relatives during the event; it was seen as a reminder of gratitude to their parents. When 
villagers performed good deeds for their parents as in this tradition, the virtue would help release the spirits 
of their ancestors. The essence of Bun Khao Sak was the merit-making which was believed that the merit 
maker would receive it in return. The tradition was thus best conserved with the truest mind in conserving 
it. When younger generation performed the deeds, it was a way to continue the ancestor’s wisdom. One 
institution that played a big role here was the temple, the place that assembled all souls. The monks must 
preach the significant aspects of the tradition to the villagers as well as allowing local experts to teach to 
students the recipe of the traditional Thai sweets used in the event. The merit gained in the event was believed 
to unite the hearts together and strengthen the belief and faith in the event. Most importantly, younger 
generation should be introduced to this tradition since they were the ones who would continue it in the 
future. Community leaders could also collaborate with media in making the tradition known to general 
public. 
Keywords: preservation methods, Bun Khao Sak tradition. 
  

บทน า 
"บุญขา้วสาก" คือการเขียนช่ือใส่ลงพาขา้ว เรียกขา้วสากคือสลาก อีกนยัหน่ึงท่ีชาวอีสานนิยมท ากนั

คือ น าขา้วเปลือกมาคัว่ให้แตกพุเป็นสีขาวประมาณหน่ึงหรือสองตะกร้า แลว้เก็บกากออก ชาวอีสานเรียก
ขา้วตอกแตก น ามะพร้าว น ้ าตาลและถัว่งาเค่ียวตม้มาผสมกนักบัขา้วตอกแตก ชาวอีสานเรียกว่าขา้วพระยาสารท 
เหตุท่ีเรียกวา่พระยา เพราะอร่อย ท าเพื่อกินทาน อุทิศใหผู้ต้ายเหมือนขา้วประดบัดิน นิยมท าในเดือน 10 (พรมมา 
สุวรรณทร, 2544) สภาพปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั พบวา่มีคนส่วนนอ้ยท่ียงัสืบสานวฒันธรรมประเพณีบุญขา้วสาก 
ผูสื้บทอดส่วนใหญ่จะเป็นวยักลางคนและผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเน่ืองจากคนในชุมชนหรือวยัรุ่นไม่สนใจและไม่ใหค้วาม 
ส าคญัต่อวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมาในอดีต การพบปะสนทนาระหว่างผูใ้หญ่ เด็ก เยาวชน และผูน้ าชุมชนมีนอ้ยลง 
อีกทั้งบางคนเร่ิมเขา้สู่อาชีพรับจา้ง เด็กและเยาวชนในหมู่บา้นส่วนใหญ่เขา้รับการศึกษาในระบบโรงเรียน ท าให้
เหลือผูค้นท่ีจะสืบทอดประเพณีทอ้งถ่ินนอ้ยลง (ธนยา ชยัมงคล, 2554) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิธีการอนุรักษ์
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ประเพณีบุญขา้วสาก ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าผลวิจยัไปก าหนดยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อใหก้ารอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสากเกิดความยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาวธีิการอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น  
2.  เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหก้ารอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก

เกิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) 

จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น เลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัประเพณี
บุญขา้วสาก จ านวน 20 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการ
จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอแบบพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการใหก้ารอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสากเกิดความยัง่ยนื 
 

ผลการวจิยั 
ดา้นการศึกษาคน้ควา้ พบวา่บุญขา้วสากของคนอีสานคือวนัอภยัทาน ท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่เปรต

และผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ เพื่อทดแทนบุญคุณบรรพบุรุษ เทศกาลบุญขา้วสากเป็นเทศกาลเยีย่มเยือนญาติพี่นอ้ง 
ส่งเสริมใหลู้กหลานเห็นคุณค่าบุญขา้วสากโดยการชกัจูงลูกหลานให้เขา้วดั เตือนสติลูกหลานให้มีความกตญัญู
รู้คุณต่อพอ่แม่ ระลึกถึงบรรพบุรุษ และจรรโลงพระพทุธศาสนาไวด้ว้ยการท าบุญ  
 ดา้นการส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่า พบวา่ประเพณีบุญขา้วสากเป็นการปล่อยวิญญาณบรรพบุรุษ คุณค่าของ
บุญขา้วสากคือการท าบุญ สร้างจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ไม่ตระหน่ี ปลูกฝังเยาวชนใหรู้้จกัประเพณี จดักิจกรรม
ใหชุ้มชนท าร่วมกนั อนุรักษภ์ูมิความรู้ของบรรพบุรุษในการท าขา้วกระยาสารท  



26 

 

 ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม พบว่าวดัเป็นผูน้ าทางวิญญาณ ตอ้งเป็นผูถ่้ายทอดความรู้
ให้ญาติโยมเห็นความส าคญัของบุญขา้วสาก ตอ้งให้ปราชญช์าวบา้นไปพูดให้เด็กนกัเรียนฟัง ตอ้งถ่ายทอด
ความรู้ในการกวนหรือชงขา้วกระยาสารท   

ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม พบว่าบุญขา้วสากสร้างความเช่ือมโยงทางจิตใจ เป็นท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจชาวบา้นไวด้ว้ยกนั งานบุญขา้วสากจะมีการแจกจ่ายแลกเปล่ียนส่ิงของซ่ึงกนัและกนั และการ
ท าขา้วกระยาสารทตอ้งช่วยกนัท าหลายคนจึงเกิดเป็นความสามคัคีในชุมชน 

ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ พบว่างานบุญขา้วสากสร้างความรัก ความสามคัคีให้
ชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน สร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่เด็กรุ่นใหม่ ให้รู้จกักตญัญู รู้จกับาปบุญ 
คุณโทษ รู้จกัการท าบุญและฟังธรรม เห็นความส าคญัและคุณค่าของบุญประเพณี  
 ดา้นการสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศทางวฒันธรรม พบวา่ส่ือสารมวลชนตอ้งเขา้มาช่วยเหลือใน
การบนัทึกภาพงานประเพณีเพื่อน าไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในส่ือออนไลน์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนท่ีมีความสนใจไดม้าท่องเท่ียวและศึกษาประเพณีทอ้งถ่ิน ตอ้งประสานงานกบักลุ่มโทรทศัน์ 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน และวิทยชุุมชน ใหม้าท าข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ประเพณีในเทศกาลงานบุญเพื่อ
เชิญชวนใหป้ระชาชนท่ีมีความสนใจไดม้าร่วมงานบุญประเพณี โดยใหพ้ระสงฆท่ี์มีความรู้ดา้นประเพณีบรรยาย
เพื่อสร้างความเขา้ใจในงานบุญขา้วสาก  

ดา้นการส่งเสริมในการอนุรักษว์ฒันธรรม สิทธิในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู จารีตประเพณี  พบว่าตอ้ง
สืบทอดประเพณีกนัไปเร่ือย ๆ ตามเทศกาล เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างญาติพี่นอ้งโดยการท าบุญและ
แจกจ่ายขา้วกระยาสารท 
  

อภปิรายผล 
บุญขา้วสากคือวนัอภยัทาน ท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่เปรตและผูท่ี้ไดล่้วงลบัไปแลว้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนด

ยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีบุญขา้วสาก ต าบลท่าวดั อ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
ใหเ้กิดความยัง่ยนื ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ โครงการชกัชวนใหเ้ขา้วดัเพื่ออนุรักษบุ์ญขา้วสาก และ
โครงการจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีบุญขา้วสาก 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ดา้นการส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่า ไดแ้ก่ โครงการยกยอ่งปราญชช์าวบา้นเพื่ออนุรักษ์
ประเพณีบุญขา้วสาก โครงการชวนเด็กนอ้ยท ากิจกรรมบุญขา้วสาก และโครงการกวนกระยาสารทเพื่อการ
อนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมใหว้ดัเป็นผูน้ า
ทางจิตวิญญาณและถ่ายทอดประเพณีบุญขา้วสาก โครงการประชาสัมพนัธ์ประเพณีบุญขา้วสากทางหอกระจาย
ข่าว และโครงการปราญชเ์ล่าเร่ืองใหเ้ดก็นกัเรียนฟังเพื่อการอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นการส่งเสริมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ โครงการแลกเปล่ียนส่ิงของเพื่อ
แจกจ่ายในวนับุญประเพณีบุญขา้วสาก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการสร้างทศันคติ ความรู้ และความเขา้ใจ ไดแ้ก่ โครงการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ ใหเ้กิด
ความส านึกรักในประเพณีทอ้งถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ดา้นการสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ โครงการส่ือสารมวลชน
ร่วมใจอนุรักษป์ระเพณีบุญขา้วสาก และโครงการประกวดรูปถ่ายประเพณีบุญขา้วสาก 

ยุทธศาสตร์ที่  7 ดา้นการส่งเสริมในการอนุรักษว์ฒันธรรม สิทธิในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 
ไดแ้ก่  โครงการปลูกจิตส านึกความกตญัญูใหเ้กิดข้ึนภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบว่ามูลเหตุของ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเน่ืองจากแหล่งน ้ าตน้ทุนหมด  การจ่ายน ้ าไม่สมดุลไม่ถูกใจชาวนา การขดัแยง้
ในกลุ่มจะเป็นเร่ืองคิวน ้ า การบริหารจดัการการส่งน ้ าช่วงแรก ๆ ติดขดั เน่ืองจากชาวบา้นไม่ค่อยเขา้ใจเร่ือง
การส่งน ้า  มีการแยง่น ้ า  หากคิวน ้าชา้ชาวบา้นจะรู้สึกโกรธ เป็นความเปราะบางดา้นความรู้สึก ท่ีผา่นมาไม่มี
การเก็บรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดการรวมกลุ่มของผูใ้ชน้ ้ า โดยกิจกรรมของกลุ่มเนน้เร่ืองบริการผูท่ี้จะ
ไดรั้บประโยชน์จากน ้า ส่งน ้าโดยวิธีการจดัสรรน ้าและแบ่งโซน มีกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินการแกปั้ญหาได้
ดว้ยตนเอง มีการประชุมและชกัน ากลุ่มใหท้ าการเกษตรแบบใชน้ ้ านอ้ย ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร
จากการปลูกขา้วให้ไปปลูกพืชเศรษฐกิจโดยใชก้ติกาชุมชน ปัจจุบนัมีการวิเคราะห์ปัญหาจากกรมชลประทาน
แทนการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ตอ้งดูความตอ้งการของเกษตรกร  ค  านึงถึงน ้ าตน้ทุน 
และต่อยอดขยายพื้นท่ีส่งน ้ า เกษตรกรตอ้งร่วมลงทุนในระบบกระจายน ้ าในบางแปลงท่ีน ้ าไปไม่ถึง เพื่อท า
ใหเ้ศรษฐกิจในหมู่บา้นดีข้ึน มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  ความเท่ียงธรรมในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มเกิดจากความ
.. 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน  
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 



29 

 

สามคัคีมีน ้ าใจใหก้นั สังคมของกลุ่มจะเป็นสังคมแบบพี่นอ้งเกษตรกร และหากมีน ้ าตน้ทุนจะขยายเขตบริการ
ออกไป เพื่อใหมี้เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า  
ค าส าคญั: การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า, การจดัการน ้า  
 

ABSTRACT 
 The research study investigated the water users’ participation in the water pipeline irrigation 
management in Kut Kaen Village, Non Thong Sub-district, Nong Ruea District, Khon Kaen Province. Key 
informants were interviewed for in-depth data. It was found that the main cause of the participation came 
from the scarcity of water resources. The villagers used to quarrel in queuing for water supply and 
management. When all did not go as smoothly as they had first anticipated, they became annoyed. But 
once they realized the true cause, they got together to focus on who would benefit from the water supply, 
distribution, and zoning. By this way, the group could solve difficulties on its own and could also manage 
to host meetings as well as introduce new agricultural methods with smaller amount of water. Based on the 
community’s consensus, local farmers then changed from rice to cash crops. They tended to analyze their 
current difficulty on the Department of Irrigation’s experience and solve the problem based on the 
farmers’ needs. Other aspects concerning with water such as the main resources, further distribution, and 
investment in water distributing system were also included to make the local economy better. The justified 
water management was thus a result of the community’s unity and generosity, the two qualities which 
were quite common in the agricultural society. In case of any additional water resources, they could be 
further extended to circulate budget among the water users.   
Keywords: participation of water users, water management.  
 

บทน า 
             ระบบท่อส่งน ้า หมายถึงระบบส่งน ้าท่ีจะน าน ้ าจากแหล่งน ้ าไปยงัพื้นท่ีเพาะปลูกโดยอาศยัแรงดนัท่ีจุด
ส่งน ้าเขา้ระบบท่อเช่นเดียวกนักบัระบบน ้ าประปา โดยปกติแลว้ระบบท่อส่งน ้ าจะฝังไวใ้ตพ้ื้นดินและมีอาคาร
จ่ายเหนือแปลงเพาะปลูก เม่ือตอ้งการใชน้ ้ าจะเปิดวาลว์หรือประตูน ้ า น ้ าจะไหลเขา้สู่แปลงเพาะปลูก ระบบ
ท่อส่งน ้ าเป็นระบบส่งน ้ าประเภทหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพราะไม่มีการสูญเสียน ้ าจากการระเหยและการร่ัวซึม 
มีค่าบ ารุงรักษาท่ีต ่ากว่าระบบคลองส่งน ้ า ไม่สูญเสียพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อไปท าระบบคลองส่งน ้ า และท่ีส าคญั
ในสภาพพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นลูกเนิน หรือตอ้งส่งน ้ าไปยงัพื้นท่ีการเกษตรท่ีอยูสู่งกว่า
แหล่งน ้ า ระบบท่อส่งน ้ าจะสามารถใชง้านไดส้ะดวกกว่าระบบคลองเปิด แต่เน่ืองจากค่าลงทุนการก่อสร้าง
และค่าส่งน ้ าของระบบท่อส่งน ้ าสูงมาก เพราะการก่อสร้างตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษหลายชนิด รวมทั้งค่าพลงังาน
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ไฟฟ้าท่ีตอ้งใชใ้นการส่งน ้ าอีกดว้ย  ท่ีผ่านมาจึงยงัไม่ค่อยมีการน าระบบท่อส่งน ้ ามาใชใ้นประเทศไทยมากนัก 
(วิบูลย ์บุญยธโรกลุ, 2526, หนา้ 171)   

โครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้าบา้นกดุแคน มีหวังาน (สถานีสูบน ้า) ตั้งอยูท่ี่บา้นกดุแคน ต าบล
โนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น พิกดั 48 QTD 280-296 ระวาง 5542-II ในแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 
50,000  เป็นโครงการท่ีไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นโครงการน าร่องในการศึกษา ใชง้บประมาณในการก่อสร้าง
รวมทั้งส้ิน 55.83 ลา้นบาท  เร่ิมก่อสร้างเม่ือ พ.ศ. 2543 แลว้เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2544 (กรมชลประทาน, 2550 ก, 
หนา้ 1) โครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าบา้นกุดแคนจะสูบน ้ าจากล าน ้ าเชิญไปยงัพื้นท่ีการเกษตรดว้ยระบบ
ท่อส่งน ้ า ครอบคลุมหมู่บา้นท่ีไดรั้บผลประโยชน์ ไดแ้ก่ บา้นกุดแคน บา้นภูมูลเบา้ และบา้นโนนทอง รวม
ครัวเรือนท่ีไดรั้บประโยชน์ 163 ครัวเรือน มีพื้นท่ีรับประโยชน์ประมาณ 2,020 ไร่ และเป็นพื้นท่ีชลประทาน
ท่ีสามารถส่งน ้าได ้1,412 ไร่ (กรมชลประทาน, 2550 ก) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน
โดยส านกัชลประทานท่ี 6 ไดถ่้ายโอนภารกิจโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าบา้นกุดแคนใหก้บัเทศบาล
ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น (โครงการชลประทานขอนแก่น, 2555) 

การบริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าใหป้ระสบความส าเร็จเป็นเร่ืองท่ีมีความทา้ทาย
เป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่และตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญหลาย ๆ ดา้นประกอบกนั ทั้งดา้นวิศวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคร่ืองกล อีกทั้งตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการบริหารจดัการ
และสนบัสนุนใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและ
ตอ้งเป็นกลไกหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาตนเองใหมี้ความเขม้แขง็ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในการบริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าบา้นกุดแคน ต าบลโนนทอง 
อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าขอ้คน้พบไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหก้ารมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในการบริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้าบา้นกดุแคนมีความยัง่ยนื 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลกัการบริหารสากล ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2540 ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ความส าคญัมากข้ึนไปอีกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (สถาบนัพระปกเกลา้, 2553, หนา้ 4)  การมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการท่ีรัฐบาลส่งเสริม ชกัน า สนบัสนุน และเสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชน ทั้งในรูป
ส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคก์ารอาสาสมคัร ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว ้ (ไพรัตน์ 
เตชะรินทร์, 2527 อา้งถึงใน สายดาลา ภูมณีวง, 2552, หนา้ 14) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา 3) การ
มีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน   
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในการบริหารจดัการน ้าโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้า

บา้นกดุแคน ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
2. เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อใหก้ารมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าใน

การบริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้าบา้นกดุแคนมีความยัง่ยนื 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods research) ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในการบริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้าบา้นกดุแคน 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าบา้น

กดุแคน ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
จ านวน 20 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง จ านวน 14  ราย  ไดแ้ก่  สมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
โครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้าบา้นกดุแคน กลุ่มท่ี 2  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 6  ราย ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ี
และผูบ้ริหารเทศบาลต าบลโนนทอง เจา้หนา้ท่ีกรมชลประทาน และเจา้หนา้ท่ีจากโรงงานน ้าตาลมิตรภูเวียง   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการ
จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอดว้ยการพรรณนาเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปก าหนด
ยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในการบริหารจดัการโครงการชลประทาน
ระบบท่อส่งน ้าบา้นกดุแคนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 

ผลการวจิยั 
ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุ  พบวา่การบริหารจดัการการส่งน ้าช่วงแรก ๆ ติดขดัเน่ืองจากชาวบา้น

ไม่ค่อยเขา้ใจเร่ืองการส่งน ้า การจดัสรรน ้า และระเบียบการใชน้ ้ า  มีการขดัแยง้เร่ืองคิวน ้า จ่ายน ้าไม่สมดุลไม่
ถูกใจชาวนา เป็นปัญหาดา้นความรู้สึก นอกจากน้ียงัเกิดปัญหาแหล่งน ้ าตน้ทุนหมด การซ่อมแซมระบบส่งน ้ า
ท่ีช ารุดเสียหายล่าชา้ แหล่งน ้ าบาดาลมีจ านวนไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ีเกษตร แต่เม่ือมีระบบท่อส่งน ้ าก็ลดปัญหา
ลงไดบ้า้ง และปริมาณน ้ าท่ีจ่ายออกมาจากท่อไม่เหมาะสมกบัการท านา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาไม่ไดมี้การเก็บ
รวบรวมไว ้ 
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ดา้นการวางแผนงานด าเนินกิจกรรม พบว่าตอ้งมีคณะกรรมการร่างระเบียบ แกไ้ขกฎระเบียบใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์  ตอ้งมีการท าขอ้ตกลงและอธิบายขอ้ช้ีแจงต่าง ๆ ก่อน  ตอ้งศึกษาความตอ้งการของเกษตรกร 
ตอ้งมีกระบวนการใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาและลงหุน้ และสมาชิกกลุ่มตอ้งมี
การวางแผนดว้ยตวัเอง 

ดา้นการลงทุนและการปฏิบติังาน พบวา่เงินลงทุนของกลุ่มไดจ้ากการเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า แต่น ้ า
ตน้ทุนมีไม่เพียงพอ เกษตรกรท่ีร่วมลงทุนในระบบกระจายน ้ าบางแปลงน ้ าไปไม่ถึง หากอยากต่อยอดขยาย
พื้นท่ีส่งน ้ าก็ตอ้งเก็บเงินเพิ่มแต่ตอ้งมีการประชุม และมีปัญหารายรับจากกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าท่ีจ่ายให้เทศบาลไม่สมดุล
กบัรายจ่ายท่ีเทศบาลตอ้งจ่ายไป   

ดา้นการติดตามและประเมินผล พบว่ามีเกษตรกรเพิ่มข้ึน เศรษฐกิจในหมู่บา้นดีข้ึน ชาวบา้นไม่ตอ้ง
ไปรับจา้งต่างจงัหวดั มีการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจดทะเบียนตามกฎหมาย ตอ้งการมีร้านคา้สวสัดิการของกลุ่ม จะ
ไดมี้เงินหมุนเวียนในกลุ่ม  การมีขั้นตอนระเบียบการใชน้ ้ าท าใหต้อ้งยอมรับเหตุผลซ่ึงกนัและกนั มีความสามคัคี 
มีน ้ าใจใหก้นั และเทศบาลมีโครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ศูนยเ์รียนรู้การท าไร่นาสวนผสม มีการเปล่ียน
ท่อกระจายน ้า  จดัคิวน ้าโดยใชก้ระดานประกาศท าใหล้ดปัญหาเร่ืองการแยง่น ้ า   
 

อภปิรายผล 
มูลเหตุของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเป็นผลมาจากการขดัแยง้ในกลุ่มเร่ืองคิวน ้ าและน ้ าท่ีจ่ายออก 

มาจากท่อส่งน ้ามีปริมาณไม่เหมาะสมกบัการท านา สมาชิกกลุ่มจึงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการปลูกขา้ว
ไปเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีใชน้ ้ านอ้ย การจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเพื่อบริหารจดัการน ้าร่วมกนัในระยะแรกมีกฎ 
ระเบียบท่ีกลุ่มตั้งข้ึนมาโดยสมาชิกโหวตเสียงกนัแต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เงินทุนของกลุ่มไดจ้าก
การเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าจากสมาชิกและจดัส่งใหก้บัเทศบาลต าบลโนนทองทั้งหมด ท าใหไ้ม่มีเงินทุนประจ า
กลุ่มส าหรับใชใ้นการบริหารจดัการหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในกลุ่ม ส่วนเทศบาลมีโครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรู้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและมีศูนยเ์รียนรู้การท าไร่นาสวนผสมใหค้วามรู้กบัสมาชิกและกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า มีการวางแผนการ
ส่งน ้ าดว้ยตนเอง สังคมของกลุ่มเป็นแบบพี่นอ้งแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการ
โครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าของกรมชลประทาน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นแผนการพฒันาการเกษตร มีการ
ท าความเขา้ใจกบักลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและผลกัดนัใหก้ลุ่มผูใ้ชน้ ้ าปรับเปล่ียนรูปแบบการปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงใช้
น ้ านอ้ย 2) ดา้นการจดัตั้งองคก์รบริหารจดัการโครงการหรือกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า เพื่อบริหารจดัการดา้นการจดัสรรน ้ า 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา และจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสมทบ 3) ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตหลงัจากมีโครงการ เพื่อ
ช่วยส่งเสริมแผนการพฒันาการเกษตร ใหเ้กษตรกรปรับตวัตามแนวทางการท าการเกษตรแนวใหม่ 4) ดา้น
เทคนิคและการบริหารจดัการน ้ าคือ การด าเนินการ ควบคุม ดูแลรักษา และการเดินระบบต่าง ๆ ท่ีท าใหส่้งน ้ าได ้
(โครงการชลประทานขอนแก่น, 2555) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัสามารถก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อให้การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในการ

บริหารจดัการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้ าบา้นกุดแคน ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดั
ขอนแก่น มีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนืไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นการคน้หาปัญหาและสาเหตุ ไดแ้ก่ โครงการจดัประชาคมกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า โครงการ
ก าหนดกิจกรรมของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรในกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และโครงการ
สร้างกติกาชุมชนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการวางแผนงานด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการจดัท าแผนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และโครงการส ารวจความตอ้งการของเกษตรกรของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการลงทุนและการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ โครงการจดัตั้งกองทุนของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและ
โครงการต่อยอดการขยายพื้นท่ีส่งน ้า 
             ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการติดตามและประเมินผล ไดแ้ก่ โครงการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
โครงการจดัท าร้านคา้สวสัดิการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และโครงการเปล่ียนท่อ
ในระบบกระจายน ้า 

 

บรรณานุกรม 
กรมชลประทาน.  (2550 ก).  คู่มือการบริหารจัดการน ้า โครงการชลประทานระบบท่อส่งน ้าบ้านกดุแคน. 
 กรุงเทพฯ: ร้อจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์. 
_______.  (2550 ข).  โครงการชลประทาน จังหวัดขอนแก่น.  กรุงเทพฯ: ร้อจ แอนด ์แอสโซซิเอทส์. 
โครงการชลประทานขอนแก่น.  (2555).  บันทกึการส่งมอบการถ่ายโอนภารกจิ โครงการชลประทานระบบ
 ท่อบ้านกดุแคน.  ขอนแก่น: ส านกัชลประทานท่ี 6. 
วิบูลย ์บุญยธโรกลุ.  (2526).  หลักการชลประทาน. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  (2551).  การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาท้องถิน่ (ออนไลน์). เขา้ถึงได้
 จาก: http://www.elearning.msu.ac.th [2556, 1 ธนัวาคม]. 
สถาบนัพระปกเกลา้. (2553).  บันทกึเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมของประชาชน (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.kpi.ac.th/kpith [2556, 26 
 พฤศจิกายน]. 
สายดาลา ภูมณีวง.  (2552).  การมีส่วนร่วมของคณะป่าไม้บ้าน ในการจัดการป่าผลติในเขตดงสีทวน แขวง
 สะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

  



34 

 

ศักยภาพของช่างท้องถิ่นต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแก่น 
POTENTIAL OF LOCAL  TECHNICIANS  IN  BAN KONG   

SUB - DISTRICT, NONGRUEA  DISTRICT,  KHON KAEN  PROVINCE 
 

เกรียงไกร   เกตุแก้ว* 
                                                                                                                    Kriangkrai   Katekaew 

พนัต ารวจเอก ดร.การุณย์ บัวเผือ่น** 
Pol. Col. Dr.Garoon Buapheun  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่าศกัยภาพ

ของช่างทอ้งถ่ิน เกิดจากการศึกษาการท างานจากผูท่ี้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงจะสามารถใช้
เป็นแนวทางในการท างานคร้ังต่อไป  ช่างตอ้งหาความรู้ให้กบัตวัเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการประเมิน
ตนเองเพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานในแต่ละคร้ัง และมีการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่ซ ้ าแบบเดิม การท างาน
ตอ้งค านึงถึงความมัน่คงและแข็งแรงในการใช้งานต่าง ๆ ตอ้งหาขอ้มูลจากเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการท างานเพราะนวตักรรมใหม่เป็นประโยชน์ต่อตวัช่าง การประยุกต์ใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมช่วยให้ประหยดังบประมาณ ช่วยตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการท างานได ้ช่างตอ้งมี
ความขยนัหมัน่เพียร ท างานดว้ยความตั้งใจ พร้อมทั้งประเมินการปฏิบติังานทุกคร้ัง เพื่อตรวจสอบความพึง
พอใจของผูว้่าจ้าง  และสรุปการท างานว่าได้มาตรฐานหรือไม่  มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบในหน้าท่ี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาท่ีก าหนดไว ้ เอาใจใส่กับงานท่ีท า พฒันาฝีมืออยู่
ตลอดเวลา ใหก้ารช่วยเหลือและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัตามอตัภาพ และมีวินยั 
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ABSTRACT 
The research study on the potential of local technicians in Ban Kong Sub-district, Nongruea District, 

Khon Kaen Province applied qualitative research methodology by conducting in-depth interviews with key 
informants. Significant findings were, as follows: the potential of local technicians could be improved when 
they worked with those with experiences as well as noted down all the knowledge that could be useful for 
future projects. They had to keep acquiring knowledge which could come from work experiences in various 
places as well as self-assessment as a means to monitor each work’s performance. Coming up with new 
things was also a good idea to develop the technician’s skill. For technicians, what they had to concern most 
when working was the stability and strength of each work. Doing research in both private and public learning 
units was also a great choice to inspire new knowledge in work since these places were equipped with new 
innovations that the technicians could use or adapt in their line of work. In the adaptation aspect, the technicians 
had to make sure that such adaptation was useful and correspondent to work conditions as well as cost-saving 
and able to be financially-checked in every time. The ideal technicians should be hard-working, committed 
to their work, and do post-work assessment as a means to guarantee their employers’ satisfaction and to 
check whether they lived up to their working standard. Other qualities such as honesty, punctuality, sense 
of responsibility, compliance to the rules and regulations, and care would later lead to work efficiency. In 
brief, the ideal technicians paid a great deal of attention to work that they knew would sharpen their skills, 
had a sense of responsibility, and was honest. Besides, they should help each other out, always worked 
hard, and never stopped improving themselves. 
Keywords: potential,  local technicians. 
  

บทน า 
งานช่างมีมาควบคู่กบัมนุษยต์ั้งแต่ในยคุต่าง ๆ ตั้งแต่ในยคุหิน ยคุโลหะ ในยคุสมยัก่อน ๆ ทุกคนเป็น

ช่างอยู่แลว้ เม่ืองานในทอ้งนาซ่ึงเป็นงานหลกัจบลงดว้ยการเก็บเก่ียวและนวดขา้ว ก็จะถึงฤดูของงานช่าง 
เช่น ป้ัน หล่อ ทอ ถกั จกั สาน ฯลฯ จนกระทัง่ในยุคปัจจุบนั งานช่างจึงมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ อาชีพทางดา้นช่างเป็นปัจจยัพื้นฐานต่อการพฒันาประเทศให้
มีความ กา้วหนา้ เช่น อาชีพวิศวกร สถาปนิก ครูช่าง และช่างในดา้นต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
การมีความรู้ความเขา้ใจในงานช่างตลอดจนการมีทกัษะงานช่าง สามารถปฏิบติัตามทกัษะกระบวนการทางช่าง
อย่างถูกตอ้ง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างดี (ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพ
ระหวา่งประเทศ, 2556)  
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ศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง เรียนรู้จากการท างานจริง ไม่ไดผ้่านหลกัสูตรจากสถาบนั 
การศึกษา ไม่มีใบประกาศรับรองงาน  ลกัษณะของการท างาน ส่วนใหญ่จะรับก่อสร้างบา้นตามชุมชนหรือต่อเติม
อาคารต่าง ๆ ขอบเขตของงานท่ีท าไม่สลบัซบัซอ้น มีการรวมกลุ่มกนัท า กลุ่มหน่ึงมีตั้งแต่หา้ถึงสิบคน การสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มคนดา้นช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง ไม่ค่อยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั คือลกัษณะต่างกลุ่มต่างท า  
งานท่ีท าส่วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอหนองเรือ และพื้นท่ีใกลเ้คียง ท าใหผ้ลงานท่ีออกมาไม่ค่อยไดคุ้ณภาพ 
จึงมีค่าจา้งแรงงานท่ีต ่าเน่ืองจากขาดการส่งเสริมทกัษะงานช่างจากภาครัฐอยา่งจริงจงั 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
เพื่อน าผลวิจยัไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการพฒันาศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
2.  เพื่อน าผลของการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ิน

ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) 

จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนในต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีเป็นช่างทอ้งถ่ินและผูท่ี้มี
องคค์วามรู้ในสาขาช่าง จ านวน 20 ราย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการ
จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอแบบพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนื 

 

ผลการวจิยั 
ดา้นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตของช่างทอ้งถ่ิน พบวา่ช่างบางคนไปเรียนรู้จากสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่ส่วนใหญ่จะศึกษาการท างานจากผูท่ี้มีประสบการณ์ 
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน ตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูลในการท างานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน
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คร้ังต่อไป หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างานและการตรวจสอบการท างาน 
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้ผลงานเป็นท่ียอมรับได ้ช่างตอ้งมีแนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ 
ในการท างาน ตอ้งมีการวิเคราะห์เพือ่หาสาเหตุของปัญหา ตอ้งมีการวางแผนการท างาน ตอ้งติดตามข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ เพื่อพฒันางาน เช่น การใชว้สัดุทดแทน การใชเ้คร่ืองมือบางอยา่งทดแทนกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
เหมาะสมกบังานและประหยดั  

ดา้นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างานของช่างทอ้งถ่ิน พบว่าตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานหรือ
ขั้นตอนในการท างาน รวมทั้งตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี ตอ้งมีการตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการท างาน 
วางแผนการใชว้สัดุอุปกรณ์และแรงงาน ตอ้งสรุปงานในแต่ละวนัและสรุปค่าใชจ่้ายทุก ๆ ดา้นเพื่อรู้ตน้ทุนและ
ก าไร ตอ้งด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด เนน้การท างานเป็นทีม ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั แบ่งหนา้ท่ีในการท างานให้ชดัเจน ตอ้งตรวจสอบความพึงพอใจของผูว้่าจา้ง ตอ้งรับผิดชอบ
ในผลงานของตนเอง หากมีขอ้บกพร่องตอ้งแกไ้ข ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลา ปรับตวัเองให้เขา้กบัเพื่อน
ร่วมงาน มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี และรู้จกัประยกุตใ์ชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

ดา้นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการอยูร่่วมกนัในสงัคมของช่างทอ้งถ่ิน พบวา่ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ตอ้งฟังเหตุและผลซ่ึงกนัและกนั เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบั เอาใจใส่ในงาน มีความซ่ือสัตย์
ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีวินยั 
ตอ้งท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ช่วยเหลือสังคมอยา่งเตม็ความสามารถ พฒันาฝีมือของตนเองตลอดเวลา 
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตอ้งใฝ่เรียนรู้เพื่อสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานใหม่ ๆ  
 

อภปิรายผล 
ในการพฒันางาน ช่างตอ้งศึกษาการท างานจากผูท่ี้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลซ่ึงจะ

สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการท างานคร้ังต่อไปได ้มีการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบการท างานในแต่ละคร้ัง 
มีการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ การประยกุตส่ิ์งใดตอ้งใหเ้กิดประโยชน์ เหมาะสม และประหยดังบประมาณ รับผดิชอบ
ในหนา้ท่ี ปฏิบติัตามกฎระเบียบ จากผลการวิจยัท่ีได ้สามารถก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของช่างทอ้งถ่ินต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ไดแ้ก่ โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพของช่างทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทกัษะในการท างาน โครงการส ารวจขอ้มูลช่างทอ้งถ่ินเพื่อ
จดัท าฐานขอ้มูลช่างทอ้งถ่ิน และโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากช่างทอ้งถ่ินเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ดา้นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ไดแ้ก่ โครงการวางแผนการด าเนินงานเพื่อ
ปรับลดขั้นตอนในการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี โครงการจดัท าแผนเพื่อวางแผนในการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์และแรงงานเพื่อสนับสนุนช่างทอ้งถ่ิน และโครงการประเมินผลการปฏิบติังานของช่างทอ้งถ่ินเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดา้นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการอยูร่่วมกนัในสงัคม ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการประพฤติปฏิบติัตนในการท างาน โครงการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อ
การปฏิบติังานช่างทอ้งถ่ิน และโครงการสร้างจิตส านึกเพื่อใหช่้างทอ้งถ่ินมีความรับผดิชอบในการท างาน 
 

บรรณานุกรม 
กองวิจยัทางการศึกษา.  (2543).  การวิจัยและพฒันาศักยภาพของเด็กไทย. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ.  
พิมพิมล พลเวียง.  (2543).  ศักยภาพและผลในการด าเนินงานพฒันาระบบการบริหารงานของสถาน 
 สงเคราะห์เด็กในสังกดักรมประชาสงเคราะห์.  กรุงเทพฯ:  คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒัน 
 บริหารศาสตร์.   
ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน).  (2556).  ความรู้พืน้ฐานด้านงานช่าง (ออนไลน)์.
 เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.elibrary.sacict.net [2556,  20 พฤศจิกายน].   
  

  



39 

 

วธีิการสืบสานภูมปัิญญาท้องถิ่นการสวดสรภญัญะบ้านภูเขาทอง 
ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวดัชัยภูมิ 

CONTINUATION OF THE LOCAL WISDOM OF SARAPHANYA PRAYER 
IN BAN PUKAOTONG, KHOGSA-AD SUB-DISTRICT,  

NONGBUARAWE DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE 
 

คณสัพเิชฐ  มิกขุนทด* 
Khanatphichet  Mikkunthod 

พนัต ารวจเอก ดร.การุณย์ บัวเผือ่น** 
Pol. Col. Dr.Garoon Buapheun 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่าการสวด

สรภญัญะมีมานาน  การไดย้นิไดฟั้งจะท าใหจิ้ตใจมีความสุข ปัจจุบนัเร่ิมจะเลือนหายไป มีการสวดสรภญัญะ
ทุกปีในช่วงเขา้พรรษา ท าใหเ้กิดความสนุกสนาน ความสามคัคี ความผกูพนัระหว่างคนในชุมชน เป็นแบบอยา่ง
ในการด ารงชีวิตใหก้บัคนรุ่นหลงั  มีศูนยก์ารเรียนรู้เร่ืองสรภญัญะเพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของ
ชุมชน สืบทอดประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินในหมู่บา้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการน าภาษาถ่ินมาปะปน
ช่วยใหผู้ฟั้งมีความเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย ช่วยกล่อมเกลาจิตใจใหเ้ป็นกศุล เป็นสุข  ไม่ลืมถ่ินก าเนิด  เช่ือในอ านาจ
ของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าความดี เคารพผูอ้าวโุส ยกยอ่งผูมี้ความรู้ รักษาหนา้ท่ีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน การสวด
สรภญัญะแบบใหม่จะแต่งกลอนประยกุตเ์พื่อเตือนสติในการใชชี้วิตประจ าวนั ช่วยใหก้ารส่ือสารเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว เขา้ถึงประชาชน กลอนร้องจะสอนให้กตญัญู รู้จกัการขออภยั-ให้อภยั รู้จกัความดีความชัว่ ขดัเกลา
ความเป็นมนุษย ์ ควรมีหลกัสูตรสอนการสวดสรภญัญะ ตอ้งจดักิจกรรมทั้งปี ควรตั้งกลุ่มสวดสรภญัญะระดบั
หมู่บา้น ผูน้ าทอ้งถ่ินควรจดัใหมี้เวทีลานสรภญัญะเพื่อเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม   
ค าส าคญั: การสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, การสวดสรภญัญะ 
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ABSTRACT 
The research study investigated the continuation of the local wisdom of Saraphanya Prayer in Ban 

Pukaotong, Khok Sa-ad Sub-district, Nongbuarawe District, Chaiyaphum Province. Key informants were 
interviewed for in-depth data. It was found that Saraphanya Prayer’s origin dated back a long time ago. 
Whenever the prayer was chanted, it brought peace to the listeners’ minds. The Saraphanya Prayer began 
to fade these days; it was only chanted during the Buddhist Lent. Saraphanya Prayer could be a good 
source of fun as well as bridging relationships of people in the community. These villagers could act as the 
role model for the younger generation by building the Saraphanya Prayer Learning Centre, which could 
house the lifestyle and background of the community. The Centre also represented the community’s 
cultural identity and conserved the local tradition. Saraphanya Prayer, once chanted with harmony, could 
soothe the emotion and when it was combined with the local dialect; listeners could easily perceive the 
true meaning of it, as if it were a moral force purifying the heart. Many distinctive characteristics of people 
from Northeast Thailand were virtue; love of birthplace; respect and fear in the power of the sacred beings 
and virtue; respect for the elderly; praise for the learned, and face saving. Even in these modern days, it 
could be seen that the Northeastern Thai lifestyle was closely related to the Saraphanya Prayer, but with a 
slightly different purpose. The modern Saraphanya chant aimed to narrate what went around in the 
community. The newly-composed poems were to teach listeners on how to live their lives, making it easier 
to circulate around, even to those who lived further in the countryside. They also conveyed the virtue of 
gratitude, forgiveness, righteousness, as well as moral lessons. Activities on the lesson of Saraphanya 
Prayer should be held throughout the year with participation of groups at village and community’s leader 
levels. The Saraphanya Prayer stage could also be established as a means to spread the community’s 
cultural heritage and to honor those who worked for the continuation of the local wisdom. 
Keywords: continuation of local wisdom, Saraphanya Prayer. 
 

บทน า 
  การสวดสรภญัญะในเมืองไทยนั้นมีการสวดมานานแลว้ตั้งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แต่ในยคุนั้นนิยม
สวดเป็นภาษาบาลีและมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนาโดยตรง ไม่มีเร่ืองแต่งใหม่เป็นค าไทย ผูท่ี้สวดจึงเป็น
พระสงฆแ์ละอุบาสกอุบาสิกาท่ีอ่านภาษาบาลีไดค้ล่องแคล่ว เม่ือการสวดสรภญัญะไดรั้บความนิยมมากข้ึน 
ปราชญท์างพุทธศาสนาจึงไดแ้ต่งค าสวดเป็นภาษาไทยให้อุบาสกอุบาสิกาและแม่ชีใชส้วดในวดั บทสวด
สรภญัญะมกัไม่เนน้ในเร่ืองความรักเพราะเก่ียวขอ้งกบัศาสนาและผูฝึ้กสอนเป็นพระภิกษุจึงไม่ให้มีเน้ือหา
เก่ียวกบัความรัก รากฐานทางศาสนาของไทยเป็นพลงัทางสงัคมท่ีแทรกซอ้นวิถีชีวิตของพทุธศาสนิกชนไทย
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ในทุก ๆ ดา้น การสวดถือเป็นพิธีกรรมชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนา การสวดทางพระพุทธศาสนามีหนา้ท่ี
โดยตรงในการด ารงรักษาไวซ่ึ้งค าสอนและกฎระเบียบขอ้บงัคบัไม่ใหค้ลาดเคล่ือนสูญหาย แลว้ยงัมีหนา้ท่ีแฝง
อีกอยา่งหน่ึงท่ีมกัถูกละเลยความส าคญัคือการสร้างสมาธิ โนม้นา้วจิตใจทั้งผูส้วดและผูฟั้งใหด่ื้มด ่าในน ้ าเสียง
และลีลาท านองสวด ท านองสรภญัญะจดัเป็นประเภทของ “เพลงชานท”์ (chant) เป็นการสวดท านองท่ีใชเ้สียง
ในระดบัสูงและมีท านองเช่ืองชา้ มีการหยดุคัน่ระหวา่งการแบ่งวรรค บทพระธรรมท่ีใชส้วดดว้ยท านองสรภญัญะ
น้ีจะตอ้งเป็นบทประพนัธ์ประเภทฉนัทเ์ท่านั้น ซ่ึงจะเป็นฉนัทลกัษณ์ใดของฉนัทก์ส็ามารถน ามาสวดดว้ยท านอง
สรภญัญะไดท้ั้งส้ิน การใส่ท านองสรภญัญะท าใหเ้กิดเสียงไพเราะราบร่ืน (พระครูวฒิุธรรโมภาส 2553) 

บา้นภูเขาทองตั้งอยูห่มู่ท่ี 9 ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ อยูห่่างจากอ าเภอ
หนองบวัระเหวประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดัชยัภูมิประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็ มี
จ านวนครัวเรือน 87 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากอ าเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น และต าบล
หนองบวัลาย อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา สภาพสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัชาวบา้นอาศยัความร่วมมือกนั
ในการพฒันาหมู่บา้นและอยูอ่าศยักนัดว้ยความสงบสุข มีศูนยก์ลางในการยดึเหน่ียวจิตใจคือวดับา้นภูเขาทอง 
และมีเจา้อาวาสคือพระครูสันติสุวรรณบรรพต (หลวงพอ่อุดร) เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ินในหมู่บา้นใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีอตัลกัษณ์ท่ีเป็นแบบอยา่งใหก้บัชุมชนอ่ืนท่ีใกลเ้คียง 
เช่น การบวชชีพราหมณ์-อบรมธรรม ซ่ึงท าต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลา 10 กว่าปีจนถึงปัจจุบนั โครงการคนรักษว์ดั 
การปฏิบติัธรรม งานกฐินปลอดเหลา้ และงานปริวาสกรรมท่ีจดัทุกปี ส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงคือการสวดสรภญัญะ 
ในงานบุญต่าง ๆ ท่ีทางหมู่บา้นร่วมกนัจดัข้ึน เป็นหมู่บา้นเดียวในต าบลโคกสะอาดท่ีมีผูมี้ความสามารถดา้น
การสวดเป็นท านองเป็นกลอน โดยจะสวดในงานบุญประเพณี เยาวชนในหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการสวด
สรภญัญะตามงานบุญประเพณีดว้ย ซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้เพื่อการสืบสานอยา่งแทจ้ริง 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองวิธีการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการสวดสรภญัญะบา้น
ภูเขาทอง ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบวัระเหว เพื่อน าขอ้คน้พบท่ีไดไ้ปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และ
โครงการในการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการสวดสรภญัญะบา้นภูเขาทองใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาวิธีการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการสวดสรภญัญะบา้นภูเขาทอง ต าบลโคกสะอาด  

อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ 
2.  เพื่อน าผลของการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการในการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

การสวดสรภญัญะบา้นภูเขาทองใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
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ขอบเขตของการวจิยั 
งานวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research)  โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth 

interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนและปราชญช์าวบา้นบา้นภูเขาทอง ต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีองคค์วามรู้
ในเร่ืองของการสวดสรภญัญะเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20 ราย   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งการจด
บนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้ จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอโดยการ
พรรณนาเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการในการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการสวดสรภญัญะบา้นภูเขาทอง
ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

ผลการวจิยั 
             ดา้นการรวบรวมขอ้มูล พบว่าการสวดสรภญัญะมีมานานแลว้ สนใจสวดสรภญัญะเพราะหลงใหลใน
ท านองและเน้ือร้อง จะสวดตามหนงัสือ 7 ต านานท าวตัรเชา้-วตัรเยน็ จะสวดในวนัทอดเทียนหรือวนัเขา้พรรษา
เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนัเร่ิมจะเลือนหายไปตามสภาพสังคม ในทอ้งถ่ินมีกลุ่มการสวดอยูแ่ลว้ซ่ึงแต่ละคนมีอายุ
มากและสุขภาพไม่ดี ไม่มีการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการ  
 ดา้นการปลูกจิตส านึก พบว่าการสวดสรภญัญะท าใหเ้กิดความสนุกสนาน ความสามคัคี ความผกูพนั
ระหว่างคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานภายในชุมชน เป็นแบบอยา่งในการด ารงชีวิต
ใหก้บัคนรุ่นหลงั มีวดัเป็นแหล่งความรู้และคนรุ่นพอ่แม่เป็นผูป้ลูกฝังค่านิยม   
 ดา้นการฟ้ืนฟ ูพบวา่การสวดสรภญัญะสร้างความสุข จรรโลงใจ มีคุณค่าต่อจิตใจ มีผลดีต่อการด ารงชีวิต 
เป็นส่ือในการปลูกฝังค่านิยมและศีลธรรมใหค้นในสังคม การสวดสรภญัญะในปัจจุบนัมีการน าเพลงพื้นบา้นและ
ภาษาถ่ินมาปะปน จึงช่วยใหผู้ฟั้งเขา้ใจเน้ือหาและจดจ าไดง่้าย  
 ดา้นการพฒันา พบวา่วิถีชีวิตของชาวอีสานมีความผกูพนักบัการสวดสรภญัญะ มีการแต่งกลอนร้องใหม่
เพื่อประยกุตใ์ชเ้ตือนสติในชีวิตประจ าวนั ช่วยใหก้ารส่ือสารรวดเร็วเขา้ถึงไดง่้าย ช่วยกล่อมเกลาจิตใจใหเ้ป็นกศุล
จนก่อใหเ้กิดความสุข  
 ดา้นการถ่ายทอด พบวา่ช่วยลดปัญหาความรุนแรงทางครอบครัว เกิดความเขา้ใจกนัและน าไปสู่การ
เพิ่มความรักความผกูพนั หล่อหลอมและขดัเกลาความเป็นมนุษย ์การเพิ่มชัว่โมงการสอนสวดสรภญัญะและ
การประกวดสวดสรภญัญะในโรงเรียนจะช่วยใหเ้ยาวชนเกิดความภูมิใจและอยากสืบสานประเพณี 
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 ดา้นการส่งเสริมกิจกรรม พบวา่ตอ้งจดัการประกวดเร่ือย ๆ ตอ้งมีหน่วยงานกลางเป็นศูนยข์บัเคล่ือน 
ตอ้งตั้งกลุ่มการสวดสรภญัญะระดบัหมู่บา้น ผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชนตอ้งสนบัสนุนการจดักิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัได ้ 
 ดา้นการเผยแพร่แลกเปล่ียน พบว่าตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจดัเวทีเพื่อเผยแพร่
มรดกทางวฒันธรรมน้ี ตอ้งมีการจดัประกวดทุกระดบัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งชุมชน 
 ดา้นการเสริมสร้างปราชญท์อ้งถ่ิน พบวา่การยกยอ่งประกาศเกียติคุณและการสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณ
จะเป็นก าลงัใจท่ีดีแก่ปราชญท์อ้งถ่ิน  
 

อภปิรายผล 
 การสวดสรภญัญะมีมานาน ช่วยท าใหจิ้ตใจมีความสุข เกิดความสนุกสนาน ความสามคัคี ความผกูพนั
ระหว่างคนในชุมชน การสวดสรภญัญะมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ี
ดี เป็นส่ือภูมิปัญญาชาวบา้นในการปลูกฝังค่านิยมและศีลธรรมใหค้นในสังคม และการประยกุตบ์ทสวดให้
เขา้ใจง่าย มีความไพเราะ เป็นเสน่ห์ดึงดูดใหค้นรุ่นใหม่เขา้มาเรียนรู้   
 

ข้อเสนอแนะ  
 จากขอ้มูลท่ีไดส้ามารถก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการสวดสรภญัญะ
ใหเ้กิดความยัง่ยนืได ้ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมประกวดการร้องเป็นท านองสรภญัญะ 
และโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญช์าวบา้นในการสวดสรภญัญะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการปลูกจิตส านึก ไดแ้ก่ โครงการจดัสวดสรภญัญะตามห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้สรภญัญะ และโครงการจดักิจกรรมประเพณีการสวดสรภญัญะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการฟ้ืนฟู ไดแ้ก่ โครงการน าเพลงพื้นบา้นและสรภญัญะมาประยกุตเ์พื่อใหเ้ขา้ใจ
ในเน้ือหาไดง่้าย และโครงการสร้างส่ือเพื่อปลูกฝังค่านิยม ศีลธรรม โดยใชท้ านองสรภญัญะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการพฒันา ไดแ้ก่ โครงการน าเทคโนโลยมีาต่อยอดในการสืบสานการสวดสรภญัญะ
ใหแ้พร่หลายอยา่งรวดเร็ว 
               ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ โครงการจดัท าหลกัสูตรการสวดการร้องสรภญัญะในโรงเรียน
ทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการส่งเสริมกิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการจดัตั้งกลุ่มการร้องการสวดสรภญัญะระดบั
หมู่บา้น และโครงการอบรมผูน้ าทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการในการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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                ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดา้นการเผยแพร่แลกเปล่ียน ไดแ้ก่ โครงการจดัเวทีส่ือพื้นบา้นลานสรภญัญะโครงการ
ผลิตรายการวิทย ุจดัพิมพคู่์มือสรภญัญะเพื่อเผยแพร่ และโครงการใชเ้ทคโนโลยทีางอินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่
การสวดสรภญัญะ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 8 ดา้นการเสริมสร้างปราชญท์อ้งถ่ิน ไดแ้ก่ โครงการจดัท าท าเนียบประวติัปราชญท์อ้งถ่ิน
เพื่อประกาศเกียรติคุณ และโครงการจดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาศกัยภาพปราชญท์อ้งถ่ิน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัในการจดัการภยัพิบติั

ในโรงเรียนบา้นบางกะปิ 2) ประเมินและจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติั กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนในโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 97 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติเชิงบรรยาย และใชเ้ทคนิค 
Modified Needs Index (PNI modified) ในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบว่า 1) การจดัการ
ภยัพิบติัก่อนเกิดภยั ระดบัความคาดหวงัของครูในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ส่วนสภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบั
ปานกลาง การจดัการภยัพิบติัขณะเกิดภยั ระดบัความคาดหวงัของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ส่วนสภาพ
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลาง การจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยั ระดบัความคาดหวงัของครูในภาพรวมอยู่
ในระดบัสูง ส่วนสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติัก่อนเกิด
ภยัอยู่ในระดบัปานกลาง อนัดบัหน่ึงคือ กฎหมายควบคุมความปลอดภยัของอาคาร สถานท่ีชุมชน ความตอ้ง 
การจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติัขณะเกิดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง อนัดบัหน่ึงคือ ความรู้เร่ืองการคน้หา
ผูป้ระสบภยั (การกูภ้ยั) และความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
อนัดบัหน่ึงคือ การท าแผนท่ีเส่ียงภยั  
 ค าส าคญั:  ภยัพิบติั, การจดัการภยัพิบติั, การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
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ABSTRACT 
 The research objectives were to: 1) analyze expectations and actuality levels of disaster management in 
a school, and 2) assess and rank needs for disaster management in a school. The samples were 97 teachers in 
Ban Bangkapi School. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using 
descriptive statistics and modified needs index (PNI modified) for ranking needs. The research findings were, 
as follows: 1) Teachers’ overall expectation of disaster management preparation was at high level but 
actuality level was at moderate level. Teachers’ overall expectation of disaster management response was 
at high level but actuality level was at moderate level. Teachers’ overall expectation of disaster management 
recovery was at high level but actuality level was at moderate level, and 2) The overall needs for disaster 
management preparation were at moderate level. The highest average was the building safety law. The 
overall needs for disaster management response were at moderate level. The highest average was seeking 
victims. The overall needs for disaster management recovery were at moderate level. The highest average 
was improving risk map. 
Keywords: disaster, disaster management, needs assessment. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัสถานการณ์ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอยา่งกวา้งขวาง

มากกว่าในอดีต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สร้างความเสียหายทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความ
มัน่คงของประเทศ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาน้ี มีเหตุภยัพิบติัท่ีรุนแรงและต่อเน่ือง ทั้งอคัคีภยั อุทกภยั วาตภยั 
แผน่ดินถล่ม ดินสไลด ์และภยัอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ลว้นส่งผลกระทบต่อภาครวมของประเทศ 
(กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2553, หนา้ 1) การด าเนินงานดา้นการจดัการภยัพิบติัของประเทศไทยท่ี
ผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดผ้ลกัดนัให้มีการพฒันาเพื่อรับมือกบัภยัพิบติั โดยการอบรมให้ความรู้ จดัการ
ประชุมสัมมนา จดัโครงการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งบูรณาการ  

โรงเรียนสงักดัของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน หากเกิดภยัพิบติัข้ึนในโรงเรียน 
นกัเรียนและคนในชุมชนท่ียงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดย้อ่มมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายมากท่ีสุด แต่
หากนกัเรียนและคนในชุมชนรู้จกัวิธีการป้องกนัและรับมือกบัภยัพิบติัก็จะสามารถช่วยป้องกนัและบรรเทา
ผลกระทบจากความเสียหายใหล้ดลงได ้(กรมการปกครอง, 2554, หนา้ 37) ดงันั้น จึงตอ้งมีการเตรียมการและ
หาวิธีรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน โดยการจัดการภัยพิบัติเป็นวิธีการท่ีหลายประเทศให้ความ ส าคัญ 
ประกอบดว้ย 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และภายหลงัเกิดภยั การวิจยัของไทยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการจดัการภยัพิบติัมากนกั โดยเฉพาะในระบบการศึกษา
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หรือโรงเรียนในประเทศไทย ยงัไม่มีแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐานสากล ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาการจดัการภยัพิบติัในโรงเรียน ว่าปัจจุบนัมีสภาพเป็นอย่างไร และควรด าเนินการจดัการภยัพิบติัใน
เร่ืองใดบา้ง เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการภยัพิบติั โดยการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติัของโรงเรียนบา้นบางกะปิ เน่ืองจากครูเป็นผูท่ี้เขา้ใจสภาพแวดลอ้มและ
สถานการณ์ภยัพิบติัของโรงเรียนมากท่ีสุด  

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 น าแนวคิดกระบวนการจดัการภยัพิบติั ประกอบดว้ย 1) การด าเนินการก่อนเกิดภยั เพื่อป้องกนัและ
ลดผลกระทบจากสาธารณภยั (mitigation and preparedness) 2) การด าเนินการระหว่างเกิดภยั (disaster and 
emergency response) เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยระดมทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ขา้ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั  และ 3) การด าเนินการหลงัจากเกิดภยัผา่นพน้ไป (recovery and rehabilitation) เป็นการฟ้ืนฟู
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และของรัฐ ใหก้ลบัคืนภาวะปกติ (ทวิดา กมลเวชช, 2554, หนา้ 9)  เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1.  เพื่อวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนบา้นบางกะปิ สงักดักรุงเทพมหานคร 
  2.  เพื่อประเมินและจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติัของโรงเรียน บา้นบางกะปิ สังกดั
กรุงเทพมหานคร 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจดว้ยเทคนิคการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติัของ

โรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดักรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการภยัพิบติั
ของโรงเรียนบา้นบางกะปิ สังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ขอ้ เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

การจดัการภยัพบิติั 
1. ก่อนเกิดภยั 
2. ขณะเกิดภยั 
3. ภายหลงัเกิดภยั 

ความตอ้งการจ าเป็น 
และล าดบัความส าคญั 

ระดบัความคาดหวงัและ 
สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน 
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เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงคือ ครูโรงเรียนบา้นบางกะปิ จ านวน 97 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ Modified Needs Index (PNI modified) ใน
การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2548) 
 

ผลการวจิยั 
ระดับความคาดหวงัและสภาพปัจจุบันในการจัดการภัยพบัิติ พบวา่ 
1. ระดบัความคาดหวงั มีดงัน้ี 

                การจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยั ระดบัความคาดหวงัของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (M=3.70) ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความสามารถหรือวิธีการเอาตวัรอดจากเหตุภยัพิบติั (M=3.91) รองลงมาคือวิธีการจดัเก็บ
วตัถุท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย (M=3.82) อนัดบัสามคือกฎหมายควบคุมความปลอดภยัของอาคารและสถานท่ี
ชุมชน (M=3.81)  
 การจดัการภยัพิบติัขณะเกิดภยั ระดบัความคาดหวงัของครูในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (M=3.84) 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้(M=4.01) รองลงมาคือการปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุ
อุทกภยั (M=3.90) อนัดบัสามคือการส่ือสารและการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดภยัพิบติั (M=3.80)  

     การจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยั ระดบัความคาดหวงัของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (M=3.65)  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการท าแผนท่ีเส่ียงภยั (M=3.84) รองลงมาคือหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
(M=3.72) อนัดบัสามคือการเคล่ือนยา้ยและการดูแลผูป้ระสบภยั (M=3.65) 
  2.  สภาพปัจจุบนั มีดงัน้ี 
                  การจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยั ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัการจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยัของ
โรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M=2.80) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือความช านาญในการใชเ้ส้นทาง
อพยพหนีภยัของโรงเรียน (M=2.98) รองลงมาคือการป้องกนัและรับมือเหตุอุทกภยั (น ้ าท่วม ภยัแลง้) และ
วิธีการ ช่องทาง หมายเลขโทรศพัท ์แจง้เหตุภยัพิบติั (M=2.97) อนัดบัสามคือความสามารถหรือวิธีการเอาตวั
รอดจากเหตุภยัพิบติั (M=2.91)  
                  การจดัการภยัพิบติัขณะเกิดภยั ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัการจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยัของ
โรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M=2.74) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุอุทกภยั 
(M=2.96) รองลงมาคือการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัเบ้ืองตน้ และบทบาทอ านาจหนา้ท่ีของแต่
ละคนเม่ือเกิดภยัพิบติั (M=2.87) อนัดบัสามคือความรู้เร่ืองป้าย เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์เตือนภยั (M=2.86)  

       การจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยั ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจุบนัการจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยั
ของโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (M=2.70) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการประเมินความเสียหาย
ของทรัพยสิ์น (M=2.80) รองลงมาคือการเคล่ือนยา้ยและการดูแลผูป้ระสบภยัพิบติั (M=2.77) อนัดบัสามคือ
หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเม่ือประสบภยัพิบติั (M=2.73)  



49 

 

การประเมินและจัดล าดับความต้องการจ าเป็นในการจัดการภัยพิบัติ พบว่าการจดัการภยัพิบติัก่อนเกิด
ภยั ขณะเกิดภยั และภายหลงัเกิดภยั มีความตอ้งการจ าเป็นอยูร่ะดบัปานกลางเท่ากนั โดยมีค่าพิสัยของดชันี
ความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.24 -0.49 ขอ้รายการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 8 รายการ เรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ยคือ การคน้หาผูป้ระสบภยั (การกูภ้ยั) วิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุวาตภยั (ลมพายพุดั) การปรับปรุง
และท าแผนท่ีเส่ียงภยัใหม่ การปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุแผน่ดินไหว กฎหมายควบคุมความปลอดภยัของอาคาร 
สถานท่ี ชุมชน การป้องกนัและการเตรียมการปฏิบติัหากเกิดแผ่นดินไหว การปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้และหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  

เม่ือพิจารณารายการขอ้ค าถามในแต่ละช่วงระยะเวลาเกิดภยั พบว่าความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการ
ภยัพิบติั มีดงัน้ี 

ก่อนเกิดภยั มีความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองกฎหมายควบคุมความปลอดภยัอาคารและสถานท่ีชุมชน
มากท่ีสุด มีค่าดชันี PNI modified = 0.49 รองลงมาคือการป้องกนัและการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุแผน่ดินไหว มีค่า
ดชันี PNI modified =0.43 และผลกระทบจากเหตุวาตภยั มีค่าดชันี PNI modified =0.35 ตามล าดบั 

ขณะเกิดภยั มีความตอ้งการจ าเป็นเร่ืองการคน้หาผูป้ระสบภยั (การกูภ้ยั) มากท่ีสุด มีค่าดชันี PNI 

modified=0.49  รองลงมาคือวิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุวาตภยั มีค่าดชันี PNI modified =0.47  และการปฏิบติัเม่ือเกิด
แผน่ดินไหว มีค่าดชันี PNI modified =0.43 ตามล าดบั 

ภายหลงัเกิดภยั มีความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองการปรับปรุงและท าแผนท่ีเส่ียงภยัใหม่มากท่ีสุด มีค่าดชันี 
PNI modified =0.47 รองลงมาคือหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั มีค่าดชันี PNI modified =0.41     
 ผลการวิจยัแสดงเป็นตารางได ้ดงัน้ี 
 

ตาราง  1 ระดบัความคาดหวงั สภาพปัจจุบนั และระดบัความตอ้งการจ าเป็น 
 

รายการ 

ความคาดหวงั สภาพปัจจุบนั ค่า 
PNI 

modified 

ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

ล าดบั
ความ 
ส าคญั M SD ระดบั M SD ระดบั 

ก่อนเกดิภัย (การป้องกนัภัยพบิตัิ) 3.70 0.88 สูง 2.80 1.01 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง - 

1.  การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
เบ้ืองตน้ 

3.74 0.82 สูง 2.86 1.00 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 7 

2.  การป้องกนัและรับมือเหตุอุทกภยั 
(น ้าท่วม ภยัแลง้) 

3.71 0.80 สูง 2.97 0.94 ปานกลาง 0.25 ปานกลาง 13 

3.  ผลกระทบจากเหตุวาตภยั (ลมพายุ
พดั) 

3.32 0.89 
ปาน
กลาง 

2.46 0.93 นอ้ย 0.35 ปานกลาง 4 

4.  การป้องกนัและการปฏิบติัตนเม่ือ
เกิดแผน่ดินไหว 

3.58 0.90 สูง 2.52 0.98 นอ้ย 0.42 ปานกลาง 2 
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ตาราง  1 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคาดหวงั สภาพปัจจุบนั ค่า PNI 

modified 

ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

ล าดบั
ความ 
ส าคญั M SD ระดบั M SD ระดบั 

5.  ระบบการแจง้เตือนภยัพิบติั การ
ติดตั้งอุปกรณ์ 

3.69 0.98 สูง 2.83 1.11 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 8 

6.  วธีิการ ช่องทาง หมายเลขโทรศพัท ์
แจง้เหตุภยัพิบติั 

3.72 0.90 สูง 2.97 1.10 ปานกลาง 0.25 ปานกลาง 13 

7.  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเม่ือเกิดเหตุ
ภยัพิบติั 

3.67 0.95 สูง 2.84 1.10 ปานกลาง 0.29 ปานกลาง 12 

8.  กฎหมายควบคุมความปลอดภยั
อาคาร สถานท่ี ชุมชน 

3.81 0.97 สูง 2.67 1.02 ปานกลาง 0.43 ปานกลาง 1 

9.  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของอาคาร
เส่ียงภยั 

3.68 0.91 สูง 2.83 1.05 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 8 

10. วธีิการจดัเกบ็วตัถุท่ีอาจก่อใหเ้กิด
อนัตราย 

3.82 0.83 สูง 2.74 0.90 ปานกลาง 0.39 ปานกลาง 3 

11. การจดัท าแผนป้องกนัและรับมือภยั
พิบติัของโรงเรียน 

3.73 0.89 สูง 2.88 1.05 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 8 

12. การจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัของ
โรงเรียน 

3.61 0.86 สูง 2.74 1.02 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง 6 

13. ความสามารถหรือวธีิการเอาตวัรอด
จากเหตุภยัพิบติั 

3.91 0.80 สูง 2.91 0.91 ปานกลาง 0.34 ปานกลาง 5 

14. การเขา้ร่วมฝึกซอ้มแผนอพยพหนี
ภยั 

3.73 0.86 สูง 2.87 1.06 ปานกลาง 0.30 ปานกลาง 8 

15. ความช านาญในเส้นทางอพยพหนี
ภยัของโรงเรียน 

3.71 0.85 สูง 2.98 0.95 ปานกลาง 0.24 ปานกลาง 15 

ขณะเกดิภัย (การปฏิบตัิตนให้รอด
ปลอดภัยจากภัยพบิตัิ) 

3.74 0.88 สูง 2.74 1.03 ปานกลาง 0.36 ปานกลาง - 

1. การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้ 4.01 0.86 สูง 2.83 0.94 ปานกลาง 0.42 ปานกลาง 4 

2. การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอุทกภยั  3.90 0.88 สูง 2.96 1.01 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง 6 

3. การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุแผน่ดินไหว 3.77 0.93 สูง 2.64 1.07 ปานกลาง 0.43 ปานกลาง 3 

4. การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุวาตภยั  3.61 0.87 สูง 2.46 1.06 นอ้ย 0.47 ปานกลาง 2 

5. ความรู้เร่ืองการคน้หาผูป้ระสบภยั 
(การกูภ้ยั) 

3.49 0.90 สูง 2.35 1.09 นอ้ย 0.49 ปานกลาง 1 

6. การปฐมพยาบาลและช่วยชีวติ
ผูป้ระสบภยัเบ้ืองตน้ 

3.62 0.90 สูง 2.87 0.99 ปานกลาง 0.26 ปานกลาง 9 

7. การส่ือสารและการขอความ
ช่วยเหลือเม่ือเกิดภยัพิบติั 

3.80 0.82 สูง 2.85 0.98 ปานกลาง 0.33 ปานกลาง 5 
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ตาราง  1 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคาดหวงั สภาพปัจจุบนั ค่า PNI 

modified 

ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

ล าดบั
ความ 
ส าคญั M SD ระดบั M SD ระดบั 

8. ความรู้เร่ืองป้าย เคร่ืองหมาย 
สญัลกัษณ์เตือนภยั 

3.74 0.88 สูง 2.86 1.09 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 7 

9. บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละคน
เม่ือเกิดภยัพิบติั 

3.75 0.84 สูง 2.87 1.02 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 7 

ภายหลงัเกดิภัย (การช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย) 

3.65 0.92 สูง 2.70 1.00 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง - 

1. การเคล่ือนยา้ยและดูแลผูป้ระสบภยั 3.65 0.88 สูง 2.77 1.12 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง 3 
2. การประเมินความเสียหายทรัพยสิ์น 3.59 0.81 สูง 2.80 1.03 ปานกลาง 0.28 ปานกลาง 6 
3. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินช่วยเหลือ 3.72 0.99 สูง 2.63 1.01 ปานกลาง 0.41 ปานกลาง 2 
4. หน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 3.58 0.92 สูง 2.73 0.92 ปานกลาง 0.31 ปานกลาง 5 
5. ขั้นตอนการใหค้วามช่วยเหลือ 3.49 1.01 สูง 2.65 0.93 ปานกลาง 0.32 ปานกลาง 3 
6. การท าแผนท่ีเส่ียงภยั 3.84 .936 สูง 2.61 1.02 ปานกลาง 0.47 ปานกลาง 1 

 

อภปิรายผล 
การจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยัของโรงเรียนบา้นบางกะปิ สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัปานกลาง แต่มี

ความคาดหวงัในระดบัสูง และมีความตอ้งการจ าเป็นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
หน่ึงคือกฎหมายควบคุมความปลอดภยัของอาคาร สถานท่ี ชุมชน อนัดบัสองคือการป้องกนัและปฏิบติัตน
เม่ือเกิดแผ่นดินไหว อันดับสามคือวิธีการจัดเก็บวตัถุท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย เป็นเพราะโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เคยไดรั้บการอบรมให้ความรู้เร่ืองการอพยพหนีไฟและการดบัเพลิงเบ้ืองตน้มา
บา้งแลว้ (กรมการปกครอง, 2554, หนา้ 3) ท าให้ระดบัการจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยัในสภาพปัจจุบนัสูงกว่า
การจดัการภยัพิบติัขณะเกิดภยัและภายหลงัเกิดภยั ประกอบกบัยงัไม่เคยไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎหมาย
ควบคุมความปลอดภยัของอาคาร สถานท่ี ชุมชน จึงมีความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุด 

การจดัการภยัพิบติัขณะเกิดภยัของโรงเรียนบา้นบางกะปิ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มี
ความคาดหวงัในระดบัสูง และมีความตอ้งการจ าเป็นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
หน่ึงคือความรู้เร่ืองการคน้หาผูป้ระสบภยั (การกูภ้ยั) อนัดบัสองคือการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว อนัดบั
สามคือการปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้เป็นเพราะครูโรงเรียนบา้นบางกะปิมีความเห็นว่าการจดัการภยั
พิบติัขณะเกิดภยันั้นเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัมากกว่าการจดัการภยัพิบติัก่อนเกิดภยัและภายหลงัเกิดภยั ซ่ึงภยัพิบติั
สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและหากเกิดข้ึนแลว้จะตอ้งปฏิบติัตนให้ปลอดภยัไดใ้นทนัที  ถึงแมใ้นสภาพ
ปัจจุบนัจะมีระดบัการจดัการภยัพิบติัระดบัปานกลางแลว้ก็ตาม แต่ยงัมีความคาดหวงัในระดบัท่ีสูงกว่าดา้น
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อ่ืน ๆ จึงท าใหค่้าความตอ้งการจ าเป็นสูงตามไปดว้ย โดยเฉพาะความรู้เร่ืองการคน้หาผูป้ระสบภยั (การกูภ้ยั) 
ท่ีมีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีสุดในสามดา้น 

การจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยัของโรงเรียนบา้นบางกะปิ สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัปานกลาง 
แต่มีความคาดหวงัในระดบัสูง และมีความตอ้งการจ าเป็นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
หน่ึงคือการท าแผนท่ีเส่ียงภยั อนัดบัสองคือหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั อนัดบัสามคือการ
เคล่ือนยา้ยและดูแลผูป้ระสบภยั และขั้นตอนการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นเพราะครูโรงเรียนบา้นบาง
กะปิมีความ คิดว่าการจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยัเป็นเร่ืองท่ียงัไกลตวั ยงัไม่ไดมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
มากนกั ประกอบกบัท่ีผา่นมายงัไม่เคยไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจดัการภยัพิบติัภายหลงัเกิดภยั จึงท า
ใหก้ารจดัการภยัพิบติัในสภาพปัจจุบนัมีระดบันอ้ยท่ีสุด   
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษา
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 2) เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดเป็น
ยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ประธานศูนยก์ูชี้พ  หวัหนา้หน่วยกูชี้พ  อาสาสมคัรกูชี้พ  เจา้หนา้ท่ีท่ีท างานดา้นกูชี้พของโรงพยาบาล
พล จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 20 ราย ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูล
ท่ีส าคญั พบวา่งานกูชี้พท่ีมีประสิทธิภาพควรค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั ตอ้งมีทกัษะในการช่วยเหลือ
ผูป่้วย กูชี้พเป็นงานอาสามาท าดว้ยใจรัก การท างานมีความรับผิดชอบสลบักนัท างานเป็นผลดั กูชี้พทุกคน
สามารถท างานแทนกนัได ้อาสาสมคัรกูชี้พตอ้งมีการท างานเป็นทีม ปลูกจิตส านึกใหคิ้ดถึงผูป่้วยก่อนเสมอ 
ใหก้ารรักษาท่ีทนัต่อเวลา การท างานใหมี้ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งสร้างเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตในการประสาน 
งาน การออกไปช่วยเหลือผูป่้วยมีอุปกรณ์กูชี้พเบ้ืองตน้ครบชุด การท างานท่ีตอ้งตรงต่อเวลา ใหก้ารบริการโดย
คิดว่าผูป่้วยเป็นญาติตนเอง ใชห้ลกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการท างาน งานกูชี้พเป็นการช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้และตอ้งรีบส่งแพทยใ์ห้เร็วท่ีสุด องคก์รกูชี้พจะตอ้งเป็นผูรั้บใชป้ระชาชน ตอ้งมีการประเมินความ
พึงพอใจในการบริการเพื่อปรับปรุงพฒันาการท างาน การให้อิสระมากกว่าการควบคุมจะท าใหง้านรวดเร็วข้ึน 
ในการเพิ่มศกัยภาพตอ้งจดัอบรมทบทวนความรู้ใหแ้ก่กูชี้พและแลกเปล่ียนศึกษาดูงาน การวางแผนทุกอยา่ง 
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน     วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน  
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2556 
  ** อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ตอ้งน าปัญหาท่ีพบจริงมาแกไ้ข จะตอ้งมีความเขา้ใจวฒันธรรมชาวบา้น งานจิตอาสาจะรังเกียจคนป่วย และ 
เลือกปฏิบติักบัผูป่้วยไม่ได ้กูชี้พจึงเป็นบุคคลมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี   
ค าส าคญั: รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ, งานกูชี้พ 

 
ABSTRACT 
 The research aimed to study the effective model of paramedic work in Phon District, Khon Kaen 
Province and elaborate the research findings into strategies and projects for an even-more effective model 
of paramedic work in Phon District, Khon Kaen Province. The samples consisted of 20 members of the 
chairman, chief, members of the paramedic team, and paramedic staff from Phon Hospital, Khon Kaen 
Province.  Applying a qualitative research methodology, the researcher conducted  interviews to collect  
in-depth data. It was pointed out that in providing effective emergency medical services, safety came first. 
For paramedic staff, they must be able to complete all the required skills as well as being encompassed by 
volunteer spirit and bearing in mind of their crucial responsibility. These people were paid by their working 
shifts on the basis of equality. Nevertheless, they could replace other staff members if necessary and there 
was no restriction in duties as the employment contract indicated so. The staff worked as a team, in which 
teams were later formed into a network of emergency medical services. With patients and prompt treatment 
as the priority, a productive internet network should be established for a better collaboration. Members of 
each paramedic team should wear a proper uniform with their units’ symbols on as well as being well-equipped 
with basic paramedic tools. Moreover, they must believe in their professional etiquettes, work with punctuality, 
and provide medical services with the best care they could. They should always remember that paramedic 
work was the initial rescue work and they had to deliver the patients to doctors as quickly as possible. 
Furthermore, people in this field must be willing to serve citizens with their paramedic professional spirit. 
All of these would be futile if the people who carried out the duties did not love what they were doing. 
After each mission, assessment should be made to guarantee satisfaction and quality. And, most importantly, 
when these people worked together, they should maintain good relationship among themselves and respect 
one another as well as the rules of the workplace since teamwork was really needed in this field. Their 
skills could be enhanced by joining review workshop in which real-world experience could be used as 
examples and planning stage. The personnel should always carry out their responsibilities based on their 
line of work. Also, they should try to understand the local norms and do their best for the patients, for their 
profession was considered an honorable one carried out only by people with voluntary spirits.   
Keywords: effective model, paramedic work.  
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บทน า 
              หน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินต าบลหรือหน่วยกูชี้พต าบล เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีเป้าหมายในการ
ด าเนินงานเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
โดยการป้องกนัใหก้ารเจบ็ป่วยฉุกเฉินเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด และใหผู้ป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการปฏิบติัการฉุกเฉินท่ีได้
มาตรฐานจนพน้ภาวะฉุกเฉินหรือไดรั้บการบ าบดัรักษาเฉพาะอยา่งทนัท่วงที ในการปฏิบติังานของหน่วยกู้
ชีพจะปฏิบติัตามมาตรฐานของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (มงักร ไกยแสง, 2553) 
              ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของหน่วยกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2548  จนถึงปัจจุบนั คือการเปิดบริการหน่วยกูชี้พระดบัต าบลยงัไม่ครบทั้ง 12 แห่ง ท าให้ประสบปัญหา
ในการใหบ้ริการไม่ทนัต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 12  ต าบล 132  หมู่บา้น ประชากร 76,935 คน   
              ผูว้ิจยัไดรั้บมอบหมายใหดู้แลรับผดิชอบงานกูชี้พขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ  อ าเภอพล  
จงัหวดัขอนแก่น และอยูใ่นระหวา่งด าเนินการเตรียมเปิดใหบ้ริการหน่วย จึงสนใจศึกษารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ
ของงานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าผลวิจยัไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานกูชี้พอ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
              1. เพื่อศึกษารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น   
              2. เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหรู้ปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของ
งานกูชี้พ อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น เกิดความยัง่ยนื 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative  research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) 

จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 

วธีิด าเนินการวจิยั  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นกูชี้พของโรงพยาบาลพล  อ าเภอ
พล จงัหวดัขอนแก่น เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20 คน ไดแ้ก่ ประธาน
ศูนยก์ูชี้พ  หวัหนา้หน่วยกูชี้พ  อาสาสมคัรกูชี้พ และเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานดา้นกูชี้พ  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งการจดบนัทึกและ
การบนัทึกเทปสัมภาษณ์  
 การวเิคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอดว้ยการพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานกูชี้พ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ใหเ้กิดความยัง่ยนื  
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ผลการวจิยั 
             ดา้นโครงสร้าง พบว่างานกูชี้พตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั ตอ้งมีทกัษะ ตอ้งผา่นอบรม
การเคล่ือนยา้ยขั้นพื้นฐาน ตอ้งพร้อมทั้งร่างกาย  จิตใจ  ตอ้งมีการประเมินและประชุมซอ้มแผนเพื่อจ าลอง
เหตุการณ์ ตอ้งรู้กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเวร งานกูชี้พเป็นงานอาสา  ตอ้งเสียสละ
และอดทน ผูป้ฏิบติังานมีความภูมิใจในงานท่ีปฏิบติั สามารถท างานแทนกนัได ้ มีอิสระในการท างานและ
ตดัสินใจ ท างานเป็นทีม สามารถตกัเตือนกนัได ้  
      ดา้นสภาพแวดลอ้ม  พบว่าหัวหนา้หน่วยกูชี้พมีอ านาจในการตดัสินใจส่งต่อผูป่้วย มีการดดัแปลง
อุปกรณ์ใชเ้อง เช่น อุปกรณ์ดามแขนดามขา เส้ือสะทอ้นแสง เป็นตน้ ทางหน่วยมีชุดฟอร์มกูช้ีพให ้มี
สัญลกัษณ์ของหน่วยงาน มีอาคารเป็นสดัส่วน ทางรถเขา้-ออกสะดวก ในรถกูชี้พมีอุปกรณ์กูชี้พเบ้ืองตน้ครบชุด 
มีวิทยปุระจ าศูนยก์ูชี้พ  วิทยชุนิดมือถือ โทรศพัทมื์อถือกลาง หอ้งนอนใหอ้าสาสมคัรกูชี้พไดผ้อ่นคลาย ตอ้ง
ตรงต่อเวลา  หา้มด่ืมสุรา  หา้มเล่นการพนนั และเสพส่ิงเสพติดทุกชนิด   
      ดา้นหลกัเหตุผล พบว่าใชห้ลกัมนุษยธรรมในการช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือผูป่้วยเบ้ืองตน้แลว้
รีบน าส่งแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด องคก์รตอ้งรับใชป้ระชาชน เป็นท่ีพึ่งของประชาชนได ้อาสาสมคัรเขา้มาท างาน
ดว้ยใจ ค่าตอบแทนไม่มาก มีความรักในงานและมีจรรยาบรรณ  
    ดา้นความสมัพนัธ์กบัคนในองคก์ร พบว่าหวัหนา้หน่วยใหค้วามยติุธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน
มีความสมัพนัธ์แบบพี่นอ้ง ใหเ้กียรติกนั เคารพกฎกติกา และเป็นประชาธิปไตย  
     ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ พบว่าการวางแผนปฏิบติังานเกิดจากการน าปัญหาท่ีพบจริงมาแกไ้ข  
มีการพฒันาและประเมินตรวจคุณภาพของงาน โดยทุกส้ินเดือนตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของตนเอง ทุก
คนท างานตามหนา้ท่ีของตนเอง เคารพในสายบงัคบับญัชา ดูแลกนัและกนั 
 

อภปิรายผล 
 งานกูชี้พเป็นงานท่ีตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป้ฏิบติัและผูป่้วย มีทกัษะในการประสานงาน 

ตอ้งผา่นอบรมการปฐมพยาบาลและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ตอ้งมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ผูป่้วยตอ้ง
ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีปลอดภยั ไดรั้บการรักษาท่ีทนัเวลา รถกูชี้พมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ครบชุด การ
บริการจะยดึประชาชนเป็นหลกั เปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้ถึงได ้ ประชาชนสามารถเรียกใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา 
บุคลากรตอ้งหมัน่ศึกษาและฝึกปฏิบติังานจนเกิดความช านาญ ตอ้งซอ้มแผนอุบติัเหตุเป็นประจ า  
              ผูว้ิจยัเห็นว่ามีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีงานกูชี้พตอ้งอบรมพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง ตอ้งสนบัสนุน
วสัดุอุปกรณ์เพิ่มมากข้ึนและเพียงพอ ตอ้งจดัท าแผนงานบริการการแพทยฉุ์กเฉินและแจง้ใหบุ้คลากรทราบ ตอ้ง
มีการประชุมทุกเดือนเพื่อรับฟังปัญหา   
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ข้อเสนอแนะ 
             จากผลการวิจยัสามารถก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการไดด้งัน้ี 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่ โครงการอบรมการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรกูชี้พ โครงการ
ประชุมซกัซอ้มแผนกูชี้พใหก้บัอาสาสมคัรกูชี้พ และโครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานกูชี้พ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการสร้างเครือข่ายกูชี้พ และโครงการฝึกอบรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร 
                ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นหลกัเหตุผล ไดแ้ก่ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพฒันา
กูชี้พ และโครงการส ารวจความพึงพอใจในการบริการของกูชี้พ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นความสัมพนัธ์กบัคนในองคก์ร ไดแ้ก่ โครงการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบติังานกูชี้พ และโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มทกัษะในการ
ปฏิบติังานกูชี้พ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ โครงการฝึกอบรมเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวน 
การท างานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี และโครงการจดัท าแผนเพื่อการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือใน
งานกูชี้พ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั พบวา่ความเช่ือ
เจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม เป็นการปกป้องคุม้ครองหมู่บา้นให้สงบสุข เป็นท่ีพึ่งทางใจของคนในชุมชน 
ความเช่ือและความนบัถือท าใหมี้การแสดงออกทางการกระท า ท าตามประเพณีโบราณ เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
ชาวบา้นจะจดัพิธีกรรมบวงสรวง เซ่นไหว ้บายศรีสู่ขวญั เล้ียงแกบ้น ชาวบา้นไดท้ าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ไปใหผู้ท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ เป็นความสบายใจของคนในชุมชน มีกิจกรรมประมูลส่ิงของท่ีเป็นของเจา้พ่อหลวง
อภยั เจา้แม่อรพิม เช่ือว่าเป็นสิริมงคลแก่คนท่ีไดไ้ป เช่ือว่าเม่ือจดังานแลว้จะท าใหแ้คลว้คลาดปลอดภยัจาก
ส่ิงอนัตราย สามารถรักษาอาการเจบ็ป่วยเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ได ้ท าใหม้ัง่มีศรีสุข การคา้ขายเจริญรุ่งเรือง สุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง เดินทางปลอดภยั มีก าลงัใจในการท างาน การบนบานศาลกล่าวเป็นแสงสว่างในการด าเนิน
ชีวิต เกิดความศรัทธา มีความเช่ือมัน่ในการใชชี้วิต ท าให้เกิดความกลวัในการประพฤติผิดและประพฤติแต่
ส่ิงท่ีดี 
ค าส าคญั: รูปแบบความเช่ือ, เจา้พอ่หลวงอภยั, เจา้แม่อรพิม 
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ABSTRACT 
The research studies on the form of belief in Chao Pho Luang Apai (Holy Father Spirit Apai) and 

Chao Mae Aorrapim (Holy Mother Spirit Aorrapim) in Nongbuarawe Community, Nongbuarawe District, 
Chaiyaphum Province, applied quality research methodology by conducting in-depth interviews with key 
informants. The findings were, as follows: The belief in Chao Pho Luang Apai and Chao Mae Aorrapin as 
the protectors of the village served as the token of peacefulness for villagers in the community. When the 
belief became widespread, rituals were then formed in an ancient, traditional manner which was later 
developed into community’s identity. Based on the villagers’ tradition, performed rituals included sacrifices, 
respect-offering, blessing ceremony, blessing-basket offering, and meal-offering as a way to fulfill when a 
vow was granted. When they performed these activities, they became relieved and felt peaceful. Moreover, 
there was an auction for articles belonging to Chao Pho Luang Apai and Chao Mae Aorrapim in which 
people believed that the goods were auspicious. The event also served as an opportunity for villagers to 
make merit and pass on such virtue to the deceased. It was believed that this act would protect them from 
danger, cure petty sickness, and bring good luck to their lives. Once they felt more encouraged by the 
good deeds they had performed, their faith would then be strengthened. The villagers adopted the belief as 
their living guideline. The recognition could recall their consciousness and prevail as a moral standard for 
one to lead a good and righteous life.  
Keywords: form of belief, Chao Pho Luang Apai (Holy Father Spirit Apai), Chao Mae Aorrapim (Holy 
Mother Spirit Aorrapim).  

 
บทน า 

เจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจในดา้นต่าง ๆ ตาม
ความเช่ือและศรัทธาของแต่ละคน ต านานว่าในปีพุทธศกัราช 2310  พระเจา้ตากสินไดตี้ฝ่าวงลอ้มออกจาก
กรุงศรีอยธุยาและไดเ้ขา้ตีเมืองจนัทบุรี ในขณะนั้นมีชุมชนชาวลาวเวียงจนัทร์ หัวหนา้ชุมชนช่ือนายทองค า  
เป็นผูเ้รืองเวทย ์อาศยัอยูเ่มืองส่ีมุม (อ าเภอจตุัรัสปัจจุบนั) ไดน้ าไพร่พลเขา้ร่วมทพักบัพระเจา้ตากสิน และ
พระองคมี์บญัชาใหน้ายทองค าน าทพัไปปราบหวัเมืองท่ีไม่ยอมข้ึนตรงกบัพระเจา้ตากสิน โดยเร่ิมตั้งแต่โนนไทย
ไปถึงพิมาย ในขณะท่ีออกศึกนายทองค าและบุตร (ซ่ึงมีหลวงอภยัร่วมทพัไปดว้ย) ชนะศึกกลบัมา ท าใหมี้ความดี
ความชอบ หลวงอภยัและอรพิมผูเ้ป็นนอ้งสาว (เดิมช่ืออรพิน แต่คนอีสานเรียก อรพิม) ไดไ้ปปกครองดูแล
บา้นเมืองบริเวณเมืองส่ีมุม (จตุัรัส) หนองบวัใหญ่ หนองบวับาน ส้มป่อย หนองบวัระเหว ฯลฯ เป็นท่ีรักใคร่
ของประชาชน เจา้อรพิมผูเ้ป็นนอ้งสาวไดม้าอาศยัอยูก่บัพี่ชายโดยไม่ยอมมีครอบครัว ซ่ึงหลวงอภยัเองก็รัก
และเป็นห่วงนอ้งสาวคนน้ีมาก เม่ือเดินทางไปไหนจะใหน้อ้งสาวติดตามไปดว้ย หลงัจากท่ีหลวงอภยัเสียชีวิต 
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ไดมี้การสร้างศาลข้ึนหลายแห่งเพื่อเป็นท่ีเคารพสักการะ มีตั้งแต่บา้นตลาด จตุัรัส ตามหมู่บา้นริมฝ่ังแม่น ้ าชี
จนถึงหนองบวัระเหว ส่วนศาลเจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม ท่ีอ  าเภอหนองบวัระเหว เดิมตั้งอยู่ท่ีบริเวณ
เมืองเก่าคือ ฝายอาจารยจ่ื์อ ในปัจจุบนัชาวชุมชนหนองบวัระเหวไดพ้ร้อมใจกนัตั้งศาลเจา้พ่อหลวงอภยัข้ึนท่ี
เลขท่ี 404/1 หมู่ 6 ต าบลหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ  โดยหล่อรูปเหมือนข้ึนภายในศาล
เพื่อ ใหผู้ค้นเดินทางมากราบไหวส้ักการะ และโดยเหตุท่ีหลวงอภยัเป็นผูท่ี้รักนอ้งสาวมาก ชาวบา้นจึงได้
อญัเชิญดวงวิญญาณของเจา้แม่อรพิมมาสถิตอยูด่ว้ยกนั (ศ. ศาลา, 2536)   

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษารูปแบบความเช่ือเร่ืองเจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม  ของชุมชนหนองบวั
ระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ  เพื่อน าขอ้คน้พบไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการสืบทอด
รูปแบบความเช่ือเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษารูปแบบความเช่ือเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม ของชุมชนหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวั
ระเหว จงัหวดัชยัภูมิ 
 2.  เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อสืบทอดรูปแบบความเช่ือเร่ืองเจา้
พอ่หลวงอภยั  เจา้แม่อรพิม ใหอ้ยูก่บัวิถีชีวิตของชุมชนหนองบวัระเหวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) 

จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนและปราชญช์าวบา้นชุมชนหนองบวัระเหว  อ าเภอ

หนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้น
ท่ีมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม จ านวน 20 ราย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้ง
การจดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอแบบพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการสืบทอดรูปแบบความเช่ือเร่ืองเจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม ให้อยูก่บัวิถีชีวิตของชุมชนหนองบวั
ระเหวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ผลการวจิยั 
 ดา้นแบบอยา่งในทางความคิด พบวา่ชาวบา้นจะไปกราบไหวทุ้กคร้ังก่อนออกเดินทางหรือไปต่างจงัหวดั  
เช่ือว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้เกิดปาฏิหาริยไ์ดจ้ริง เช่น การคา้ขาย การท ามาหากิน การปกป้องคุม้ครอง
หมู่บา้นใหส้งบสุข การท่ีชาวบา้นร่วมใจกนัสร้างศาลใหเ้จา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม ก็เพื่อใหค้นในชุมชน
เกิดความรักและหวงแหนในส่ิงท่ีตนเองเช่ือและนับถือ เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของคนในชุมชน มีการ
บวงสรวงเซ่นไหวก่้อนการลงมือประกอบอาชีพ พิธีกรรมต่าง ๆ จะผกูพนักบัความเช่ือ 

ดา้นการยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความจริง พบว่ามีการรับรู้พร้อมกบัการใชชี้วิตประจ าวนั เกิดการ
ปฏิบติัตาม การบวงสรวงเจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม จะจดัข้ึนในเดือนหกช่วงท่ีมีการหว่านกลา้ท านา ส่วนใน
เดือนธนัวาคมจะเป็นการจดังานของพ่อคา้เพื่อตอบแทนบุญคุณท่ีเจา้พ่อคุม้ครองใหท้ ามาคา้ขายเจริญรุ่งเรือง 
มีกิจกรรมการประมูลส่ิงของท่ีเช่ือวา่เป็นของเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม โดยเช่ือกนัว่าเป็นศิริมงคลแก่คน
ท่ีไดไ้ป ปัจจุบนัมีพระเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือน้ีดว้ย โดยชาวบา้นจะจดัท าบุญถวายเจา้พ่อและอุทิศส่วน
บุญส่วนกศุลไปใหผู้ท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ไม่สามารถแยกแยะพิธีกรรมผแีละพทุธออกจากกนัได ้ 
 ดา้นแบบอยา่งในการนบัถือและยดึถือปฏิบติั พบว่าชาวบา้นเช่ือว่า การขอ การบนบานต่าง ๆ สามารถ
เป็นเร่ืองจริงได ้เป็นความศรัทธาของคนในชุมชน เม่ือไดต้ามท่ีหวงัจะจดัแกบ้น พิธีกรรมใหญ่จะจดัในวนัพุธ
เดือนหก ความศรัทธาท าให้เกิดความสามคัคีของคนในชุมชน เช่ือมัน่ในการใชชี้วิต เกิดพลงัในการท างาน 
การร่วมแรงร่วมใจกนับริจาคเงินเพื่อสร้างศาลและหล่อรูปเหมือนเพื่อเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในชุมชน 
ท าใหเ้กิดความสามคัคี คนในชุมชนเช่ือฟังเคารพกนัและกนั เกิดความสงบสุข 
 

อภปิรายผล 
 ความเช่ือเร่ืองเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม ของชาวบา้นหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดั
ชยัภูมิ เป็นความเช่ือในเร่ืองการปกป้องคุม้ครองหมู่บา้นใหส้งบสุข เป็นท่ีพึ่งทางใจของคนในชุมชน มีพิธีกรรม
บวงสรวงเซ่นไหวท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน มีการท าบายศรีสู่ขวญั ท ากระทงบายศรี การเล้ียงแกบ้น และ
ท าบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือเร่ืองผปีู่ ตา
ของภาคอีสานและความเช่ือเร่ืองผตีายายของภาคใต ้ว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษผูก่้อตั้งหมู่บา้น มี “จ ้า” ท าหนา้ท่ี
เป็นส่ือกลางและจดัพิธีเล้ียง (จตุพร ไชยทองศรี, 2544) และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ือง ระบบความเช่ือ
เร่ืองปรางคก์ู่ ของธีระพงษ ์ทศวฒัน์ (2555) ท่ีว่าการกระจายตวัของความเช่ือท าให้ผูค้นเกิดความศรัทธา ความ
เช่ือมัน่และความมัน่คงในการด าเนินชีวิต ใชพ้ิธีกรรมเขา้มาเป็นส่วนช่วยหนุนเสริมพลงัความเช่ือใหเ้กิดเป็น
ระบบคุณค่าร่วมกนัของคนในสงัคม  

ปัจจุบนัสงัคมมีการพฒันามากข้ึน การด าเนินชีวิตเป็นไปดว้ยความยากล าบาก คนจึงใชส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ
ประจ าชุมชนเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ และมีการเพิ่มกิจกรรมแปลกใหม่ในการบวงสรวงท่ีต่างจากในอดีตท่ีเป็น



63 

 

เพียงการเล้ียงบวงสรวงธรรมดา เช่น การท ากระทงบายศรี การบายศรีสู่ขวญั การแห่ขบวนบายศรี รวมถึงการ
จุดบั้งไฟในพิธีกรรมการบวงสรวง เป็นตน้  

 

ข้อเสนอแนะ 
           จากขอ้มูลท่ีไดส้ามารถก าหนดยุทธศาสตร์และโครงการสืบสานความเช่ือเร่ืองเจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่
อรพิม ของชาวบา้นหนองบวัระเหว อ าเภอหนองบวัระเหว  จงัหวดัชยัภูมิ ไดด้งัน้ี 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นแบบอยา่งในทางความคิด ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมพิธีกรรมและการบวงสรวง
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัประเพณีโบราณ และโครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมและประเพณีบุญเดือนหกเพื่ออนุรักษ์
สืบสานประเพณีท่ีเคยปฏิบติัมา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความจริง ไดแ้ก่ โครงการจดักิจกรรมประมูลส่ิงของ
ท่ีเป็นของเจา้พ่อหลวงอภยั เจา้แม่อรพิม เพื่อความเป็นสิริมงคล โครงการจดัท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูล่้วงลบั 
และโครงการพฒันาและส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีการบวงสรวงเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นแบบอยา่งในการนบัถือและยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ โครงการรับบริจาคเงินเพื่อสร้างศาล
และรูปเหมือนเจา้พอ่หลวงอภยั เจา้แม่อรพิม เพื่อเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในสังคม 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ศึกษากรณีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีบทบญัญติัตามหลกัการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินให้สามารถ
ปกครองตนเองไดอ้ยา่งอิสระ โดยเปล่ียนการปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็เป็นขนาดใหญ่ อาศยัอ านาจทาง
ปกครองและการบริหารจดัการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 3 หลกั
สิทธิชุมชน และหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 พบว่ามีค  าถามในการก ากบัดูแลการปกครองรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ว่าสมควร
จะใชอ้  านาจใดในการก ากบัดูแลเป็นการเฉพาะเร่ือง เช่น พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 
พ.ศ. 2542  หรือพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  เพื่อป้องกนัมิใหก้ารปกครอง
รูปแบบพิเศษน้ีใชอ้  านาจจนเกินไปและยากต่อการตรวจสอบการกระท าทางปกครอง อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหาหรือ
ช่องว่างท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เกิดความเสียหาย ถึงแมจ้ะมีสภาประชาชน แต่ก็เป็นสภาท่ี
มีอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอความตอ้งการของประชาชน และเป็นดุลยพินิจใหผู้ว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครจะ 
  
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  ปีการศึกษา    
   2556  
** ผูพ้ิพากษาศาลคดีเดก็และเยาวชนจงัหวดัเพชรบุรี 
*** ผูอ้  านวยการหลกัสูตรและรองศาสตราจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต 
       ชลบุรี 
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ตอ้งปฏิบติัตาม อีกทั้งไม่ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของสภาพลเมืองในการตรวจสอบและการถ่วงดุลการใช้
อ  านาจของผูว้่าราชการเชียงใหม่มหานครและฝ่ายบริหารไว ้จึงเสนอแนะว่าควรมีการวางหลกัหมวดการก ากบั
ดูแลใหช้ดัเจน โดยเฉพาะองคก์รอิสระท่ีมีอ านาจตรวจสอบ และสภาพลเมืองควรก าหนดบทบาทและอ านาจ
ในการถอดถอนสมาชิกหรือผูว้่าราชการเชียงใหม่มหานครไวด้ว้ย เพื่อป้องกนัการใชอ้  านาจโดยมิชอบของ
ผูว้่าราชการเชียงใหม่มหานครและฝ่ายบริหาร ซ่ึงการตรวจสอบนั้นควรตรวจสอบในเร่ืองการเงินและ
งบประมาณ  ภาษีอากร การโยกยา้ยและบทลงโทษขา้ราชการ และการออกขอ้บงัคบัโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
เพื่อใหก้ารบริหารงานของเชียงใหม่มหานครเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
ค าส าคญั: การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน, จงัหวดัจดัการตนเอง 
 

ABSTRACT 
This case study aimed to investigate legal problems and obstacles in monitoring controls over 

special form of local administration in Chiang Mai province. There were provisions in accordance with the 
Principle of Decentralization to enable the localities to have their own self-managed independence by 
changing small scale of local administration to that of the big one which, in this respect, the administrative 
and management power in accordance with the constitution of the Kingdom of Thailand, B. E. 2550, under 
Chapter 3 Governing Community Right Principle and Chapter 4 Governing Local Administration is relied 
on in conjunction with the decentralization plan on local government administration organization, B. E. 
2543. It was found that in monitoring controls over the special form of the Administration of Chiang Mai 
province, any power adopted for exercising in monitoring control would be for a specific matter only, such as 
Pattaya City Administration Regulation Act, B. E. 2542 or Bangkok Metropolitan Administration 
Regulation Act, B. E. 2528. This was done to prevent such special form of the administration from overly 
exercising the power and from being entangled with the difficulty in making checks and audits on such 
administrative acts which could cause the problems or loopholes that would facilitate benefits to a person 
or a group of persons, which would consequently give rise to damage. Even there was the People Assembly, 
it was the Assembly that had the power and duty to propose the need of the people and it was the discretion 
that Chiang Mai Metropolis Governor should comply with. Furthermore, it was found that the power and 
duty of the People Assembly in checking and balancing the power of the Chiang Mai Metropolis Governor 
and the Administrative Faction had not been prescribed. Therefore, it was recommended that the Chapter 
on the Controls should be expressly stipulated, especially, the power of Independent Organization in 
making checks and audits or the roles of the People Assembly which should be expressly stipulated that 
the Assembly should, as well, have the power to remove its members and Chiang Mai Metropolis 
Governor. This is in order to prevent the Governor and Administration Faction from illegally exercising 
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their power. Such checks and audits should be made on the matters relating to finance, budgets, taxes and 
duties, transfers of and punishments inflicted upon the officials and issuances of Regulations without 
contradicting to the law in order to continue the administration works of Chiang Mai Metropolis in 
accordance with the genuine intentions of the people. 
Keywords: local official administration, provincial self-managed. 
 

บทน า 
 ชุมชนทอ้งถ่ินเร่ิมเกิดข้ึนจากบุคคลจ านวนสองคนข้ึนไปรวมตวักนัเป็นชุมชนข้ึนมา โดยมีการพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั ยอมเสียสละสิทธิบางอยา่งเพื่อพฒันาและอยูร่วมกลุ่มกนัปกครองทอ้งถ่ินของตน มีผูน้ า
ชุมชนปกครองดูแลทอ้งถ่ินของตน ตั้งแต่อดีตมีการพฒันาการปกครองหลายรูปแบบหลายยคุหลายสมยัจนถึง
ปัจจุบนั ไดมี้การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขตวับทกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญท่ีมีการแกไ้ขอยูห่ลายฉบบั รวมทั้งพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2540  ถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนท่ีมี
เจตนารมณ์ส าคญัในการปฏิรูปการเมือง เช่น  การเพิ่มสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคให้กบัประชาชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการใชอ้  านาจและเพิ่มอ านาจให้กบัประชาชนในการควบคุมการใชอ้  านาจ
ของทุกระดบั และเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน กระจายอ านาจทางปกครองออกจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
แลว้กระจายเขา้สู่ทอ้งถ่ิน จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดเ้พิ่มความเป็น
อิสระของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินใหม้ากยิง่ข้ึน 
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแนวการปกครองท่ีมีแนวคิดของทฤษฎีการกระจายอ านาจทางปกครอง
ท่ีตอ้งการให้องค์กรทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระจากการก ากบัดูแลและควบคุมจากราชการส่วนกลางมากข้ึน 
บริหารงานและกิจการไดด้ว้ยตนเองโดยมีอ านาจในการตดัสินใจแกไ้ขอย่างรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอการอนุญาต
หรืออนุมติัจากราชการส่วนกลางท่ีอาจก่อให้เกิดความล่าชา้และความเสียหายตามมาได ้จากทิศทางตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ดงักล่าว  ท าใหก้ารจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในส่วนท่ีวา่ดว้ยการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปรับเปล่ียนไปในประการ
ส าคญั มุ่งหมายท่ีจะใหท้อ้งถ่ินมีการบริหารจดัการงานทอ้งถ่ินท่ีดี (good local governance) และตลอดทั้ง
การจดับริการสาธารณะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีประชาชนมุ่งหวงั เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม เม่ือค านึงถึงขอ้เท็จจริงของการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยท่ีผา่นมานั้น พบว่าระบบการก ากบัดูแลท่ีเป็นอยูย่งัพฒันาไม่ทนักบัการ
ขยายตวัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสภาพการณ์ปัจจุบนั รวมทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบัทิศทางการปรับ
บทบาทภารกิจของรัฐดงักล่าว และราชการส่วนกลางยงัคงพยายามดึงอ านาจเขา้มาส่วนกลางอีกดว้ย 
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 ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและให้การก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ
ชดัเจนยิ่งข้ึน จึงไดมี้แนวคิดจงัหวดัจดัการตนเองท่ีไดมี้การยกร่างข้ึนมาให้เป็นกรณีศึกษาของรูปแบบ
การเมืองการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไป และจงัหวดัอ่ืนอาจจะน าแนวคิดน้ีไปใชพ้ฒันาปรับปรุงให้เขา้กบั
จงัหวดัของตนเองอยา่งจริงจงั ปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีอ านาจควบคุมมากกว่า
การก ากบัดูแล ท าให้เกิดแนวคิดน าราชการส่วนภูมิภาคออกไปเสียจากระบบ เหลือเพียงราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้ทอ้งถ่ินปกครองตนเองตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ถือเป็น
วิวฒันาการการปกครองและการบริหารท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ท าใหก้ฎหมายเพิ่มอ านาจใหท้อ้งถ่ิน
ดูแลกนัเอง มีอ านาจบริหารจดัการทอ้งถ่ินให้ดีกว่าให้ราชการส่วนกลางมาควบคุมก ากบัดูแลมากจนเกินไป 
เพื่อจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกิจการอนัเป็นสาธารณ ประโยชน์ต่อส่วนรวมใหม้ากท่ีสุด 
และป้องกนัมิให้การปกครองรูปแบบพิเศษน้ีใชอ้  านาจมากจนเกินไปและยากต่อการตรวจสอบทางปกครอง 
อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหาหรือช่องวา่งท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ปัญหาจากตวับทท่ียงัขาดหลกัการ
ก ากบัดูแล เช่น  อ านาจสอบสวนขอ้เท็จจริงและสั่งให้ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ 
อ านาจยบัย ั้งการปฏิบติัการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน อ านาจการก ากบัดูแลของสภาพลเมืองท่ีมีสิทธิยื่นถอดถอน
สมาชิกสภาเชียงใหม่  แต่ไม่ระบุว่ามีสิทธิยื่นถอดถอนผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ตามมาตรา  72  และ
คณะกรรมการเชียงใหม่มหานคร  มาตรา  14   

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมา ความส าคญัของปัญหา และอุปสรรคทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิวฒันาการเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.  เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยและต่างประเทศ 
 4.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.  เพื่อหาบทสรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขในการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

สมมติฐานของการวจิยั 
 การก ากบัดูแลการปกครองรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550  มาตรา 281-290  ศึกษาเปรียบเทียบกบัการก ากบัดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
มาตรการไม่ชดัเจนและเพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลการปกครองรูปแบบพิเศษท่ีจะแกปั้ญหาและอุปสรรคจากการ
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ใชอ้  านาจและการตรวจสอบของฝ่ายบริหารอนัเป็นการกระท าทางปกครอง ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ย  
หมวดการก ากบัดูแลใหช้ดัเจนครอบคลุมเหมือนการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเก่ียวกบัการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
   ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหารทอ้งถ่ินของพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการเชียงใหม่มหานคร รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 รวมทั้งหลกัการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 การก ากบัดูแลการบริหารงานบุคคล
ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาทอ้งถ่ิน การพฒันารายไดท้อ้งถ่ิน การเงินการคลงัและการงบประมาณ
ทอ้งถ่ิน การตรวจสอบการคลงัทอ้งถ่ิน  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการก ากบัดูแล
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และวิวฒันาการเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.  เพื่อใหท้ราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยและต่างประเทศ 
 4.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.  เพื่อหาบทสรุปและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขในการก ากบัดูแลการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ผลการวจิยั 
 1.  ปัญหาอ านาจก ากบัดูแลในเร่ืองการสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จริงหรือสั่งใหช้ี้แจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การปฏิบติัราชการ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (มาตรา 77 วรรคแรก) 
เทศบาล (มาตรา 71 วรรคแรก)  และเมืองพทัยา (มาตรา 94)  จะใหอ้  านาจก ากบัดูแลไวก้บัผูว้่าราชการจงัหวดั 
ส่วนกรุงเทพมหานครจะให้อ านาจก ากบัดูแลไวก้บัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 123) ซ่ึงระเบียบ
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บริหารราชการเชียงใหม่มหานครมิไดร้ะบุไว ้ท าให้เกิดปัญหาว่าผูว้่าราชการจงัหวดัหรือฝ่ายบริหารจะตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไรเม่ือเกิดปัญหาดงักล่าว 
 2.  ปัญหาอ านาจก ากบัดูแลในเร่ืองยบัย ั้งการปฏิบติัการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ีผูว้่าราชการ
จงัหวดัหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินปฏิบติัการในทางท่ีอาจน ามาซ่ึงความเสียหายแก่หน่วยราชการ หรือกระท าการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎหรือระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการมิไดก้ล่าวไว ้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (มาตรา 77 วรรคสอง) เทศบาล (มาตรา 72)  และเมืองพทัยา  จะก ากบัดูแลแค่
เพียงออกค าสั่งระงบัปฏิบติัราชการ (มาตรา 96) จะให้อ  านาจก ากบัดูแลไวก้บัผูว้่าราชการจงัหวดั ส่วนกรุงเทพ 
มหานครจะใหอ้ านาจก ากบัดูแลไวก้บัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 123)   
 3.  ปัญหาอ านาจก ากบัดูแลของสภาพลเมืองในเร่ืองหนา้ท่ี มาตรา 72 (2)  ท่ีมีอ  านาจยืน่ขอ้เสนอเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร แต่ไม่มีอ านาจในการยืน่เสนอถอดถอนผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่  
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนท่ีตอ้งการให้มีอ านาจยื่นเสนอถอดถอนผูว้่าราชการจงัหวดัได ้โดยจะตอ้ง
กระท าผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย การไม่ก าหนดไวท้  าให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
อิสระ พน้จากการก ากบัดูแลของสภาพลเมืองและอาจใชอ้  านาจโดยมิชอบได ้  
 4.  ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ินของคณะกรรมการเชียงใหม่มหานคร (มาตรา 14 วรรคทา้ย) 
ท่ีมีหนา้ท่ีใหก้ารถ่ายโอนอ านาจ ภารกิจ หนา้ท่ี จากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคแก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินภายในเชียงใหม่มหานครเกิดความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงในพื้นท่ี ท่ีระบุว่า 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามจ านวนท่ีมีอยู ่โดยไม่ตอ้งรอใหค้รบตามจ านวน อนัเป็นปัญหาท่ีไม่ก าหนด
จ านวนคณะกรรมการวา่ตอ้งมีอยา่งนอ้ยก่ีคนท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งบริสุทธ์ิและเท่ียงธรรม ไม่มีปัญหา
ในภายหลงั รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการน้ียงัไม่ชดัเจน 
 5.  ปัญหาดา้นการคลงัทอ้งถ่ินและประสิทธิภาพการบริหารรายได ้แมว้่ารัฐจะจดัสรรรายไดใ้หท้อ้งถ่ิน
เพิ่มมากข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ปัญหาคือวิสัยทศัน์และความจริงจงัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตลอดจนการ
พฒันาขีดความสามารถของทอ้งถ่ินในการจดัเก็บรายได ้ดา้นวิสัยทศัน์นั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งให้ความส าคญั
กบัการพฒันาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินและสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในชุมชน  
เช่น การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและฝีมือแรงงานทอ้งถ่ินเพื่อดึงดูดนกัลงทุนให้
มาลงทุนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงหากท าส าเร็จยอ่มหมายถึงรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจะสามารถจดัเก็บไดใ้นรูปภาษี ส่วนความ
จริงจงัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในการจดัเก็บรายไดย้่อมท าให้มีรายไดเ้พิ่มมากกว่าเดิมหลายเท่า  แต่หากผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งค  านึงถึงฐานคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมก็จะละเวน้หรือจดัเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่า 
ท าใหท้อ้งถ่ินมีรายไดน้อ้ย ตอ้งพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐ     
 

ข้อเสนอแนะ  
 1.  ปัญหาอ านาจก ากบัดูแลในเร่ืองการสั่งสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือสั่งให้ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ และยบัย ั้งการปฏิบติัการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ควรแกไ้ขหรือเพิ่มบทบญัญติั ดงัน้ี   
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 1. ใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจและหนา้ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติัราชการของเชียงใหม่มหานคร เพื่อการน้ี
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จริง หรือสั่งใหผู้ว้่าราชการเชียงใหม่มหานครช้ีแจงแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของเชียงใหม่มหานคร ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการปฏิบติัใดของผูว้่าราชการ
เชียงใหม่มหานครขดัต่อกฎหมาย  มติของคณะรัฐมนตรี หรือเป็นไปในทางท่ีอาจท าให้เสียประโยชน์ของ
เชียงใหม่มหานคร นายกรัฐมนตรีจะยบัย ั้งหรือสั่งการตามท่ีเห็นสมควรได ้เพื่อป้องกนัการใชอ้  านาจโดยอิสระ
ของผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครหรือผูบ้ริหาร 
 2.  ปัญหาอ านาจก ากบัดูแลของสภาพลเมืองในเร่ืองหนา้ท่ี มาตรา 72 (2)  ท่ีมีอ  านาจยืน่ขอ้เสนอเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครและผูว้่าราชการเชียงใหม่มหานครดว้ย โดยจะตอ้งกระท าผา่นกระบวนการ
ตรวจสอบทางกฎหมาย เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจโดยมิชอบของผูว้่าราชการเชียงใหม่
มหานคร  เป็นการก ากบัดูแลจากภายในโดยผา่นทางสภาพลเมือง 
 3.  ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ินของคณะกรรมการเชียงใหม่มหานคร (มาตรา 14  วรรคทา้ย) 
ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ตอ้งมีการคดัเลือกคณะกรรมการให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั ภายหลงัประกาศใช้
พระราชบญัญติัน้ี เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาและครบตามจ านวนของคณะกรรมการ ดีกว่าใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ตามจ านวนท่ีมีอยูโ่ดยไม่ตอ้งรอใหค้รบตามจ านวน และควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งวา่ก่ีปี ก่ีวาระ  
 4.  การเร่งพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นระบบท่ีส่งเสริมความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล เป็นระบบคุณธรรมอยา่งแทจ้ริง มีมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นสากล ให้หลกัประกนั
ความเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง ส่งเสริมขวญัก าลงัใจ และพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร
ใหเ้กิดประโยชน์สูง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาและวางแผนแม่บทเพื่อพฒันาระบบบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 5. การก ากบัดูแลตวับุคคลและองค์กรของการปกครองรูปแบบพิเศษของจงัหวดัเชียงใหม่ ควรออก
กฎหมายเพิ่มเติมหรือเพิ่มหมวดการก ากบัดูแลให้ชดัเจน เพื่อก าหนดกรอบการใชอ้  านาจทางการปกครอง การ
บริหารและการตรวจสอบ ลดการมีอ านาจและหนา้ท่ีอิสระจนยากแก่การตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหก้าร
บริหารงานของเชียงใหม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั การมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี พบว่า 1) ดา้นกระบวนการตดัสินใจ ตอ้งการใหน้ าความจริงมาเสนอว่า 
ชุมชนมีโอกาสเส่ียงอะไรบา้ง ตอ้งการให้เห็นความส าคญัของชุมชนเป็นอนัดบัแรก พื้นท่ีตอ้งมีแผนการ
ด าเนินงานสาธารณภยัฉุกเฉิน ก าหนดพื้นท่ีจุดเส่ียงในแผนท่ีชุมชน มีนโยบายเขม้งวดกบัการปฏิบติังานของ
พนกังาน ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม คนท่ีจะเป็นหลกัให้กบัคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในหมู่บา้นตอ้งเป็นคนท่ีมีเวลาเสียสละ 
เขา้ใจคนอ่ืน 2) ดา้นการด าเนินงาน ประชากรในชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกนัในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี 
ตอ้งมีเงินให้ชุมชนท าโครงการป้องกนัอุบติัภยั มีการท างานแบบบูรณาการกนั เขียนเป็นหลกัสูตรง่าย ๆ อบรม
ใหค้วามรู้เร่ิมตั้งแต่เดก็เลก็ใหฟั้งเสียงสญัญาณต่าง ๆ มีการตั้งงบประมาณไวช่้วยเหลือชุมชนผูป้ระสบภยั คน
ในชุมชนตอ้งช่วยเหลือตนเองก่อน มีหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน 3) ดา้นการไดรั้บผลประโยชน์ ลดความสูญเสีย
ทางดา้นเศรษฐกิจ โรงงานและชุมชนมีความสุขในการอยู่อาศยัในชุมชน ท าให้มีวิถีการด ารงชีวิตท่ีดี สามารถ
ป้องกนัตนเองได ้ลดความกงัวล 4) ดา้นการประเมินผล  น าโครงการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีไปพฒันา เพิ่ม
ความมัน่ใจในชีวิตและทรัพยสิ์นมากข้ึน  จะท าให้ลดความเส่ียง ลดความขดัแยง้ มีความสามคัคีโรงงานตอ้ง
....... 
_______________________________ 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
   มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2556 
  ** อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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มีความจริงใจในการดูแลชุมชน ตอ้งการใหทุ้กคนร่วมมือกนัดูแลคนในชุมชนใหมี้ความสุข 
ค าส าคญั: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี  
 

ABSTRACT 
 This research study investigated the community participation implementations of chemical accident 
prevention in Kudnamsai Municipality, Namphong District, Khon Kaen Province. Key informants were 
interviewed for in-depth data. The findings were, as follows: 1) In terms of decision making process, the 
fact about the community risk should be presented. The importance of the community was the first priority. 
Disaster prevention plan should be implemented in the area. The risk points should be identified in the 
community map. There should be a policy to strictly monitor every staff when working. All parties should 
have participation. Besides, the community’s key persons should be available, self-sacrificing, and sympathetic, 
2) Regarding implementation, the community members jointly learned how to prevent chemical accidents. 
Budgets should be allocated to the community to initiate a chemical accident prevention project. The 
integration execution should be conducted. The simple curriculum for the children to notice the different 
signals should be launched. The community helping fund should be settled, and the community members 
should be the first ones who took an action in helping. Besides, the emergency unit should be set up, 3) In 
terms of receiving benefits, the economic loss should be decreased. Both community members and factories 
lived happily in the community resulting in a good living condition and a decrease in anxiety, and 4) In 
terms of evaluation, the chemical accident prevention project should be developed to ensure the life and 
property safety, to mitigate risks and conflicts, and to promote unity. The factory should genuinely take 
care of the community, and the cooperation among the community member was needed to promote 
happiness. 
Keywords: community participation, implementations of chemical accidents. 
 

บทน า 
 การเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัเกิดข้ึนทั้งในกระบวนการผลิต การจดัเก็บและ
การขนส่งสารเคมี และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะในโรงงานเท่านั้น อาทิ การร่ัวไหลของสารเคมี
จากรถบรรทุกขนส่งน ้ ามนั รถบรรทุกขนส่งก๊าซ รถบรรทุกขนส่งสารเคมี การระเบิดของพลุดอกไมไ้ฟ การ
เกิดเพลิงไหมแ้ละระเบิดจากสารเคมี เป็นตน้ ผลของเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง สถิติอุบติัภยั
จากสารเคมีของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 -2555   พบว่าอุบติัภยัจากสารเคมีมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนทุกปี 
ส่วนใหญ่เป็นอุบติัภยัท่ีเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่งสารเคมี โดยเฉพาะ พ.ศ.  2555 พบว่ามี
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อุบติัภยัจากสารเคมีจ านวน 35 คร้ัง  มีผูบ้าดเจบ็ จ านวน 385 ราย และเสียชีวิต  จ านวน 18 ราย  คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหาย 1,800 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติการเกิดเหตุในรอบ 5 ปี  สูงข้ึนร้อยละ 27 ซ่ึงเป็นสถิติ
ขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีนอ้ยกว่าความเป็นจริง เน่ืองจากบางเหตุการณ์ไม่ไดมี้การรายงานหรือปรากฏขอ้มูลข่าวสาร
ทางส่ือมวลชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  
 การเกิดอุบติัภยัจากสารเคมีโดยทัว่ไปมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดทางเทคโนโลยโีดยท่ีไม่ไดต้ั้งใจ  
ความประมาทเลินเล่อ ความผดิพลาดของมนุษย ์หรืออาจจะรวมกนั แต่อาจเกิดข้ึนไดจ้ากกรณีการเกิดภยัพิบติั
ทางธรรมชาติหรือจากการกระท าโดยเจตนา เช่น การก่อวินาศกรรม การเกิดจลาจล หรือการโจรกรรม (แผนงาน
ส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ, 2555) 
 เหตุการณ์อุบติัภยัจากสารเคมีท่ีส าคญัของจงัหวดัขอนแก่นใน พ.ศ. 2555 เป็นอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีของต าบลกุดน ้ าใส อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ เหตุการณ์หมอ้ตม้ไอน ้ าของบริษทั เฮสส์ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั ระเบิด เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2555 และเหตุเพลิงไหมโ้รงงาน ผลิตเยือ่กระดาษ บริษทั ฟินิคซ 
พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.  2555  ถึงแม ้ วา่เหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดความ
เสียหายเฉพาะต่อธุรกิจ ไม่มีรายงานผูไ้ดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวิต แต่จากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อชุมชน เกิดความกงัวลต่อเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก (ส านกังานเทศบาลต าบลกดุน ้าใส, 2556) 
 ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลกุดน ้ าใส อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยมุ่งเนน้ศึกษาถึงวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
กดุน ้าใส อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
            2.  เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 

ขอบเขตของการวจิยั   
 ศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative  research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in–depth interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั  
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วธีิด าเนินการวจิยั  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลกุดน ้ าใส อ าเภอน ้ าพอง  
จงัหวดัขอนแก่น เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20  คน  ไดแ้ก่ สมาชิกเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีด าเนินการอยูแ่ละเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลกดุน ้าใส อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการจด
บนัทึกและบนัทึกเสียงสมัภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล   น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอแบบพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี    
 

ผลการวจิยั 
 ดา้นกระบวนการตดัสินใจ พบว่าชุมชนตอ้งการให้น าความจริงมาพูดกนัว่ามีโอกาสเส่ียงอะไรบา้ง 
โรงงานตอ้งให้ขอ้มูลกบัชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกนัตนเอง จดัอบรมให้ชาวบา้นเขา้ใจเร่ืองอุบติัภยัต่าง ๆ 
โรงงานหรือผูป้ระกอบการตอ้งมีมาตรการควบคุมก ากบัดูแลอย่างเขม้งวด วางแผนการป้องกันอุบติัภยัจาก
สารเคมีในชุมชน ตอ้งตระหนกัถึงความปลอดภยัของชุมชนอยู่เสมอ ตรวจสุขภาพให้กบัชาวบา้นในชุมชนท่ี
อาศยัอยู่ใกล ้ๆโรงงาน ตอ้งมีแผนการด าเนินการในสาธารณภยัฉุกเฉิน ก าหนดพื้นท่ีจุดเส่ียงในแผนท่ีชุมชน  
เขม้งวดกบัการปฏิบติังานของพนกังาน และน าเคร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐานมาใช ้    
      ดา้นการด าเนินงาน พบวา่ชุมชนมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็น ปรึกษาหารือ เรียนรู้ร่วมกนั สร้าง
ความเขา้ใจใหถู้กตอ้งตรงกนั และกระตุน้ใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี ซอ้มแผน 
ร่วมกนัทั้งโรงงาน เทศบาล และชุมชน  มีเงินใหชุ้มชนท าโครงการป้องกนัอุบติัภยั  ตั้งกรรมการท่ีมาจากชุมชน  
ท างานแบบบูรณาการ เขียนหลกัสูตรง่าย ๆ อบรมใหค้วามรู้ตั้งแต่เดก็ ฝึกฟังเสียงสญัญาณต่าง ๆ และโรงงาน
ตอ้งมีเครือข่ายป้องกนัอุบติัภยัในชุมชน   
 ดา้นการไดรั้บผลประโยชน์ พบวา่ช่วยลดความสูญเสียดา้นเศรษฐกิจ ลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาผูป่้วย  
ลดค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากความผดิพลาดของอุตสาหกรรม ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรของโรงงาน ช่วยใหชุ้มชนมีความอุ่นใจ ลดความกงัวล เพิ่มความตระหนกัดา้นความปลอดภยั โรงงาน
และชุมชนมีความสุขในการอยูอ่าศยัร่วมกนั  
 ดา้นการประเมินผล พบวา่ชุมชนตอ้งการใหมี้การบนัทึกขอ้มูลสถิติ น าโครงการป้องกนัอุบติัภยัจาก
สารเคมีไปพฒันา มีงบประมาณใหก้บัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โรงงานตอ้งมีความจริงใจในการดูแลชุมชน ทุกคน
ตอ้งมีส่วนร่วมในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี 
 
 



77 

 

อภปิรายผล     
 จากผลการวิจยัสามารถก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมีได ้ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ดา้นผลประโยชน์เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ โครงการลดความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจจาก
อุบติัภยัจากสารเคมี โครงการลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาผูป่้วยจากอุบติัภยัจากสารเคมี โครงการลดค่าใชจ่้าย
ในการแกปั้ญหาจากอุบติัภยัจากสารเคมี และโครงการลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
เคร่ืองยนตข์องโรงงานจากอุบติัภยัจากสารเคมี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ดา้นผลประโยชน์เชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ โครงการรณรงคช่์วยเหลือคนในชุมชนใหมี้ความ
อุ่นใจ ไดค้วามตระหนกั ลดความกงัวลจากอุบติัภยัจากสารเคมี โครงการปลุกจิตส านึกดา้นความปลอดภยัจาก
อุบติัภยัจากสารเคมี โครงการโรงงานและชุมชนสร้างสุขในการอยูอ่าศยัปลอดภยัจากอุบติัภยัจากสารเคมี และ
โครงการลดความเส่ียงภยัจากอุบติัภยัจากสารเคมี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ โครงการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
ชุมชนกบัโรงงานดว้ยการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดา้นผลประโยชน์ดา้นบวกและดา้นลบภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ โครงการสร้างทางเลือกเพื่อ
แกไ้ขปัญหาอุบติัภยัจากสารเคมี โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ลดความกงัวลจากอุบติัภยัจากสารเคมี 
และโครงการเวทีความคิด ชุมชน โรงงาน เพื่อขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจากอุบติัภยัจากสารเคมี  
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บทคดัย่อ 
โรคเบาหวานเป็นภาวะเร้ือรังของการมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูง เกิดจากความบกพร่องของการสร้าง

หรือการท างานของอินซูลิน ท าใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นท่ีร้ายแรงหลายโรค รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุใหเ้สียชีวิตก่อน
วยัอนัควร งานวิจยัน้ีน าเสนอการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงของการเป็นโรคเบาหวานในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อหาแนวโนม้ของผูท่ี้เส่ียงเป็นโรคเบาหวาน โดยตวัแบบท่ีใชศึ้กษาคือโครงข่ายประสาทเทียม (artificial 
neural network: ANN) ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (support vector machines: SVM) และการถดถอยโลจิสติก 
(logistic regression) ทดลองกบัขอ้มูลการตรวจสุขภาพของผูท่ี้อาศยัในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน
2,150 พบวา่ ราย ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมใหผ้ลลพัธ์ท่ีความถูกตอ้งมากท่ีสุดเท่ากบั 69.612  ส่วนปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเป็นโรคเบาหวานคือ ความดนัโลหิตสูง การด่ืมแอลกอฮอล ์ความเครียด ดชันีมวลกาย และ
ความเส่ียงโรคทางพนัธุกรรม ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถช่วยเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยข์องส านกัอนามยั กรุงเทพ 
มหานคร  ใหค้  าแนะน ากบัผูท่ี้เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานและเฝ้าระวงัการเกิดโรคเบาหวานของชุมชนใน
เขตกรุงเทพมหานครได ้
ค าส าคญั: โรคเบาหวาน, โครงข่ายประสาทเทียม, ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, การถดถอยโลจิสติก  
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ABSTRACT 
Diabetes mellitus is a chronic condition of having high blood glucose caused by deficiency in 

insulin production or its functioning system. Diabetes mellitus can lead to many complicated diseases. It 
may also cause premature mortality. This research presented a risk factor analysis of diabetes communities in 
Bangkok to find a tendency of diabetes risk. The models of research were Artificial Neural Network, 
Support Vector Machines and Logistic Regression. The samples were 2,150 health people in Bangkok 
communities. It was found that Artificial Neural Network was the most accurate, which was 69.612, and 
key risk factors for development of diabetes were age, weight, BMI, high blood pressure, smoking 
behaviors, alcohol drinking behaviors and genetic risk diseases. These data would be useful for public 
health personnel under the Health Department of Bangkok Metropolitan Administration in providing 
advice for people at risk of diabetes and monitoring of the onset of diabetes communities in Bangkok area. 
Keywords: diabetes, artificial neural network, support vector machines, logistic regression. 
 

บทน า 
โรคเบาหวาน เป็นโรคเร้ือรังท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าตาลในเลือด และเป็นสาเหตุท่ีท าให้

เกิดโรคแทรกซอ้นอ่ืน ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดนัโลหิต โรคไต เป็นตน้ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของผูป่้วยในระยะยาว รวมทั้งมีผลทางเศรษฐกิจในภาพรวมต่อการพฒันาประเทศ โดยจ านวนผูป่้วย
โรคเบาหวานมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน เน่ืองมาจากความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน เช่น อาย ุ เพศ น ้ าหนกัตวั ความ
เส่ียงโรคทางพนัธุกรรม  ขาดการออกก าลงักาย รวมทั้งวิถีการด าเนินชีวิตของคนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ขอ้มูลการตรวจสุขภาพเป็นส่วนส าคญัในการคน้หาผูท่ี้มีแนวโนม้เส่ียงต่อการเป็นโรค การท าเหมืองขอ้มูล
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีควรระวงัและ
ป้องกนัการเกิดโรค  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงของการเป็นโรคเบาหวานจากขอ้มูลสุขภาพของผูท่ี้อาศยัอยู่ใน
ชุมชนพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (artificial neural network: ANN),  ซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (support vector machines: SVM)  และการถดถอยโลจิสติก (logistic regression)   แบบ
ไม่มีผูส้อน เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ้งในการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงของการเป็นโรคเบาหวาน 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
การท าเหมืองขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีท างานกบัขอ้มูลจ านวนมากเพื่อคน้หารูปแบบและหาความ 

สัมพนัธ์ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูลนั้น ปัจจุบนัไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานหลายประเภททั้งในดา้นธุรกิจท่ีช่วย
ในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ดา้นวิทยาศาสตร์ และดา้นการแพทย ์ โดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเป็น



81 

 

การจ าลองการท างานของเครือข่ายประสาทของสมองมนุษยเ์พื่อสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้การ
จดจ ารูปแบบ (pattern recognition) และการสร้างความรู้ใหม่ (knowledge extraction) ประกอบดว้ยชั้นของ
โหนด ไดแ้ก่ ชั้นขอ้มูลดา้นเขา้ (input layer) ชั้นแฝง (hidden layer) และชั้นแสดงผล (output layer) ท่ี
สามารถเรียนรู้แบบมีการสอน (supervised learning) และแบบไม่มีการสอน (unsupervised learning) จาก
การศึกษาเก่ียวกบัการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม แบบ Back Propagation Algorithm ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานใชท้ั้งหมด 28 โหนด แบ่งเป็นชั้นขอ้มูลน าเขา้ จ านวน 13 โหนด ชั้นซ่อน จ านวน 
14 ชั้น และชั้นแสดงผล จ านวน 1 โหนด โดยแบ่งเป็นขอ้มูลชุดเรียนรู้ ร้อยละ 80 และขอ้มูลชุดทดสอบ ร้อยละ 
20  พบวา่มีความถูกตอ้งในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้ส่ียงเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 92.8  (Kumari & Singh, 
2013, p. 375)  สอดคลอ้งกบัการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์การเกิดโรคเบาหวานซ่ึงใชข้อ้มูล 
ไดแ้ก่ จ  านวนคร้ังในการตั้งครรภ์ น ้ าตาลในเลือด ความดนัโลหิต การวดัขนาดของร่างกาย ดชันีมวลกาย 
ประวติัครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ระดับอินซูลิน และอายุ  จากจ านวนทั้ งหมด 768  ราย พบว่าเป็นโรค 
เบาหวาน 268 ราย  (Jaafar & Ali, 2005, p. 135)  และไดมี้การศึกษาปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมและขอ้มูลกลุ่มคนไทยจากโรงพยาบาลกรุงเทพ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลในการเกิด
โรคคือ ประวติัทางครอบครัว การบริโภคแอลกอฮอล ์การสูบบุหร่ี และความยาวเส้นรอบเอว ไดส่้งผลใหค่้า
ความถูกตอ้งเพิ่มข้ึน (Wuttichai, Annupan & Sanon, 2012, p. 995)  

ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เป็นเทคนิคท่ีมีการจ าแนกขอ้มูลและท านายผลไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีพื้นฐาน
การจ าแนกขอ้มูลแบบ 2  คลาส (binary) โดยสร้าง Hyperplane ท่ีจะแยกกลุ่มของเวคเตอร์อินพุทออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ในกรณีท่ีเป็น 2 มิติ และ 3 มิติ และ Hyperplane คือเส้นตรงและระนาบตามล าดบั ขอ้เด่นของเทคนิค
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนคือจะเก็บแมพ (map) เวคเตอร์ในสเปซอินพุทใหเ้ขา้สู่ Feature Space โดยใชฟั้งกช์นั
หรือเรียกว่าเคอร์นลั (kernel) ชนิดต่าง ๆ เช่น โพลีโนเมียล (polynomial) เรเดียล (radial) โดยการใชเ้ทคนิค
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนในการศึกษาขอ้มูลประวติัผูป่้วยจากโรงพยาบาลซ่ึงใชข้อ้มูลในการทดลอง ไดแ้ก่ 
เพศ  อาย ุดชันีมวลกาย  ความดนัโลหิต ไขมนั น ้ าตาลในเลือดแบบงดอาหาร น ้ าตาลในเลือดแบบไม่งดอาหาร 
ประวติัครอบครัว ประวติัเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ประวติัการสูบบุหร่ี และระดบัอินซูลิน จากจ านวน 435 
ราย พบว่าเป็นโรคเบาหวาน 347 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.8 และไม่เป็นโรคเบาหวาน  88 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.2  
ปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานคือ ประวติัการสูบบุหร่ี ประวติัเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์และระดบัอินซูลิน 
(Tama, Rodiyatul & Hermansyah, 2010, p. 287) สอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนใน
การศึกษาแนวโนม้การเป็นโรคเบาหวาน พบว่ามีความถูกตอ้งในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 94  (Barakat, 
Bradley & Barakat, 2010, p.1114) 

การถดถอยโลจิสติก เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (independent variable) กบั
ตวัแปรตาม (dependent variable) และสร้างสมการการถดถอยไปท านายค่าตวัแปรตาม ไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบั
การแจกแจงปกติหลายตวัแปรของตวัแปรอิสระ (multivariate normal distribution of independent variables) 
และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละกลุ่มตอ้งเท่ากนั (equal variance and covariance matrices หรือ equal 
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dispersion matrices) โดยใชเ้ทคนิคการถดถอยโลจิสติกในการศึกษาการเป็นโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จากขอ้มูล
ระดบัน ้ าตาลในเลือดแบบงดอาหาร จ านวน 4,870 ราย ซ่ึงแบ่งเป็นเพศหญิง 2,955 ราย และเพศชาย 1,915 ราย 
พบวา่เทคนิคการถดถอยโลจิสติกสามารถพยากรณ์การเกิดโรคเบาหวานในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีความถูก
ตอ้งคิดเป็นร้อยละ 74.1 ซ่ึงมากกวา่เทคนิค Naive Bayes (Lee, Ku, Nam, Pham & Kim, 2014, p. 555) 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาบูรณาการเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั โดยอาศยัขอ้มูลการตรวจสุขภาพของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใชเ้ทคนิค
ในการท าเหมืองขอ้มูลประกอบดว้ย เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และ
เทคนิคการถดถอยโลจิสติก เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อเปรียบเทียบการใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลในการวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลต่อการเกิดโรค 
เบาหวานในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1.  การรวบรวมและจดัเตรียมขอ้มูล ใชข้อ้มูลการตรวจสุขภาพของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนเขตกรุงเทพ 
มหานครของส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร เป็นขอ้มูล พ.ศ. 2555 จ านวน   ราย  2,1,0  และปัจจยัท่ีน ามา
วิเคราะห์ความเส่ียงของการเป็นโรคเบาหวาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ รอบเอว ดชันีมวลกาย (BMI)  การสูบบุหร่ี 

ข้อมูลการตรวจสุขภาพ 
- เพศ 
- อาย ุ
- รอบเอว   
-ดชันีมวลกาย (BMI) 
- การสูบบุหร่ี 
- การด่ืมแอลกอฮอล ์   
- การด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 
- ความเครียด 
- ความดนัโลหิตสูง 
- ความเส่ียงโรคทางพนัธุกรรม 
- พฤติกรรมการรับประทาน 
  อาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง 
- ไม่ออกก าลงักาย 
- ไม่ตรวจสุขภาพ 

 
    

เทคนิคการท าเหมอืงข้อมูล 
- เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
- เทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
- เทคนิคการถดถอยโลจิสติก 
 
    

ปัจจัยทีเ่ส่ียงการเกดิโรคเบาหวาน 
- ความดนัโลหิตสูง  
- การด่ืมแอลกอฮอล ์ 
- ความเครียด  
- ดชันีมวลกาย  
- ความเส่ียงโรคทางพนัธุกรรม 
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การด่ืมแอลกอฮอล ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ความเครียด ความดนัโลหิตสูง ความเส่ียงโรคทางพนัธุกรรม 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ออกก าลงักาย และไม่ตรวจสุขภาพ  

2.  การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงโรคเบาหวานดว้ยเทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลในโปรแกรมเวกา้ (WEKA) 
เป็นการเรียนรู้แบบไม่มีการควบคุม (unsupervised  learning)  เขา้สอนการเรียนรู้ดว้ย อตัราส่วนการสอน 70% 
และการทดสอบ 30%  เป็นจ านวน 500 รอบ โดยใชต้วัแบบโครงข่ายประสาทเทียม ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
และการถดถอยโลจิสติก (logistic regression)  เพื่อหาตวัแบบท่ีดีท่ีสุดโดยวดัประสิทธิภาพไดจ้ากร้อยละของ
ความถูกตอ้ง (accuracy) ค่าความแม่นย  า (precision) ค่าความระลึก (recall) ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (f-measure) 
ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (mae)  และรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความผดิพลาด (rmse)   

 

ผลการวจิยั 
พบว่าตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมท่ีเรียนรู้แบบไม่มีการสอน 13 : 4 : 2 คือ มีชั้นขอ้มูลน าเขา้ 

จ  านวน 13 โหนด ชั้นซ่อน จ านวน  4 ชั้น  และชั้นแสดงผล จ านวน 2 โหนด เป็นตวัแบบท่ีดีท่ีสุด มีค่าความ
ถูกตอ้งมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 69.612  ซ่ึงใช้อตัราการเรียนรู้เท่ากบั 0.2  และมีค่าถ่วงน ้ าหนักเท่ากบั 0.2 
รวมทั้งมีค่าวดัประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAE)  และรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียความผิดพลาด  (RMSE) นอ้ยท่ีสุด  รองลงมาคือซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน มีค่าความถูกตอ้งคิดเป็น
ร้อยละ 67.907 และการถดถอยโลจิสติก มีค่าความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 66.976 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  

  
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบตวัแบบตามค่าความถูกตอ้งและค่าวดัประสิทธิภาพ 
 

ตวัแบบ Accuracy MAE RMSE Precision Recall F-Measure 
โครงข่ายประสาทเทียม 69.612 0.366 0.460 0.741 0.696 0.690 
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 67.907 0.380 0.566 0.710 0.679 0.675 
การถดถอยโลจิสติก 66.976 0.400 0.568 0.671 0.670 0.670 

 
พิจารณาค่าน ้ าหนกัจากตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมพบว่าปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานมาก

ท่ีสุดคือ ความดนัโลหิตสูง การด่ืมแอลกอฮอล ์ความเครียด ดชันีมวลกาย และความเส่ียงโรคทางพนัธุกรรม 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 สอดคลอ้งกบัการใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงของการ
เกิดโรคเบาหวาน ซ่ึงปัจจยัท่ีน าเสนอคือ ประวติัครอบครัว การบริโภคแอลกอฮอล ์การสูบบุหร่ี และความยาว
เสน้รอบเอว ไดส่้งผลใหค่้าความถูกตอ้งเพิ่มข้ึน (Wuttichai, Annupan & Sanon, 2011, p. 53)   
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความเส่ียง 
 

Attribute Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 
เพศ 1.124 -3.039 -3.746 -5.590 
อาย ุ 2.340 2.717 -2.468 -0.953 
ดชันีมวลกาย (BMI) 0.427 1.171 5.667 1.102 
รอบเอว -2.718 -3.403 -2.482 3.342 
การสูบบุหร่ี -3.278 0.448 0.454 4.202 
การด่ืมแอลกอฮอล ์ 8.852 4.274 2.344 -3.978 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั -2.802 -3.809 1.634 3.353 
พฤติกรรมการรับประทาน  

   อาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง 
-1.488 -2.155 5.571 -2.000 

ความดนัโลหิตสูง -7.752 1.2504 -2.756 9.793 
ความเครียด 0.936 7.551 -3.311 -1.972 
ความเส่ียงโรคทาง 

   พนัธุกรรม 
4.816 -0.2055 2.062 -2.658 

 

อภปิรายผล 
การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้ตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมซัพพอร์ต 

เวกเตอร์แมชชีน และการถดถอยโลจิสติก ซ่ึงผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียมให้
ผลลพัธ์ท่ีมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด รวมทั้งมีค่า MAE และ RMSE นอ้ยท่ีสุด โดยมีปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรค 
เบาหวานคือ ความดนัโลหิตสูง การด่ืมแอลกอฮอล ์ความเครียด ดชันีมวลกาย และความเส่ียงโรคทางพนัธุกรรม 
ตามล าดบั ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประเมินความเส่ียงโรคเบาหวานและการใหค้  าแนะน าแก่ผูท่ี้มี
ปัจจยัเส่ียงใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อป้องกนัการเกิดโรคได ้
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งพนัธ์ุ

น ้ ารู ปริมาณสารอาหารท่ีมีอยูใ่นขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูท่ีไดจ้ากการผลิตโดยใชค้รกกระเด่ือง และสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูปส าหรับนกัเรียนและชุมชนบา้นดินขาว กลุ่มตวัอยา่งคือชาวบา้นบา้นดินขาวท่ีมีประสบการณ์ในการต า
ขา้วดว้ยครกกระเด่ืองไม่ต ่ากว่า 10 ปี  ใชก้ารสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการในการเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์
สารอาหารในขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูโดยส่งไปวิเคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลางเชียงใหม่ และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม
จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะน ามาสร้างเป็นบทเรียน พบว่ากระบวนการผลิตขา้วกลอ้ง
มีหลกัการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การน าขา้วเปลือกไปตากเพื่อลดความช้ืน การต าขา้วโดยใชค้รกกระเด่ืองท่ีมี
หลกัการของคาน การแยกสารระหว่างของแข็งสองชนิดท่ีมีน ้ าหนกัต่างกนัดว้ยการฝัดโดยอาศยัแรงคนกบัลม 
และผลจากการส่งวิเคราะห์พบว่าขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูในปริมาณ 100 g. มีโปรตีน 7.98 g. วิตามินบี 1 0.122 mg. 
ไนอะซิน 0.09 mg.  น าขอ้มูลมาสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟแม่แจ่ม มีเน้ือหาหลกัการวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู
.. 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
   ปีการศึกษา 2556 
** อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
*** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ดว้ยครกกระเด่ือง ชุดท่ี 2 ส าหรับชาวบา้นบา้นดินขาว เน้ือหาจะเนน้ดา้นคุณค่าและสารอาหารในการบริโภค
ขา้วกลอ้งท่ีต าดว้ยครกกระเด่ือง 
ค าส าคญั: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, บทเรียนส าเร็จรูป, ขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study and analyze local wisdom concerning the production 
process of Namroo brown rice, 2) to analyze nutrition contents of Namroo brown rice produced by pounding 
it with a traditional rice mortar, and 3) to prepare a self-study package on the topic “Production Process 
and Nutrition Level of Namroo brown rice.” This data of the study were collected by informal interviews 
with Din Kaow villagers who had at least 10 years of experience in processing rice with traditional 
techniques. The analysis of the production process was concerned with heat transfer, pounding rice with a 
rice mortar and using manpower and wind to clean the rice. Nutrition content-analysis was conducted by 
Central Laboratory in Chiang Mai. The results showed that 100 grams of Namroo brown rice produced by 
the above techniques contained 7.98 mg of proteins, 10.122 mg of vitamin B and 0.09 mg of niacin. The 
self-study package had two volumes: one for Grade 6 students from St. Joseph School in Mae Chaem 
District, presenting contents on a scientific principle integrated with Namroo brown rice production with 
traditional mortars, and the other for Din Kaow villagers, presenting contents on value and nutrition from 
brown rice pounded by traditional mortars. 
Keywords: local wisdom, instruction, Namroo brown rice. 
 

บทน า  
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถือเป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่ง เพราะเป็นรากฐานของสังคมท่ีมีการ
สัง่สมสืบทอดมา สะทอ้นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้น ซ่ึงเกิดจากการปรับชีวิตใหส้ัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม
ใหอ้ยูอ่ยา่งเป็นปกติ อีกทั้งเพื่อใชแ้กปั้ญหาเก่ียวกบัการด ารงชีวิตหรือการใชชี้วิตอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การด าเนินชีวิตของคนไทย มีส่วนส าคญัในการก าหนดวิถีการกินอยูห่รือภูมิปัญญา
ของคนไทยใหมี้ความหลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ของภาคต่าง ๆ ดว้ย อนัสะทอ้นถึงโลกทศัน์หรือวิธีคิดใน
การจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตดา้นต่าง ๆ อยา่งชาญ
ฉลาด ภูมิปัญญาอาจแสดงออกในรูปการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการประกอบอาชีพหรือรูปของวตัถุ เช่น 
การประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2544, หนา้ 3) การศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ของสังคมไทย ต่างใหค้วามสนใจและความส าคญัเก่ียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น (popular wisdom) อนัเป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผา่น
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กระบวนการศึกษา ทดลอง สังเกต วิเคราะห์ จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองคค์วามรู้ท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็น
พื้นฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีจะช่วยในการแกปั้ญหาและการปรับตวัในการด าเนินชีวิต เป็นความรู้ท่ีมีอยู่
ทัว่ไปในสังคมหรือในตวัของบุคคลในชุมชนนั้น ๆ หากมีการสืบคน้เพื่อศึกษาและน ามาใชก้็จะเป็นท่ีรู้จกักนั 
เกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยคุตามสมยัได ้ 
 สังคมปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จ าเป็นตอ้งด าเนินยทุธวิธีในการสร้างคนในสังคม
ให้มีพื้นฐานความรู้ดา้นภูมิปัญญาควบคู่กบัความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์อีก
ทั้งในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบบัท่ีผา่นมา ไดมุ่้งเนน้การพฒันาศกัยภาพของคนไทยใน
ดา้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต อนัเน่ืองมาจากวิทยาศาสตร์
มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของทุกคน ทั้งในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ในงานอาชีพต่าง ๆ การประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน ลว้นเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อ่ืน ๆ 
 ดว้ยสภาพสังคมดงักล่าวขา้งตน้พบว่า สังคมไทยกลบัไม่สนใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง ละเลย
ภูมิปัญญาดั้ งเดิมอนัทรงคุณค่า แลว้รับภูมิปัญญาตะวนัตกเขา้มาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี โดยผ่านระบบ
การศึกษาในโรงเรียน ปราศจากการคดัสรรประยุกต์ใช้ น ามาซ่ึงการท าลายวฒันธรรมดั้ งเดิม รวมทั้ ง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดความไม่สมดุลในการด ารงชีวิต  
 การผลิตขา้วกลอ้งของชุมชนบา้นดินขาวเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใชว้ิธีการต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองท่ีมี
มานานกวา่ 50 ปี แลว้ เป็นขา้วท่ีไดจ้ากการน าขา้วเปลือกมาต าในครกกระเด่ือง แลว้ร่อนฝัดเอาแกลบออก เปลือก
ขา้วจะถูกกระเทาะออกแต่ยงัมีจมูกขา้วและเยือ่หุม้เมลด็ขา้วติดอยู ่สีของเมลด็ขา้วจะมีสีคล ้าออกน ้ าตาลอ่อน 
จมูกขา้วและเยื่อหุ้มเมล็ดขา้วมีส่วนประกอบท่ีเป็นโปรตีนและไขมนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามิน
เกลือแร่และใยอาหารมากกว่าขา้วขาวท่ีถูกขดัสีหลายคร้ังจนเยื่อหุม้เมลด็ขา้วและจมูกขา้วหลุดออกไปเหลือ
แต่เน้ือของขา้ว จากการสังเกตและสัมภาษณ์คนในหมู่บา้นบา้นดินขาว ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยูบ่นดอยสูง ห่างจากอ าเภอแม่แจ่มกว่า 30 กิโลเมตร มีจ านวน 52 หลงัคาเรือน  พบว่า
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ชาวบา้นส่วนใหญ่หนัมาบริโภคขา้วขดัสี ซ่ึงต่างจากแต่ก่อนท่ีชาวบา้นมีการบริโภค
ขา้วกลอ้งหรือขา้วซอ้มมือท่ีผลิตหรือต าข้ึนเอง เหลือเพียง 5-10 หลงัคาเรือน ท่ียงับริโภคขา้วกลอ้งอยู ่ซ่ึงเช่ือ
วา่อีกไม่นานภูมิปัญญาเก่ียวกบัการผลิตขา้วกลอ้งดว้ยครกกระเด่ืองอาจสูญหายไปจากหมู่บา้น   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการพฒันาบทเรียนส าเร็จรูปจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ือง 
กระบวนการผลิตและปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู ส าหรับชุมชนบา้นดินขาว ต าบลปางหินฝน 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ และผูท่ี้สนใจทัว่ไป เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ีมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อส ารวจและศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู 
2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารท่ีมีอยูใ่นขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูท่ีไดจ้ากการผลิตโดยใชค้รก

กระเด่ือง 
3.  เพื่อสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง กระบวนการผลิตและปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู โดยเร่ิมจากการตาก
ขา้วเปลือกพนัธ์ุน ้ ารูแลว้น าไปต าดว้ยครกกระเด่ืองจนไดข้า้วกลอ้งน ้ ารู ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือชาวบา้น
บ้านดินขาวท่ีมีประสบการณ์การต าข้าวด้วยครกกระเด่ือง  กลุ่มตัวอย่างคือชาวบ้านบ้านดินขาวท่ีมี
ประสบการณ์การต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองไม่ต ่ากว่า 10 ปี จ านวน 5 คน เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ  

 2.  ศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู โดยน าตวัอยา่งขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู
ปริมาณ 100 กรัม จากการต าดว้ยครกกระเด่ืองของชาวบา้นบา้นดินขาว ไปทดลองทางเคมีท่ีศูนยป์ฏิบติัการ
กลางเชียงใหม่ เพื่อหาปริมาณโปรตีน วิตามินบี 1 วิตามินบี  2 และไนอะซิน ในขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู 

3.  สร้างบทเรียนส าเร็จรูปเร่ือง กระบวนการผลิตและปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู เป็นการ
สร้างบทเรียนประเภทเล่มโดยมีเน้ือหาดา้นภูมิปัญญาดา้นการผลิต และปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุ
น ้ ารู ประโยชน์ของการบริโภคขา้วกลอ้ง หลกัการวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง บทเรียนจะมี 2 ชุด คือ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียน และส าหรับชุมชนบา้นดินขาวท่ีเนน้เน้ือหาดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ของขา้วกลอ้ง 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและสมัภาษณ์ชาวบา้นบา้นดินขาวแบบไม่เป็นทางการเก่ียวกบัการผลิตขา้วกลอ้ง

พนัธ์ุน ้ ารูกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองไม่ต ่ากว่า 10 ปี  โดยการเลือกแบบ
สุ่มจ านวน 5 คน น าขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ความรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์แลว้สรุปผล น าขา้วเปลือกพนัธ์ุน ้ ารู ในปริมาณ 5 กิโลกรัม ตากแดดเป็นเวลา  3 ชัว่โมง 
ท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส แลว้น าไปต าดว้ยครกกระเด่ืองจนไดอ้อกมาเป็นขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู น าขา้วกลอ้งท่ีได้
จากการต าดว้ยครกกระเด่ืองปริมาณ 1 กิโลกรัม ส่งใหก้บัหอ้งปฏิบติัการกลางเชียงใหม่เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
สารอาหาร น าผลท่ีไดม้ารวบรวมขอ้มูล จากนั้นศึกษาเอกสารเก่ียวกบับทเรียนส าเร็จรูปประเภทเล่มเพื่อสร้าง
บทเรียนโดยใชห้ลกัทฤษฎีการสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดตแ์ละทฤษฎีของสกินเนอร์เก่ียวกบัธรรมชาติ
และพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นหลกัในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภูมิ
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ปัญญาท้องถ่ินทางด้านการผลิตขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูของชุมชนบ้านดินขาวและผลจากการวิเคราะห์หา
สารอาหารในขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูมาจดัรูปแบบเพื่อสร้างเป็นบทเรียนส าเร็จรูปเร่ืองกระบวนการผลิตและ
ปริมาณสารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู โดยมีเน้ือหาดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตและปริมาณ
สารอาหารของขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารู ประโยชน์ของการบริโภคขา้วกลอ้ง หลกัการวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากนั้นน าบทเรียนมาหาคุณภาพนวตักรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ผลการวจิยั 
 1.  กระบวนการผลิตขา้วกลอ้งมีหลกัการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วสัดุท่ีใชต้ากขา้ว ขา้วเปลือกท่ีตาก
ดว้ยเส่ือท่ีสานจากไผ่จะท าให้ขา้วเปลือกแห้งเร็วกว่าเพราะเน้ือไมมี้การถ่ายเทความร้อนไดดี้ การตากขา้ว
ดว้ยวสัดุสังเคราะห์ประเภทผา้ยาง ผา้เตน้ท ์จะแหง้ชา้กวา่เพราะเน้ือผา้ไม่สามารถถ่ายเทอากาศได ้การต าขา้ว
โดยใชค้รกกระเด่ืองมีหลกัการของโมเมนตเ์ร่ืองคานแต่ไม่ไดช่้วยผอ่นแรงคือ สากซ่ึงหนกักว่าทางดา้นท่ีใช้
เทา้เหยียบอยู่ห่างจากจุดหมุนมากกว่า ท าให้ผลรวมของโมเมนตไ์ม่เป็นศูนย ์การฝัดขา้วเป็นการแยกสาร
ระหว่างของแขง็สองชนิดท่ีมีน ้ าหนกัต่างกนัโดยอาศยัแรงคนกบัลม โดยชาวบา้นใชทิ้ศทางลมในการร่อน ส่วน
การถิกขา้ว (การกระดกกระดง้ข้ึนลงไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อแยกขา้วสารออกจากขา้วเปลือก) เป็นการแยกสาร
ของแขง็ท่ีมีน ้ าหนกัต่างกนัโดยอาศยัแรงสัน่สะเทือนจากการหมุนและการเคล่ือนท่ี 

2.  ผลจากการส่งวิเคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลางเชียงใหม่ พบว่าขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูในปริมาณ 100 g. 
มีโปรตีน 7.98 g. วิตามินบี 1 0.122 mg. ไนอะซิน 0.09 mg.   

3.  สร้างบทเรียนส าเร็จรูปได ้2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์
โยเซฟแม่แจ่ม มีเน้ือหาดา้นภูมิปัญญาการต าขา้ว หลกัการวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตขา้วกลอ้ง
พนัธ์ุน ้ ารูดว้ยครกกระเด่ือง คุณค่าและสารอาหารท่ีมีในขา้วกลอ้ง ชุดท่ี 2 ส าหรับชาวบา้นบา้นดินขาว เน้ือหาจะ
เนน้ดา้นคุณค่าและสารอาหารในการบริโภคขา้วกลอ้งท่ีต าดว้ยครกกระเด่ือง ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

อภปิรายผล 
1.กระบวนการผลิตขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูดว้ยครกกระเด่ืองมีหลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งหลาย

ดา้นคือ การถ่ายเทความร้อน การระเหยของน ้ าในขา้วเปลือกเพื่อลดความช้ืน การท างานของครกกระเด่ืองท่ี
ใชห้ลกัการของโมเมนตเ์ร่ืองคาน การแยกสารโดยใชแ้รงของคนโดยการฝัดท่ีดูทิศทางของลม การฝัด การ
แยกสารโดยใชก้ารร่อนอุปกรณ์คือกระดง้ สอดคลอ้งกบัวีระพงษ ์แสง-ชูโต (2552) ซ่ึงกล่าวถึงการจดักลุ่ม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีมีหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน แต่ละกลุ่ม
มีหลกัการวิทยาศาสตร์ทุกสาขาแทรกอยู ่มีมากท่ีสุดคือกลุ่มอาชีพ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร และนอ้ยท่ีสุดคือ 
กลุ่มยารักษาโรค หลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชอ้ธิบายไดม้ากท่ีสุดคือฟิสิกส์ รองลงมาคือเคมี นอ้ยท่ีสุดคือ
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ชีววิทยา ส่วนครกกระเด่ืองมีหลกัการทางดา้นฟิสิกส์ เป็นเคร่ืองมือต าขา้วของคนสมยัก่อนท่ีอาศยัหลกัการ
ของคาน แต่ครกกระเด่ืองไม่ไดช่้วยผอ่นแรง เพราะลกัษณะของคานอาศยัการท างานของคานอนัดบัท่ี 1 ก็
จริง แต่ส่วนท่ีเป็นตวัสากซ่ึงหนกักว่าทางดา้นท่ีใชเ้ทา้เหยียบอยูห่่างจากจุดหมุนมากกว่า ท าให้ผลรวมของ
โมเมนตไ์ม่เป็นศูนย ์(โมเมนตท์วนไม่เท่ากบัโมเมตต์าม)  
 2. การวิเคราะห์สารอาหารในขา้วกลอ้งพนัธ์ุน ้ ารูท่ีต  าดว้ยครกกระเด่ือง พบว่ามีสารอาหารท่ีจ าเป็นและ
มีประโยชน์ เพราะขา้วถูกกระเทาะเปลือกออกเท่านั้น ท าให้มีจมูกขา้วท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดงัท่ีวิภาวนั 
จุลยา (2552, หนา้ 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขา้วกลอ้งเป็นขา้วท่ีมีการน าขา้วเปลือกมาต าในครกกระเด่ือง แลว้ร่อนฝัดเอา
แกลบออก เปลือกขา้วจะถูกกระเทาะออกแต่ยงัมีจมูกขา้วและเยื่อหุ้มเมล็ดขา้วติดอยู่ สีของเมล็ดขา้วจะมีสีคล ้า
ออกน ้ าตาลอ่อน จมูกขา้วและเยื่อหุ้มเมล็ดขา้วมีส่วนประกอบท่ีเป็นโปรตีนและไขมนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย มีวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหารมากกว่าขา้วขาวท่ีถูกขดัสีหลายคร้ังจนเยือ่หุม้เมลด็ขา้วและจมูกขา้ว
หลุดออกไปเหลือแต่เน้ือของขา้ว  
 3. การสร้างบทเรียนเพื่อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟแม่แจ่ม 
โดยบทเรียนไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับแกใ้ห้สมบูรณ์แลว้จึงน าไปใชก้บันกัเรียนและชุมชน 
สอดคลอ้งกบัจ าเรียง จิระโพธ์ิ (2550) ท่ีสร้างและศึกษาผลการใชบ้ทเรียนวิทยาศาสตร์ทอ้งถ่ิน เร่ือง การผลิต 
ขา้วหอมมะลิเป็นขา้วกลอ้งโดยใชเ้ทคโนโลยพีื้นบา้นระดบัอุดมศึกษา พบว่าบทเรียนวิทยาศาสตร์ทอ้งถ่ินมี
ประสิทธิภาพ 84.74 / 81.80  แบบทดสอบในบทเรียนมีความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.83 นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัใชบ้ทเรียนสูงกว่าก่อนใชบ้ทเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัศึกษาเห็นดว้ยมาก
กบัการน าบทเรียนมาใช ้  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  บทเรียนท่ีสร้างข้ึนน้ีจะใชไ้ดดี้กบันกัเรียนท่ีรู้จกัครกกระเด่ือง กระดง้ เดก็นกัเรียนในชนบทหรือ 

บนพื้นท่ีสูงท่ียงัห่างไกลจากความเจริญจะคุน้เคยและไดเ้ห็นเคร่ืองมือในการท าขา้วกลอ้งดว้ยครกกระเด่ือง 
2.  การวิจยัท่ีสร้างข้ึนน้ีเป็นการน าความรู้หรืออนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใหค้วามรู้  

กบัชุมชนในทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคญัของขา้วกลอ้ง 
3.  ความรู้ท่ีสร้างข้ึนเป็นบทเรียนน้ีสามารถพฒันาใหเ้ป็นส่ือในดา้นเทคโนโลยท่ีีสามารถใชภ้ายใน 

โรงเรียนหรือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หากในอนาคตมีการน าไฟฟ้าเขา้มาในชุมชน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์ในการมี
ส่วนร่วมบริหารงานสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 พบว่าพระราชบญัญติัน้ีไม่ไดก้ าหนด
สภาพบงัคบัให้ผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนเขา้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อร่วมในการ
ประชุมใหญ่คร้ังแรกของการจดัตั้งสหกรณ์ จึงก่อใหเ้กิดปัญหาสมาชิกสหกรณ์ไม่เป็นไปตามจ านวนท่ีกฎหมาย
ก าหนด กรณีขา้งตน้จึงไม่อาจประชุมใหญ่ได ้ท าให้สหกรณ์ขาดความเช่ือถือจากสมาชิก ไม่ไดก้ าหนดการ
ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสหกรณ์ไว้ ไม่ไดก้ าหนดมาตรการลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ อีกทั้งกฎหมายดงักล่าวไดก้ าหนดตดัสิทธิการลงคะแนนของสมาชิกสหกรณ์กรณีผูไ้ม่
เขา้ร่วมประชุมใหญ่ และไม่ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกในการร้องทุกขห์รือฟ้องคดีอาญากรณีผูแ้ทน
ของสหกรณ์ไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ จึงเห็นควรให้ก าหนดผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนจะตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดว้ย เพื่อใหมี้สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิกบัสหกรณ์ เม่ือ
ไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์แลว้ ควรมีมาตรการในการขาดสมาชิกภาพไวด้ว้ย แทนท่ีจะให้สหกรณ์แต่ละท่ีก าหนด
.... 
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กนัเองเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัและเป็นมาตรฐานกลาง และควรก าหนดบทลงโทษหรือตดัสิทธิส าหรับสมาชิกท่ี
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และเพิ่มสิทธิลงคะแนนเสียงส าหรับสมาชิกผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุมใหญ่ 
เพื่อใหมี้สิทธิในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ควรก าหนดใหส้มาชิกสหกรณ์เป็นผูเ้สียหายในการร้องทุกข์
แทนผูแ้ทนสหกรณ์กรณีไม่ปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีอ านาจในการฟ้องร้องผูแ้ทน
สหกรณ์และบุคคลภายนอก 
ค าส าคญั: อ านาจหนา้ท่ี, สมาชิกสหกรณ์ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study problems and impediments related to authority and function of 
member of cooperative in participation in cooperative administration subject to the Cooperative Act, B.E. 
2542 (1999). From the study, it was found that the Cooperative Act, B.E. 2542 (1999) did not stipulate 
sanctions for intended person to be an incorporated cooperative member in order to be the member of 
cooperative for participating in first general meeting of cooperative incorporation; therefore, this caused 
problems of cooperative member not in compliance with the number required by law; in such case, the 
general meeting could not be opened, affecting cooperative to be lacking in reliability from member, and 
the Act did not stipulate absence of membership of cooperative member and did not stipulate penalty 
measures against person not complying with regulations. The articles of cooperative, as well as, such laws 
stipulated to debar for voting of cooperative member in case there were members not participating in 
general meeting and did not stipulate authority and function of member in submitting a petition or 
prosecution in case an agent of cooperative did not comply with cooperative objective. From the study, it 
suggested that there should be stipulation that an intended person to be incorporated as a cooperative 
member had to be member of cooperative for holding the rights, responsibilities and liabilities with 
cooperative. When cooperative was incorporated, it should be measures of absence of membership in the 
Cooperative Act, B.E. 2542 (1999) instead of stipulating by each cooperative for such laws to be 
guidelines and common standards, and there should be a stipulation of penalty or debarring for member 
not complying with regulations and articles of cooperative and adding rights to vote for member not 
participating in general meeting to have the rights in operating cooperative. In addition, there should be a 
stipulation for member being injured person in submitting petition on behalf of cooperative agent in case 
there was an violation in cooperative objective to allow member to be authorized in prosecution against 
cooperative agent and third person. 
Keywords: authority and function, member of cooperative. 
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บทน า 
 สหกรณ์ในประเทศไทยมีข้ึนมานานกว่า 90 ปี สืบเน่ืองมาจากเม่ือประเทศไทยไดริ้เร่ิมการติดต่อคา้ขาย
กบัต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจของชนบทจึงพฒันาจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเล้ียงตวัเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบการคา้ ความตอ้งการเงินทุนจึงมีเพิ่มข้ึน จากปัญหาดงักล่าวท าใหท้างราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ และได้
จดัตั้งสหกรณ์แห่งแรกช่ือว่า “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ ากดัสินใช”้ นบัเป็นการเร่ิมตน้แห่งการสหกรณ์ในประเทศ
ไทย 
 สหกรณ์เป็นองคก์ารธุรกิจท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลประเภทหน่ึง จดัตั้งข้ึนจากสมาชิกมารวมตวักนั
ดว้ยความสมคัรใจเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและการร่วมมือร่วมใจกนั โดยสหกรณ์จะยดึมัน่ในการปฏิบติั
ตามหลกัและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ในการแกไ้ขปัญหาดา้นการประกอบอาชีพและ
การยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกสหกรณ์ 
 สมาชิกสหกรณ์มีสถานภาพเป็นเจา้ของสหกรณ์ และหนา้ท่ีส าคญัของสมาชิกสหกรณ์ คือ “การควบคุม
สหกรณ์” โดยการเขา้ร่วมการประชุมใหญ่หรือส่งผูแ้ทนสมาชิกท่ีตนเลือกเขา้ไปร่วมประชุมใหญ่ ซ่ึงในแต่ละ
สหกรณ์จะมีเพียงปีละ 1 คร้ังเท่านั้น (จุฑาทิพย ์ภทัราวาท, ออนไลน์, 2556) ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้น
ตอ้งการการมีส่วนร่วมจากสมาชิกสหกรณ์ หากสมาชิกสหกรณ์ไม่ใหค้วามร่วมมือและไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
บทบาทของตน จะเป็นสาเหตุส าคญัท่ีน าไปสู่ปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ 
 กฎหมายสหกรณ์ของประเทศไทยไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัแต่ไม่ไดมี้การพฒันา
ให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์อย่างเหมาะสม จึงท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์เม่ือเกิดปัญหาภายในสหกรณ์ ซ่ึงในบางกรณีสมาชิกสหกรณ์ควรมีอ านาจ
หนา้ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมแต่กฎหมายกลบัไม่ใหอ้  านาจ ในบางกรณีควรมีมาตรการทางสหกรณ์มาบงัคบัใชก้บั
สมาชิกสหกรณ์ผูไ้ม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ แต่กฎหมายก็ไม่มีการก าหนดมาตรการลงโทษ
ไวใ้ห้ชดัเจน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาขององคก์ารสหกรณ์ ซ่ึงความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์เป็น
ปัจจยัหลกัท่ีสหกรณ์ตอ้งการ เม่ืออ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์มีอย่างไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกบัสหกรณ์มีนอ้ยลงดว้ย ท าใหอ้งคก์ารสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินกิจการและพฒันาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 2. เพื่อศึกษาประวติั ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ตาม 
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 3. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
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 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์ตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 

สมมติฐานของการวจิยั 
 บทบญัญติัของพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 
ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงเพื่อพฒันาระบบสหกรณ์ใหมี้ความมัน่คงมากข้ึน แต่ไม่ไดมี้การพฒันาและปรับปรุง
แกไ้ขเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์ การด าเนินกิจการของสหกรณ์ในปัจจุบนัยงัไม่ไดใ้หส้มาชิก
สหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีส่วนร่วมกบัสหกรณ์มากนกั ขดักบัความจริงท่ีว่าสมาชิกสหกรณ์มีสถานภาพ
เป็นเจา้ของสหกรณ์ เพื่อท าให้สมาชิกสหกรณ์เป็นเจา้ของสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง ควรพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 และ 21 ทั้งเพิ่มบทบญัญติัเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุม ดูแล มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของสหกรณ์
ใหม้ากข้ึน 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นกฎหมายแม่บท
ท่ีจะใชเ้ป็นหลกัในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และศึกษาค าพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอด
จนถึงรายงานการวิจยัของสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยแพร่ บทความ
ของผูท้รงคุณวุฒิทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ของต่างประเทศ เช่น 
ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเครือรัฐออสเตรเลีย 
เป็นตน้ 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัทางเอกสาร (documentary research) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเก่ียวกบั
อ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิก
สหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 2. ท าใหท้ราบถึงประวติั ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 3. ท าใหท้ราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 
 4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของ
สมาชิกสหกรณ์ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 5. ท าใหท้ราบถึงแนวทางและขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 

ผลการวจิยั 
 1. พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 (7) บญัญติัใหก้ าหนดคุณสมบติัของสมาชิก วิธีการ
รับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทั้งน้ีคุณสมบติั
ของสมาชิก วิธีการรับสมาชิก ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิกอาจแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคแ์ละประเภท
ของสหกรณ์ แต่การขาดจากสมาชิกภาพควรก าหนดไวใ้หเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั หากก าหนดใหส้หกรณ์แต่ละ
แห่งสามารถก าหนดการขาดจากการเป็นสมาชิกภาพไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 43(7) จะท าใหเ้กิดปัญหาว่าการขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่มีแนวทางปฏิบติั
และไม่เป็นมาตรฐานกลาง อีกทั้งจะเกิดปัญหากบัสมาชิกสหกรณ์ในกรณีท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์มากกว่า
สองแห่ง 
 2. ปัญหาการขาดมาตรการลงโทษทางสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ผูไ้ม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ซ่ึงในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่ไดก้ าหนดบทลงโทษทางสหกรณ์เอาไว ้เม่ือไม่มี
มาตรการลงโทษทางสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ไม่มีบทลงโทษแก่สมาชิกสหกรณ์ ผูว้ิจยัขอกล่าวถึงเฉพาะการ
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์ผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ช าระหน้ีแก่
สหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายและจะส่งผลเสียอย่างมากต่อสหกรณ์ท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนนอ้ย 
สมาชิกสหกรณ์ท่ีผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่ช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ จึงควรไดรั้บการลงโทษโดยใชบ้ทลงโทษ
ทางสหกรณ์ 
 3. ปัญหาการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้
ร่วมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ในแต่ละคร้ังท่ีจดัการประชุมจะมีสมาชิกสหกรณ์เขา้ร่วมไดไ้ม่ครบทุกคน 
ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีสิทธิในการลงคะแนน หากไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมใหญ่
ผูน้ั้นจะถูกตดัสิทธิ เกิดความไม่เป็นธรรมในการใชสิ้ทธิของสมาชิกสหกรณ์ ทั้งท่ีสมาชิกสหกรณ์ผูท่ี้ไม่เขา้ร่วม
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การประชุมมีเหตุผลอนัจ าเป็น ทั้งยงัขดักบัหลกัและวิธีการทางสหกรณ์ท่ีตอ้งการให้สมาชิกสหกรณ์เขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงการประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละแห่งจะจดัข้ึนเพียงปี
ละ 1 คร้ังเท่านั้น การตดัสิทธิลงคะแนนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์จึง
ส่งผลเสียแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
 4. ปัญหาการใหอ้ านาจร้องทุกขแ์ละฟ้องคดีอาญาแก่สมาชิกสหกรณ์ซ่ึงเป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงจะกล่าวถึง
เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีอาญาเท่านั้น การท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 21 บญัญติัวา่ “ในกรณี
ท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์เสียหาย ถา้สหกรณ์ไม่ร้องทุกขห์รือฟ้องคดี 
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนร้องทุกขห์รือฟ้องคดีแทนได ้และใหพ้นกังานอยัการรับว่าต่างให้
สหกรณ์โดยให้สหกรณ์ออกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการร้องทุกข ์ฟ้องคดี หรือว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบียน หรือพนกังานอยัการแลว้แต่กรณี” ตามบทบญัญติัดงักล่าว เห็นไดว้่าตอ้งการจะอุดช่องว่างใน
กรณีความเสียหายเกิดข้ึนแก่สหกรณ์จากการกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนสหกรณ์ มีหนา้ท่ีจดัการกิจการของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก เม่ือผูแ้ทนของสหกรณ์มีเจตนาจะช่วยให้
ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับผดิรับโทษทางอาญา ดงันั้นจึงใหสิ้ทธิและอ านาจแก่นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
ซ่ึงเป็นเจา้พนกังานตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เขา้จดัการแทนสหกรณ์ โดยให้สิทธิและอ านาจ
ร้องทุกขแ์ละฟ้องคดีอาญาเพื่อยบัย ั้งความเสียหายไม่ให้เกิดแก่สหกรณ์และบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ แต่
กฎหมายไม่ไดใ้ห้อ  านาจแก่สมาชิกสหกรณ์ซ่ึงมีสถานะเป็นเจา้ของสหกรณ์ ทั้งยงัมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ
สหกรณ์ใหมี้สิทธิและอ านาจท่ีจะร้องทุกขแ์ละฟ้องคดีอาญาต่อผูก้ระท าผดิฐานใดฐานหน่ึงซ่ึงท าใหเ้กิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์ ท าให้เกิดปัญหาว่าสมาชิกสหกรณ์ไม่มีสิทธิและอ านาจหนา้ท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เม่ือผูแ้ทนของสหกรณ์มีเจตนาจะช่วยให้ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับผิดรับโทษ
ทางอาญา โดยการไม่ร้องทุกขแ์ละฟ้องคดีอาญา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรก าหนดมาตรการการขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ และเพิ่มมาตรการการขาดจาก
การเป็นสมาชิกภาพในรูปแบบระยะเวลามาใชบ้งัคบัในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 2.  ควรน ามาตรการตดัสิทธิการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสหกรณ์ผูผ้ดินดัช าระหน้ีหรือไม่ช าระหน้ีแก่
สหกรณ์ในท่ีประชุมใหญ่มาบงัคบัใชใ้นองคก์ารสหกรณ์ โดยเพิ่มมาตรการดงักล่าวลงในพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 3.  ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมวิธีการแสดงความคิดเห็นและการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีมี
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์หรือผูแ้ทนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีสิทธิลงคะแนนแต่ไม่
สามารถเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ใหไ้ดใ้ช้
สิทธิและท าหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกสหกรณ์โดยก าหนดเป็นระยะเวลาภายหลงัจากท่ีมีการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ เปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์หรือผูแ้ทนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ 
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และการประชุมใหญ่นั้นมีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติ ไปแสดงความคิดเห็นของตนลงในแบบฟอร์มการ
แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนของตนได้ท่ีสถานท่ีท าการของสหกรณ์ภายในระยะเวลา 7 วนั เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้สมาชิกสหกรณ์ผูท่ี้ไม่มาใชสิ้ทธิในส่วนน้ีถือวา่สละสิทธิการลงคะแนน 
 4.  สมาชิกสหกรณ์ควรมีสิทธิและอ านาจในการร้องทุกขแ์ละฟ้องคดีอาญาในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการกิจการของสหกรณ์มีเจตนาจะช่วยให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงท่ีท าความเสียหายแก่สหกรณ์ไม่ตอ้งรับผดิรับโทษ 
 

บรรณานุกรม 
จุฑาทิพย ์ภทัราวาท.  (2556).  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่พงึมีต่อสหกรณ์ (ออนไลน)์.  เขา้ถึงไดจ้าก: 
 http://cai.ku.ac.th/article/023-2550.pdf [2556, 13 กรกฎาคม]. 
ตฤณ เดชวิริยะชาติ.  (2546).  มาตรการกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการส่งเสริมและก ากบัสหกรณ์ออม 

ทรัพย์. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
รามค าแหง. 

ปรีชา สุวรรณทตั และทรงพล พนาวงศ.์  (2555).  ค าอธิบาย พระราชบัญญติัสหกรณ์และฉบับแก้ไข 
 เพิม่เติม พ.ศ. 2542 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: จามจุรี โปรดกัส์. 
วิเชียร ดิเรกอุดมศกัด์ิ.  (2555).  วิ. อาญาพสิดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555).  กรุงเทพฯ: แสงจนัทร์ 
 การพิมพ.์ 
สอาด หอมมณี.  (2537).  แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินการของสหกรณ์.  วิทยานิพนธ ์
 นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
โสภณ รัตนากร.  (2551).  ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หุ้นส่วน บริษทั (พิมพค์ร้ังท่ี 11).  กรุงเทพฯ:  
 นิติบรรณการ. 
อาบ นคะจดั.  (2544).  กฎหมายสหกรณ์ การด ารงชีพของผู้บริโภคของประเทศญีปุ่่น.  กรุงเทพฯ: ศูนยว์ิจยั 
 เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
_______.  (2546).  ค าอธิบาย กฎหมายสหกรณ์พร้อมการวิเคราะห์เชิงนิติศาสตร์ประยกุต์และเชิง 
 เศรษฐศาสตร์ประยกุต์.  กรุงเทพฯ: โครงการบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
_______.  (2549).  เอกสารค าสอน วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ว่าด้วยกฎหมายเปรียบเทยีบ (ตอน การ 
 วิวัฒนาการกฎหมายสหกรณ์ของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก 21 ประเทศ).  เชียงใหม่: คณะ 
 เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 
 
 
 



100 

 

รูปแบบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทีส่าธารณประโยชน์ 
แปลงโคกสนามบะแปน ต าบลกดุกว้าง  อ าเภอหนองเรือ  จังหวดัขอนแก่น 

FORMS OF PEOPLE’S  PARTICIPATION   IN   THE   MANAGEMENT OF    
COKSANAMBAPAN  PUBLIC   LAND, KUDKWANG  SUB-DISTRICT, 

NONGRUEA  DISTRICT, KHON KAEN   PROVINCE 
 

ธวัชชัย  อนิทร์พรม* 
Thawatchai Inprom 

พนัต ารวจเอก ดร.การุณย์  บัวเผือ่น** 
Pol. Col. Dr.Garoon Buapheun 

 

บทคดัย่อ 
            การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน ต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ 
จงัหวดัขอนแก่น ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนขบคิดปัญหาโดยการจดัท าประชาคมหมู่บา้น มีการร่วมระดม
ทุนและทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ท่ีพอมีอยูใ่นชุมชนเพื่อพฒันาตามมติชุมชน  มีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ประจ าหมู่บา้น
เผยแพร่ใหค้วามรู้กบัชุมชน ประชาชนรวมกนัเพื่อเรียกร้องใหท้างราชการช่วยแกปั้ญหาความเดือดร้อนเร่ือง
ท่ีอยูอ่าศยั ช่วยกนัดูแล รักษา และคุม้ครองป้องกนัท่ีสาธารณประโยชน์ไม่ใหมี้การบุกรุกเพิ่มข้ึนอีก การใหสิ้ทธิ
เสรีภาพประชาชนเขา้ไปร่วมจดัท่ีสาธารณะ มีส่วนร่วมในการรังวดัเพื่อจดัแบ่งการถือครองท่ีดิน มีการยอมรับ
ว่าตนเองไดอ้ยูใ่นท่ีสาธารณะ ยินยอมจ่ายค่าเช่าท่ีดินหรือค่าตอบแทนให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดกวา้ง  
โดยยอมรับหนงัสืออนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราวและรับทราบแนวเขตท่ีสาธารณะ 
ตอ้งสร้างทางสาธารณประโยชน์รอบแปลงท่ีมีผูบุ้กรุก เพื่อเป็นแนวเขตชดัเจน เป็นการให้สิทธิและโอกาส
กบัประชาชนในการเฝ้าดูแลชุมชนของตนเองและพฒันาใหชุ้มชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
ค าส าคญั: รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน, การจดัการท่ีสาธารณประโยชน ์

 
 

_______________________________ 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 
   มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2556 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ABSTRACT 
The research studied on the forms of people’s participation in the management of Coksanambapan 

public land, Kudkwang Sub-district, Nongruea District, Khon Kaen Province has applied quality-based research 
methodology by conducting in-depth interviews with key informants. It is discovered that: In calling for 
people’s participation in the management of Coksanambapan public land, Kudkwang Sub-district, Nongruea 
District, Khon Kaen Province, the people must first be given an opportunity to brainstorm which can be done in 
the form of village community. Fundraising from the available local resources can also be initiated in developing 
the community as agreed upon by the village’s consensus. Furthermore, village learning centre could be 
established as another mean to spread information to the people in the community, in which they can gather 
and inform the authority about their difficulty in accommodation as well as searching for efficient measures to 
prevent trespassing the public land. Local people should also be able to participate in the management of 
public land and the survey to classify one’s land ownership. They also have to comply with the fact that 
they are using public land and thus willing to pay to Organization Kudkwang Sub-District any charges or 
fees. In return, a temporary land permit from the authority can be given to the villagers. It will also better 
indicate the borderline of those public lands. Afterwards, a path around the land must be built to prevent 
any trespassing activities, and to indicate a clearer borderline. This action is considered as handing the 
people their rights and opportunity in monitoring their own community and developing it to a higher level. 
 Keywords: forms of people’s participation, public land management.  
 

บทน า 
            ท่ีสาธารณะเป็นท่ีดินของรัฐประเภทประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์  
มาตรา 1304  วางหลกัไวว้า่ สาธารณสมบติัของแผน่ดินนั้น รวมทรัพยสิ์นทุกชนิดของแผน่ดินซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณ 
ประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั เช่น  1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าและท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดท้ิง
กลบัมาเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายท่ีดิน 2) ทรัพยสิ์นส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั เป็นตน้ว่า ท่ีชายตล่ิง ทาง
น ้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 3) ทรัพยสิ์นใชเ้พื่อประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะ เป็นตน้ว่า ป้อมและโรงทหาร  
ส านกัราชการบา้นเมือง ส่วนทรัพยสิ์นใดจะเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 นั้น จะตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑห์รือลกัษณะส าคญั 2 ประการคือ ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินและตอ้งใชเ้พื่อสาธารณ 
ประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั (กรมท่ีดิน, 2554, หนา้ 1) การดูแลรักษาและการคุม้ครองป้องกนั
ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการดูแลรักษาและคุม้ครองป้องกนั
ท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั พ.ศ. 2553 ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายอ าเภอ
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ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี เป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีดูแลรักษา 
(กรมท่ีดิน, 2554, หนา้ 97) 
 ท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัพื้นฐานของการด ารงชีวิตของมนุษย ์แต่ท่ีดินก็เป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ในขณะท่ีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนทุกวนั ท าใหเ้กิดการแยง่การครอบครองท่ีดินจนตอ้ง
บุกรุกท่ีสาธารณะใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั  เป็นปัญหาท่ีรัฐพยายามแกไ้ขมาเป็นเวลานานและไม่ไดผ้ล ประชาชน
ส่วนหน่ึงจึงหันไปบุกรุกท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ประจ าหมู่บา้น ดงันั้น การบริหารจดัการ
ท่ีดินสาธารณะจึงให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยค านึงถึงการถือครองท่ีดินและการสงวน
รักษาท่ีดินสาธารณประโยชน์ไวใ้ชร่้วมกนัของชุมชน ในทอ้งถ่ินท่ีมีท่ีดินท่ีเป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่า การน าท่ีดิน
แปลงนั้นมาจดัใหป้ระชาชนไดเ้ช่าเป็นท่ีอยูอ่าศยัก็จะเกิดประโยชน์และสามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนของ 
ชุมชนไดใ้นระดบัหน่ึง (วิรัญ  วนัเตม็, 2553, หนา้ 1)    
            ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่ีสาธารณ 
ประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน ต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าขอ้คน้พบไปก าหนด
ยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหป้ระชาชนจดัการท่ีสาธารณะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนืต่อไป     

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนาม 
บะแปน ต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
            2.  เพื่อน าผลการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อให้รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน เกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนืต่อไป            
 

ขอบเขตของการวจิยั 
            ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่ีสาธารณะ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(qualitative research)  ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth  interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์     
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
            การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods research) โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary 
study) และศึกษาภาคสนาม (field  study )   
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนต าบลกุดกวา้ง เลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเฉพาะเจาะจง
เพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20 ราย โดยเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนาม 
บะแปน หมู่ท่ี 8 ต าบลกดุกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งการจด
บนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนื            
 

ผลการวจิยั 
            ดา้นการก าหนดประเด็นปัญหา พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าประชาคมหมู่บา้น การร่วม
ระดมทุน ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีพอมีอยูใ่นชุมชนเพื่อพฒันาตามมติชุมชน  การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ประจ าหมู่บา้น  
การจดักิจกรรมเผยแพร่ใหค้วามรู้กบัชุมชน การรวมตวัของประชาชนเพื่อเรียกร้องใหร้าชการช่วยแกปั้ญหาความ
เดือดร้อนเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั การช่วยกนัดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ไม่ใหมี้การบุกรุกเพิ่มข้ึนอีก การเขา้ร่วม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อคดัเลือกบุคคลเขา้อยูใ่นท่ีสาธารณประโยชน์ การใหสิ้ทธิเสรีภาพประชาชนเขา้ไปร่วมจดั
ท่ีสาธารณะเพื่ออยู่อาศยัส าหรับตนเองได ้การมีส่วนร่วมในการรังวดัจดัแบ่งการถือครองท่ีดิน การยอมรับว่า
ตนเองอยู่ในท่ีสาธารณประโยชน์ มีความเต็มใจท่ีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ยอมรับหนังสืออนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราว ไดรั้บทราบแนวเขตท่ีสาธารณะท่ีชดัเจน 
            ดา้นการสร้างทางเลือกใหก้บัชุมชน พบวา่การตดัสินใจเขา้ไปอยูใ่นท่ีสาธารณะดว้ยปัญหาไม่มีท่ีอยูอ่าศยั  
การเขา้ร่วมร้องทุกขข์อความช่วยเหลือจากราชการเร่ืองไม่มีท่ีอยู่อาศยั การเขา้ร่วมร้องเรียนการออกหนังสือ
ส าคญัส าหรับท่ีหลวงท่ีแนวเขตมีขอ้ผิดพลาด การจดัท่ีสาธารณะให้ผูเ้ดือดร้อนท่ีอยู่อาศยัและได้เขา้อยู่เป็น
เวลานาน  การร่วมต่อตา้นและผลกัดนัไม่ใหก้ลุ่มนายทุนเขา้มาครอบครองท่ีสาธารณะ การรวมกนัเรียกร้องขอให้
เพิกถอนหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวงเฉพาะส่วนท่ีเป็นชุมชน  การรับทราบและการสงวนหวงห้ามแนวเขตท่ี
สาธารณะของชุมชน  การให้ความร่วมมือและร่วมพฒันาท่ีสาธารณะให้มีคุณค่าทางจิตใจของชุมชน การดูแล
รักษาหนังสืออนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราวให้มีคุณค่าเหมือนโฉนดท่ีดิน การร่วม
ตดัสินใจยอมรับจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่รัฐ การเขา้ไปเป็นคณะกรรมการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคก
สนามบะแปน การมีส่วนร่วมในการรังวดัเพื่อจดัการแบ่งการถือครองท่ีสาธารณะใหแ้ก่ผูบุ้กรุก การมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาคุม้ครองป้องกนัท่ีสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการแจง้เร่ืองทุจริตและการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
            ดา้นการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ พบวา่การรวมพลงัของประชาชนเพื่อเรียกร้องขออยูอ่าศยัในท่ีสาธารณะ
ใหถู้กตอ้ง การร่วมดูแลรักษาพฒันาท่ีสาธารณะไม่ใหร้กร้างว่างเปล่า การสร้างทางสาธารณประโยชน์รอบแปลง
ท่ีมีผูบุ้กรุกมีแนวเขตชดัเจน การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและร่วมรับประโยชน์จากหนองน ้ าบะแปน
เป็นแหล่งหาอาหารของชุมชน การไดรั้บมอบหมายใหมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาเคร่ืองสูบน ้ าพระราชทาน



104 

 

เพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน การไดรั้บมอบหมายจากชุมชนใหเ้ป็นคณะกรรมการภาคประชาชนประจ า
หมู่บา้น การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คงและเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัชุมชน การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ประจ าหมู่บา้น  
การสร้างศูนยเ์ล้ียงเด็กเลก็ของชุมชน การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัชุมชน  การมี
ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาชุมชนในท่ีสาธารณะ การไดมี้ส่วนร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผล 
ประโยชน์ใหก้บัชุมชน  การไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน  
การใหสิ้ทธิและโอกาสกบัประชาชนในการเฝ้าดูแลชุมชนตนเองและพฒันาใหชุ้มชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
            ดา้นการประเมินกิจกรรมโดยสาธารณะ พบว่าไดร่้วมอนุรักษป่์าชุมชนและท่ีสาธารณะประจ าหมู่บา้น 
ครอบครัวมีความเป็นอยูแ่ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดร่้วมกนัพฒันาให้ชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยขจดัความยากจนให้กบัประชาชนไดใ้นระดบั
หน่ึง ไดพ้ฒันาท่ีรกร้างวา่งเปล่าใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน จดัแบ่งความรับผดิชอบร่วมกนัใน
ชุมชนในท่ีสาธารณะ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของปราชญช์าวบา้นเพื่อน ามาพฒันาชุมชน ไดมี้ส่วนร่วม
ในการจดัท ากิจกรรมโรงสีขา้วชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นท่ีสาธารณะ มีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าในหนองน ้ าบะแปน
เพื่ออุปโภคและบริโภค  การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาชุมชนหมู่บา้นในท่ีสาธารณะ การมีส่วนร่วม
ในการไปใชสิ้ทธิเลือกตวัแทนของชุมชน การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความตอ้งการของชุมชนใน
ท่ีสาธารณะแปลงโคกสนามบะแปน 

 
อภปิรายผล 
            รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน 
ต าบลกุดกวา้ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนขบคิดปัญหา โดยการจดัท าประชาคม
หมู่บา้น การมีส่วนร่วมระดมทุนและทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีพอมีอยู่ในชุมชนเพื่อพฒันาตามมติชุมชน การให้สิทธิ
เสรีภาพในการเขา้ร่วมจดัการท่ีสาธารณะ มีส่วนร่วมในการรังวดัจดัแบ่งการถือครองท่ีดิน โดยยอมรับหนงัสือ
อนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการชัว่คราว ยนิยอมจ่ายค่าตอบแทนให้แก่รัฐ เป็นการให้สิทธิและ
โอกาสกบัประชาชนในการดูแลชุมชนตนเอง และพฒันาใหชุ้มชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัน าขอ้คน้พบมาก าหนดยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการท่ีสาธารณประโยชน์แปลงโคกสนามบะแปน อยา่งย ัง่ยนืดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ดา้นการก าหนดประเด็นปัญหา ไดแ้ก่ โครงการการมีส่วนร่วมในการจดัท าประชาคม

หมู่บา้นในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์ โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ประจ าหมู่บา้นในการจดัการท่ีสาธารณ 
ประโยชน์ และโครงการจดักิจกรรมเผยแพร่ใหค้วามรู้กบัชุมชนในการจดัการท่ีสาธารณประโยชน์ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ดา้นการสร้างทางเลือกใหก้บัชุมชน ไดแ้ก่ โครงการร่วมต่อตา้นและผลกัดนัไม่ให้
กลุ่มนายทุนเขา้มาครอบครองท่ีสาธารณะ โครงการร่วมพฒันาท่ีสาธารณะใหมี้คุณค่าและพฒันาใหเ้กิดประโยชน์
ต่อชุมชน และโครงการการมีส่วนร่วมดูแลรักษาและคุม้ครองป้องกนัท่ีสาธารณะของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ ไดแ้ก่ โครงการสร้างทางสาธารณประโยชน์รอบ
แปลงท่ีมีการบุกรุกใหมี้แนวเขตชดัเจน โครงการสร้างศูนยเ์ล้ียงเด็กเลก็ชุมชนประจ าหมู่บา้น โครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟจูารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัชุมชน และโครงการจดัท าโรงสีขา้วชุมชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการประเมินกิจกรรมโดยสาธารณะ ไดแ้ก่ โครงการร่วมอนุรักษป่์าชุมชนและท่ี 
สาธารณะประจ าหมู่บา้น โครงการพฒันาท่ีรกร้างว่างเปล่าใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน และโครงการจดัแบ่งความ
รับผดิชอบในการบริหารจดัการหนองน ้าบะแปนเพื่ออุปโภคและบริโภคในชุมชน  
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 บทคดัย่อ 
  การศึกษารูปแบบความเช่ือเร่ืองผีปอบของชาวบา้นในชุมชนต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ 
จงัหวดัขอนแก่น ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั พบว่าปอบ
เกิดจากคาถาอาคม เป็นอ านาจเหนือธรรมชาติ เป็นความเช่ือเร่ืองผี ผูห้ญิงจะเป็นปอบมากกว่าผูช้าย ปอบจะ
เกิดกบัผูท่ี้เรียนวิชาอาคม เม่ือตั้งสัตยอ์ธิษฐานหรือใหค้  าสาบานกบัครูอาจารยแ์ลว้ กลบัใชค้วามขลงัแห่งวิชา
มนตด์ าไปท าร้ายท าลายผูอ่ื้นอยา่งไม่กลวับาปกรรมเป็นอาจิณ จะถูกอาถรรพณ์ของไสยเวทยย์อ้นกลบัเขา้ตวั
ท าใหก้ลายเป็นปอบ คนท่ีเรียนวิชาอาคมตอ้งตั้งตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี หา้มท าผดิขอ้คะล าหรือขอ้หา้มซ่ึงถือ
ว่าเป็นกฎหมายลึกลบัท่ีมองไม่เห็น วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได ้ บา้นใดท่ีเป็นปอบจะไม่มีเพื่อนบา้น
ขา้งเคียงกลา้เขา้มาคุยดว้ย คนท่ีเป็นหมอธรรมจะรู้ไดเ้องวา่ใครเป็นปอบ เพราะจะเกิดอาการขนลุก จะรู้ไดว้่า
เป็นคาถาอาคมท่ีดีหรือไม่ดี ปอบไม่มีตวัตน บางทีอาจเขา้สิงร่างกายคนทัว่ไปท่ีมีจิตอ่อน สีท่ีบ่งบอกใหรู้้ว่า
เป็นผีปอบนั้นส่วนมากจะเป็นสีด า คนท่ีเป็นปอบจะไม่ท าพิธีเล้ียงผีปอบ คนท่ีโดนปอบเขา้ส่วนใหญ่จะท า
พิธีกนัผีปอบกบัพิธีจอดผีปอบ การไล่จบัปอบนั้นจะตอ้งน าหมอธรรมมาท าพิธีเซียงขอ้ง เม่ือจบัไดจ้ะน าใส่
หมอ้ดินปิดดว้ยผา้ขาวหรือแดงเขียนยนัตปิ์ด หากท าพิธีไล่แลว้ปอบไม่ออกจากร่างจะตอ้งพาไปหาพระท่ีมี
วิชาอาคมท าน ้ ามนตใ์หอ้าบ หมอธรรมจะท าพิธีผกูผปีอบโดยใชด้า้ยสายสิญจน์ หากผูท่ี้เป็นปอบและอยาก
เลิกเป็นตอ้งบวชเนกขมัพรหมจารีตลอดชีวิต การท้ิงของท้ิงวิชาตอ้งเขียนใส่กระดาษแลว้น าไปท้ิงใหไ้หลไป
กบัน ้าและไม่ใหท่้องวิชานั้นอีก 
ค าส าคญั: รูปแบบความเช่ือ, ผปีอบ 
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ABSTRACT 
 The study on the belief model of Phi-pop ghosts viewed by villagers in Mainaphiang Sub-district, 
Waengyai District, Khon Kaen Province applied quality research methodology by conducting interviews 
with key informants for in-depth data. The findings were, as follows: Ghoul was believed to be the result 
of dark magic, a supernatural being related to the belief in ghosts. The female ghouls were more common 
than their male counterparts. The female ghouls usually started by giving their words or vows to their 
masters of magic, but instead they used the dark arts in destroying or harming others. Once these dark 
magic users lost their vows of virtue; the dark arts in reverse turned against and transformed them into 
ghouls. Thus, those who wanted to practice black magic had to set themselves under virtuous morals. This 
preventive code or taboos could not be seen by the eyes and could not be tested by scientific methods. As 
a sign, the houses with ghouls living in would not have so many neighbors. A magic doctor who had a 
right morality would be able to know which ghouls were bad or good. Ghouls, as mentioned earlier that 
they were the result of spell, were the moral lesson for those who practiced magic not to go astray. Similar 
to the black arts, ghoul was invisible and sometimes it could inhibit within a person with weak mind, 
which could be noticed from that person’s blackish face. To exorcise a ghoul, two rituals could be done: 
“Kan Phi Pob” (prevent the ghoul) and “Jod Phi Pob” (stop the ghoul). The magic doctor would perform 
the ritual and once the spirit of ghoul was caught, it would be put in a clay jar sealed with red or white 
cloth and with mystic symbols scribbled over it. If the ghoul refused to leave the body, that person was to 
be sent to the monk who would later shower the body with sacred water while the magic doctor would 
fasten holy thread around that person’s wrists. After the ghouls were gone, those people had to stay 
ordained for the rest of their life. If they wished to abandon the arts they had learnt, they could write them 
all down in a paper before dumping it in a stream and never practiced all those dark spells again.   
Keywords: model of belief, ghouls (Phi Pob). 
 

บทน า 
ผปีอบคือคนท่ีถูกผเีขา้สิงในร่างกายเรียกวา่ ผปีอบเขา้  ผปีอบจะกินตบัไตไสพ้งุคนนั้น บางคร้ังคนท่ี

ถูกปอบเขา้จะถึงแก่ชีวิตหากไม่มีหมอผมีาขบัไล่ผปีอบท่ีสิงอยูใ่หอ้อกไป เช่ือวา่สาเหตุท่ีจะท าใหค้นเป็นปอบ
นั้นมีอยู ่2 ประการ คือ 

1) เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หากพ่อหรือแม่เป็นปอบเม่ือตายไปผปีอบจะออกจากร่างไป
สิงบุคคลท่ีอยูใ่กล ้และบุคคลนั้นจะกลายเป็นปอบทนัที เม่ือผปีอบเขา้สิงร่างใคร บุคคลนั้นจะมีอาการชกักระตุก
ด้ินทุรนทุรายส่งเสียงร้องโหยหวนน่ากลวั ญาติพี่น้องตอ้งไปตามหมอผีมาท าพิธีขบัไล่ผีปอบโดยการใช้
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หวายวิเศษหรือหางกระเบนและใชว้่านไฟเหน็บหรือจ้ีลงไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เม่ือผปีอบทนไม่ได้
ก็จะออกปากบอกว่าตนเป็นใครมาจากไหนแลว้จึงออกจากร่างไป แต่ในบางรายถา้ผีปอบนั้นมีคาถาแก่กลา้
กวา่หมอผ ีจะไม่ยอมออก คนท่ีถูกผปีอบเขา้กจ็ะตายหากแกไ้ขไม่ทนั เป็นท่ีน่าสังเกตว่าคนท่ีถูกผปีอบเขา้สิง
ส่วนมากจะเป็นคนป่วย คนอ่อนแอ และคนขวญัอ่อน  

2) เกิดจากการเรียนเวทมนตร์คาถา ผูท่ี้เรียนวิชาไสยศาสตร์มนตด์ าจนแก่กลา้ สามารถใชอ้  านาจอนั
เขม้ขลงัจากเวทมนตร์คาถาไปท าร้ายหรือท าลายชีวิตผูอ่ื้นได ้เช่น ท าเสน่ห์ยาแฝด ฝังรูปฝังรอย เสกหนังควาย 
เสกตะปูเขา้ทอ้ง หรือใชม้นตราบงัคบัวิญญาณภูตผีไปเขา้สิงคนอ่ืน วิชาไสยศาสตร์เหล่าน้ีมีขอ้ห้าม ขอ้ปฏิบติั
ก ากบัอยูด่ว้ย ผูท่ี้มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ซ่ึงพระพุทธเจา้ทรงระบุว่า เป็นเดียรัจฉานวิชา จะตอ้งระวงัไม่ให้
ละเมิดขอ้ห้าม ขอ้ปฏิบติัโดยเด็ดขาด หากกระท าผิดขอ้ห้ามซ่ึงชาวอีสานเรียกว่า "คะล า" ก็จะเกิดโทษหนกั
ในขอ้ "ผดิครู" วิญญาณบรมครูจะลงโทษ ใหก้ลายเป็นปอบ หรืออีกประการหน่ึงของผูท่ี้กลายเป็นปอบก็คือ
คนเล่นคาถาอาคมอยา่งคลัง่ไคล ้และใชค้วามขลงัแห่งวิชามนตด์ าไปท าลายท าร้ายผูอ่ื้นอยา่งไม่กลวับาปกลวั
กรรม กระท าชัว่เป็นอาจิณกระทัง่ถูกอาถรรพณ์ของไสยเวทยย์อ้นกลบัมาเขา้ตวัเองจนกลายเป็นปอบไปในท่ีสุด 
(นที ลานโพธ์ิ และเทพนภา ศิวบุตร, 2546; คนภูไท, 2551)  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบความเช่ือเร่ืองผีปอบของชาวบา้นในชุมชนต าบลใหม่นาเพียง 
อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน าขอ้คน้พบท่ีไดม้าก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตของชาวบา้นในชุมชนต าบลใหม่นาเพียง ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในรูปแบบความเช่ือเร่ืองผปีอบ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาเร่ืองรูปแบบความเช่ือเร่ืองผปีอบของชาวบา้นในชุมชนต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ 

จงัหวดัขอนแก่น 
  2.  เพื่อน าผลการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวบา้นใน
ชุมชนต าบลใหม่นาเพียง ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในรูปแบบความเช่ือเร่ืองผปีอบอยา่งย ัง่ยนื 

 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth 
interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั   
 

วธีิด าเนินการวจิยั  
เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods research) คือศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร  (documentary 

study) และการศึกษาภาคสนาม (field study)  
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูมี้ประสบการณ์
ตรง จ านวน 10 ราย ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยอยูใ่นเหตุการณ์เวลาคนถูกผปีอบเขา้สิง รวมไปถึงผูท่ี้มีท่ีอยูอ่าศยัใกลก้บับา้น
ของคนท่ีชาวบา้นในชุมชนเช่ือว่าเป็นผีปอบ และกลุ่มท่ี 2 จ านวน 10 ราย ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีเคยเล่าเรียน
วิชาอาคมเก่ียวกบัการขบัไล่ผีปอบ การจบัผีปอบ การอุด การจอดผีปอบ การท าพิธีกนับา้น รวมไปถึงผูท่ี้เรียน
วิชาคาถาท่ีท าให้กลายเป็นปอบไดเ้ม่ือท าผิด แต่ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองน้ีอย่างแทจ้ริงในต าบลใหม่นาเพียงนั้นมีนอ้ย
เกินไป จึงไดส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งนอกพื้นท่ีเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นในต าบลท่าวดัและต าบลกา้นเหลือง 
อ าเภอแวงนอ้ย ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัอ าเภอแวงใหญ่ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
การวิจยัในคร้ังน้ี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ผูว้ิจยัสร้างแบบสมัภาษณ์เชิงลึก และเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการ
จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวบา้นในชุมชนต าบลใหม่นาเพียง ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในรูปแบบ
ความเช่ือเร่ืองผปีอบ 
 

ผลการวจิยั 
ดา้นต านาน พบว่าชาวบา้นเล่าเรียนดา้นทางธรรมและวิชาอาคมมาจากพ่อ เรียนเพื่อใชท้  ามาหากิน 

ป้องกนัตวัเองและรักษาคน ผูห้ญิงจะเป็นปอบมากกว่าผูช้าย เพราะผูช้ายเรียนวิชาคาถาอาคมแลว้จะถือปฏิบติั
เคร่งครัดกวา่ ท าใหเ้ป็นปอบนอ้ย คนท่ีเรียนวิชาอาคมจะตอ้งตั้งสตัยอ์ธิษฐานหรือค าสาบานกบัครูอาจารย ์ไม่
ใชค้วามขลงัแห่งวิชาอาคมมนตด์ าไปท าลายท าร้ายผูอ่ื้น หากฝ่าฝืนจะกลายเป็นปอบ เม่ือมีผีปอบในหมู่บา้น 
ผูน้ าหมู่บา้นจะประชุมเกบ็เงินเพื่อไปจา้งหมอธรรมเก่ง ๆ มาปราบมาขบัไล่ หรือมาจบัผปีอบ การตามหาตวัผี
ปอบนั้นจะใชว้ิธีโกนผมคนท่ีโดนปอบเขา้ดว้ยการน ากะลามะพร้าวมาครอบท่ีศีรษะไวแ้ลว้ใชมี้ดอาคมโกนไป
ท่ีกะลามะพร้าว หรือใชไ้มท้ศกณัฑคื์อไมเ้สกอาคมท่ีจะช้ีไดว้่าใครเป็นผปีอบ เม่ือพบชาวบา้นจะขบัไล่คนท่ี
เป็นผีปอบให้ออกจากหมู่บา้นไป ถือกนัว่าคนท่ีเรียนวิชาอาคมนั้นตอ้งเรียนมาเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นในยาม
ล าบาก วิชาอาคมนั้นจะขลงัก็ต่อเม่ือปฏิบติัตามค าสาบานท่ีให้ไวก้บัครูอาจารยอ์ย่างเคร่งครัด ขอ้คะล าหรือ
ขอ้หา้มถือเป็นกฎหมายลึกลบัท่ีมองไม่เห็น มีจุดมุ่งหมายใหค้นท่ีเรียนวิชาอาคมตั้งตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี เม่ือ
น าวิชาไปใชใ้นทางท่ีผิด เห็นแก่ตวั ไม่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี ก็จะกลายเป็นผีปอบสร้างความเดือดร้อน
วุน่วาย 
  ดา้นสัญลกัษณ์ พบว่าบา้นของคนท่ีเป็นปอบนั้น ของใชภ้ายในบา้นจะไม่สะอาด ขาดการดูแล ไม่มี
เพื่อนบา้นขา้งเคียงกลา้เขา้มานัง่คุยดว้ย คนท่ีเป็นหมอธรรมจะรับรู้ไดว้่าใครเป็นปอบ เพราะจะเกิดอาการขนลุก  
ดา้นรูปร่างท่ีใชส่ื้อความหมายเก่ียวกบัผีปอบจะใชส้ัตว ์เช่น แมวด า หมาด า ลิง แลว้แต่อิทธิฤทธ์ิของผีปอบ
แต่ละตวั  สีท่ีบ่งบอกใหรู้้วา่เป็นผปีอบนั้นส่วนมากจะเป็นสีด า ผปีอบไม่มีตวัตน เป็นไสยศาสตร์ เป็นเหมือน
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วิญญาณ  คนท่ีเป็นปอบจะไม่ค่อยสู้หนา้ใคร จะอยูแ่บบเงียบ ๆ ไม่คบคา้สมาคม ไม่ค่อยสุงสิงกบัคนมาก ๆ  
แต่บางคนก็ไม่แสดงอาการใด ๆ จะมองไม่เห็นความแตกต่าง คนท่ีจะมองเห็นไดน้ั้นตอ้งเป็นคนท่ีมีวิชา
อาคมเท่านั้น ซ่ึงกคื็อหมอธรรม 

ดา้นพิธีกรรม พบว่าชาวบา้นจะไม่มีพิธีเล้ียงหรือเซ่นไหวผ้ปีอบ เพราะไม่มีใครอยากเป็นปอบ มีแต่
อยากขบัไล่ไม่ใหม้าอยูด่ว้ย ผท่ีีชาวบา้นเซ่นไหวจ้ะตอ้งเป็นผท่ีีท าคุณประโยชน์ใหเ้ท่านั้น คนท่ีถูกผีปอบเขา้
สิงจะไม่ท าพิธีสะเดาะเคราะห์แต่จะท าพิธีกนัผปีอบ พิธีจอดผปีอบ พิธีจบัผปีอบ พิธีไล่ และพิธีเรียกวิญญาณ
ผปีอบเขา้หมอ้ การไล่ผีปอบท าไดโ้ดยเสกมนตค์าถาใส่น ้ าท าน ้ ามนตใ์ห้กินหรือเสกคาถาใส่ว่านไฟตี ถา้ท า
พิธีไล่แลว้ผีปอบไม่ออกจากร่างก็ตอ้งพาไปหาพระท่ีมีวิชาอาคมท าน ้ ามนตใ์ห้อาบแลว้ท าพิธีกนัผีปอบให้
โดยการผกูแขนดว้ยดา้ยสายสิญจน์ เม่ือจบัผีปอบไดจ้ะน าใส่หมอ้ดินปิดดว้ยผา้ขาวหรือแดง เขียนยนัตปิ์ด
หมอ้ดิน ผูท่ี้เป็นปอบและอยากเลิกเป็นตอ้งบวชเนกขมัพรหมจารีตลอดชีวิต หากจะท้ิงของท้ิงวิชาตอ้งเขียน
ใส่กระดาษแลว้น าไปท้ิงให้ไหลไปกบัน ้ าและไม่ให้ท่องวิชานั้นอีก คนท่ีเป็นปอบนั้นจะมีพิธีกรรมเป็นของ
ตนเอง ไม่มีใครรู้วา่ท าอยา่งไร  
 

อภปิรายผล 
ความเช่ือเร่ืองต านานผปีอบของชาวบา้นในหมู่บา้นนาสาวนาน จงัหวดัสกลนคร (คนภูไท, 2551) มี

ความเช่ือคลา้ยคลึงกนักบังานวิจยัน้ี คือเช่ือว่าผีปอบจะเขา้สิงคนท่ีก าลงัเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือสุขภาพ จิตใจ
อ่อนแอ และส่วนมากจะเป็นผูห้ญิง โดยผีปอบจะกินอวยัวะภายในของคนนั้น บางรายอาจจะถึงตายไดห้าก
ไม่มีปราชญช์าวบา้นหรือท่ีเรียกกนัวา่หมอธรรมมาท าพิธีกรรมขบัไล่ผปีอบใหอ้อกจากร่าง และยงัเช่ือวา่หาก
คนท่ีมีจิตสัมผสัพิเศษภายในชุมชนฝันเห็นหมาด าหรือแมวด า แสดงว่ามีผีปอบเขา้มาภายในชุมชน และอีกไม่
นานจะมีคนโดนผีปอบเขา้สิง เช่ือว่าสาเหตุท่ีท าให้คนเป็นปอบมีอยู ่2 ประการ คือ 1) เกิดจากการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ หากพ่อหรือแม่ท่ีเป็นปอบตายไป ผปีอบจะออกจากร่างไปสิงบุคคลในเครือญาติ จะรับต่อเป็นช่วง ๆ 
ไปโดยไม่รู้ตวัเอง 2) เกิดจากการเรียนเวทมนตร์คาถา และใชเ้วทมนตร์คาถาไปท าร้ายหรือท าลายชีวิตผูอ่ื้น 
หรือละเมิดขอ้ห้ามขอ้ปฏิบติัท่ีชาวอีสานเรียกว่า "คะล า" จะเกิดโทษหนักในขอ้ "ผิดครู" วิญญาณบรมครูจะ
ลงโทษให้กลายเป็นผีปอบ มีหมู่บา้นในหลายจงัหวดัทางภาคอีสานท่ีท าพิธีเซียงขอ้ง คือการขบัไล่ผีปอบ 
ปราบส่ิงชัว่ร้ายและปัดรังควาน ความเช่ือเร่ืองผีปอบน้ีส่งทอดจากอดีตมาถึงปัจจุบนั แทบไม่มีการเปล่ียนแปลง
แต่กลบัยิง่ทวีความกลวัรุนแรงมากยิง่ข้ึนในหมู่ชาวบา้นรุ่นเก่า หากมีข่าวว่ามีผปีอบเขา้มาภายในชุมชน ชาวบา้น
ตอ้งไปว่าจา้งหมอธรรมจากชุมชนอ่ืน ๆ เพราะปราชญช์าวบา้นในชุมชนของตนเองเร่ิมลดนอ้ยลง เน่ืองจาก
คนรุ่นใหม่ไม่มีความเช่ือเร่ืองผปีอบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัมีแนวทางในการจดัท ายทุธศาสตร์เพื่อให้ชาวบา้นในชุมชนมีส่วนช่วยกนัสืบสานความรู้ความ
เขา้ใจในความเช่ือเร่ืองผปีอบ เพื่อพฒันาในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาวบา้นภายในชุมชน ช่วยกนัอนุรักษ์
และน าส่วนท่ีดีมาพฒันาใหค้งอยูก่บัลูกหลานสืบต่อไปอยา่งย ัง่ยนื เช่น หมอธรรมท่ีท าพิธีกรรมต่าง ๆ หมอ
ฝนยาและสมุนไพร หมอเป่าน ้ ามนตแ์ละน ้ ามนัรักษาแผล รักษากระดูกแตก หกั เป็นตน้ แยกเป็นยทุธศาสตร์ 3 
ดา้น ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นต านาน  ไดแ้ก่ โครงการจดัท าเอกสารเพื่อบนัทึกต านานผปีอบของชาวบา้นใน
ชุมชนต าบลใหม่นาเพียง ใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาการด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งมีแบบแผนของบรรพบุรุษและ
เผยแพร่ต านานประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นสัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ โครงการรวบรวมปราชญช์าวบา้นท่ีมีองคค์วามรู้ดา้นสัญลกัษณ์
ท่ีเก่ียวกบัปอบ เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการด ารงชีวิตประจ าวนั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นพิธีกรรม  ไดแ้ก่ โครงการคน้ควา้เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมเก่ียวกบั
ปอบให้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษา เช่น คาถาไล่ผีปอบ วิชาการถอดผีปอบ วิชาการกนับา้น วิชาจอดปอบ วิชาผกูปอบ 
วิชาบงัฟัน เป็นตน้ ท าใหท้ราบถึงขอ้ “คะล า” เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีแบบแผน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษป่์าชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า 

จงัหวดัขอนแก่น 2) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหก้ารอนุรักษป่์าชุมชน
ของชาวบา้นต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น มีความยัง่ยนืต่อไป กลุ่มเป้าหมายคือปราชญช์าวบา้น
และผูน้ าหมู่บา้น จ านวน 20 ราย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยอุปมาน พบว่าผนืป่า
แห่งน้ีมีความจ าเป็นต่อครอบครัว สามารถลดรายจ่ายใหค้รอบครัวได ้ป่าชุมชนเป็นแหล่งหาอาหาร ท าใหชี้วิต
สะดวกสบายไม่ตอ้งด้ินรน พื้นท่ีป่าชุมชนมีระบบประปาหมู่บา้นจากหนองน ้ าท่ีเกิดตามธรรมชาติแหล่งน ้ าน้ีใช้
เพื่อส่วนรวม  ป่าจะมีคุณภาพดีและใชไ้ดน้านนั้นตอ้งช่วยกนัป้องกนัไฟและไม่ท าลาย จดทะเบียนเป็นป่า
ชุมชนข้ึน มีโฉนดป่าชุมชน ป่าชุมชนผนืน้ีไดรั้บรางวลัธงพิทกัษป่์า ใชรู้ปแบบการรักษาพื้นท่ีป่าชุมชนแบบ
ภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิงนิเวศน์ การปลูกตน้ไมต้ามทฤษฎีจะเจริญเติบโตอยา่ง
สมบูรณ์ เป็นการพฒันาบนพื้นฐานความรู้แบบชนบททัว่ไป คนในชุมชนตอ้งรักป่าและใหลู้กหลานช่วยกนั
ดูแลรักษา มีกฎกติกาในการใชผ้นืป่า 
ค าส าคญั: วิธีการอนุรักษ,์ ป่าชุมชน  
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ABSTRACT 
Applying qualitative research methodology, this research study aimed to investigate the preservation 

methods for community forest in Khao Noi Sub-district, Wiang Kao District, Khon Kaen Province, and to 
elaborate the research findings into strategies and projects for the sustainability of the preservation methods 
for community forest in the sub-district. The subjects of the study consisted of 20 local scholars and 
village leaders. Interviews were conducted to collect in-depth data. The findings pointed out that many 
families relied on the forest since it helped them save costs by providing food. Moreover, the natural water 
resources in the community forest also served as the village’s automatic water supply. To sustain the 
quality and long-lastingness of the forest, everyone had to take a good care of it, prevent any possible 
wildfire, and did not destroy it. Without the forest, there would be no more trees to support the villagers. 
This forest was registered as community forest and received a flag for forest preservation. Thus, the 
preservation method was based greatly on the local wisdom that could also prevent wildfire. If wildfire 
could be prevented, the trees would grow back naturally. But more trees still needed to be planted in 
gaining back all the greenery. More importantly, the forest was the natural eco-learning source where all 
trees grew spontaneously. People in the community needed to plant their love of forest in their hearts and 
also in their younger generation ones, so that the task of preserving the community forest would continue. 
Another powerful measure was setting up rules and regulations to teach people not to destroy or relocate 
the woods from the community forest.  
Keywords: preservation methods, community forest.   
 

บทน า 
ป่าชุมชนก่อก าเนิดข้ึนในประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากชาวบา้นในชุมชนไม่ไดรั้บความชอบธรรมจาก

ฝ่ายปกครองบา้นเมือง เม่ือมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูค้นในชุมชน การเรียกร้องสิทธ์ิจึงเกิดข้ึน
จากผูท่ี้เสียผลประโยชน์คือ ชาวบา้นท่ีตอ้งใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีป่าไมก้บัรัฐบาลไทยในขณะนั้นท่ีมีนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจเพื่อตอ้งการพฒันาประเทศ ใหส้มัปทานป่าไมแ้ก่เอกชนมีทั้งบริษทัของคนไทยและต่างชาติ 
รวมไปถึงองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้เขา้ชกัลากไมใ้นพื้นท่ีป่าทัว่ประเทศ พร้อมกบัออกกฎหมายอนุญาตให้
เอกชนเช่าพื้นท่ีป่าเพื่อท าธุรกิจ ท าใหช้าวบา้นท่ีอาศยัพึ่งพิงประโยชน์จากป่าไมไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
ดงักล่าว  การเรียกร้องทวงคืนพื้นท่ีป่าไมจึ้งเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2515 เพื่อใหส้ภาพป่าไมท่ี้ถูกท าลายฟ้ืนกลบัคืน
มาเป็นป่าไมท่ี้สมบูรณ์อีกคร้ัง การต่อสู้และเรียกร้องความชอบธรรมด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  จนสมยั
รัฐบาลนายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดด้ าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการปฏิรูป มีขอ้สรุปดงัน้ี 1) ใชห้ลกัการอยู่
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ร่วมกนัระหวา่งคนกบัป่า 2) มุ่งอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม 3) ลดอ านาจการบริหาร
จดัการป่าของภาครัฐ จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการด าเนินการดูแลรักษาป่าชุมชน (บณัฑิต ศิริรักษโ์สภณ, 2555) 

พื้นท่ีป่าชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ยไดรั้บผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล ชาวบา้นต าบลเขานอ้ย
ไดรั้บความเดือดร้อนจากการท าลายป่าไมข้องบริษทัเอกชนท่ีสัมปทานพื้นท่ีป่าไม ้ท าใหพ้ื้นท่ีหาอาหารของ
ชาวบา้นลดนอ้ยลง สตัวป่์าเร่ิมยา้ยถ่ินท่ีอยูเ่พราะไม่มีอาหาร จากสถานการณ์ดงักล่าวท าใหช้าวบา้นต าบลเขา
นอ้ยร่วมมือกนัปกป้องและอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าแห่งน้ีในรูปแบบการอนุรักษป่์าชุมชน โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ 
พ.ศ. 2516  จากสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรมจึงฟ้ืนกลบัคืนมาเป็นป่าไมท่ี้สมบูรณ์ ชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไม ้
ใชพ้ื้นท่ีป่าเป็นแหล่งหาอาหาร แหล่งตน้น ้ าล าธาร เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการอนุรักษป่์า
ชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น โดยมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาวิธีการอนุรักษป่์าชุมชน
ของชาวบา้นต าบลเขานอ้ย และน าขอ้คน้พบท่ีไดไ้ปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการก่อให้เกิดการอนุรักษ์
ป่าชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ยอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาวธีิการอนุรักษป่์าชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น 

 2. เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหก้ารอนุรักษป่์าชุมชนของ
ชาวบา้นต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น มีความยัง่ยนืต่อไป  
 

ขอบเขตของการวจิยั 
มุ่งศึกษาวิธีการอนุรักษป่์าชุมชนในพื้นท่ีต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น โดยเลือกใช้

วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) เก็บขอ้มูล
จากผูท่ี้ใหข้อ้มูลท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวิธีการอนุรักษป่์าชุมชน 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (documentary study) 

และการศึกษาภาคสนาม (field study)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น กลุ่ม
ตวัอยา่งคือผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั (key-informant) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปราชญช์าวบา้น จ านวน  16  ราย และผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ผูน้ าหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น ก านนั จ านวน 4 ราย รวมผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20 ราย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยั
เก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งการจดบนัทึกและการบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่
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วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนา เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการใหว้ิธีการอนุรักษป่์าชุมชน
ของชาวบา้นต าบลเขานอ้ยเกิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

ผลการวจิยั 
 1. ดา้นการใช ้  ชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนหลายอยา่ง เป็นแหล่งหาอาหารท่ีทุกคนสามารถ
ใชป้ระโยชน์ได ้เวลาฝนตกจะมีเห็ดเกิดข้ึน ชาวบา้นเกบ็เห็ดไดเ้ป็นเดือน หาอาหารจากป่าตามฤดู ผนืป่าแห่ง
น้ีเป็นแหล่งอาหารโดยตรงของชาวบา้น สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได ้พื้นท่ีป่าชุมชนอยูติ่ดกบับา้นเดิน
ไปไดส้ะดวก ชาวบา้นรู้สึกสบายใจเพราะคณะกรรมการป่าชุมชนไม่ไดห้วงหา้ม ทุกหมู่บา้นสามารถใชป่้าแห่งน้ี
เพื่อส่วนรวม น ายางไมจ้ากตน้ยางมาเป็นเช้ือเพลิงในการก่อไฟ ไดใ้ชป้ระโยชน์โดยตรงจากแหล่งน ้ าท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีป่าชุมชน มีระบบประปาหมู่บา้นจากหนองน ้ าท่ีเกิดตามธรรมชาติ ท าให้ชีวิตสะดวกสบาย ไม่ตอ้งด้ิน
รนไปท างานในเมืองหรือต่างจงัหวดั น าไมท่ี้แหง้ตาย ยนืตายมาแปรรูปเพื่อเก็บไวย้งัส่วนกลางคือวดั มีการเพิ่ม
คุณภาพให้ป่าชุมชนดว้ยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบัป่าชุมชน และปลูกป่าทดแทนส่วนท่ีตายหรือโค่นลม้จากภยั
ธรรมชาติ  เพิ่มคุณภาพใหแ้หล่งน ้าดว้ยการปล่อยปลาเพื่อปรับสมดุลใหก้บัแหล่งน ้า      

2. ดา้นการเก็บกกั ส่วนท่ีน่าเป็นห่วงคือสมุนไพร การท่ีจะให้ป่าคงอยูแ่ละมีสภาพสมบูรณ์คือการไม่
ท าลาย วิธีการอนุรักษคื์อการป้องกนัไฟป่าโดยการท าแนวกนัไฟ และทุกคนช่วยกนัสอดส่องดูแล ไม่จบัสัตว์
ในฤดูผสมพนัธ์ุ ชกัชวนลูกหลานไปดูตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่เพื่อใหดู้แลรักษาไว ้ป่าแห่งน้ีเคยมีผูค้นบุกรุกจบัจอง
เป็นท่ีส่วนบุคคล ชาวบา้นจึงประชุมกนัขอคืนพื้นท่ีและไดคื้นทั้งหมด ไดจ้ดัท าประวติัความเป็นมาไวเ้ป็นอยา่ง
เป็นระบบ ท าป้ายมาติดไวต้ามตน้ไมเ้พื่อใหท้ราบว่าเป็นตน้อะไร มีประโยชน์อยา่งไร ปลูกเม่ือปีใด ใครเป็นผู ้
ปลูก จดทะเบียนเป็นป่าชุมชน โดยป่าไมก้บัท่ีดินมารังวดัจดัท าเป็นโฉนดป่าชุมชน ป่าชุมชนน้ีเป็นป่าท่ีไดรั้บ
รางวลัธงพิทกัษป่์า มีการสร้างเสน้ทางศึกษาป่าตามธรรมชาติโดยไม่ท าลายพื้นท่ีป่า เดิมไม่มีถนนชาวบา้นจะ
ใชป้ระโยชน์จากป่าล าบากจึงมีการท าถนนรอบป่าชุมชน  

3. ดา้นรักษาหรือซ่อมแซม เน่ืองจากมีงบประมาณนอ้ย ไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาพฒันาพื้นท่ีป่า
ชุมชนได ้ อีกทั้งตอ้งการให้เป็นระบบของป่าจริง ๆ ไม่อยากเปล่ียนแปลงดว้ยเทคโนโลย ีจึงใชรู้ปแบบการ
รักษาพื้นท่ีป่าชุมชนแบบภูมิปัญญาชาวบา้น น าเคร่ืองตดัหญา้มาทุ่นแรงในการตดัหญา้ น ารถไถขนาดเลก็มา
ไถพรวนหนา้ดินให้ร่วนแลว้ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั  ป้องกนัไฟไหมป่้าให้ไดเ้พื่อให้ตน้ไมฟ้ื้นฟูเองตามธรรมชาติ   
ตน้ไมเ้กิดจากเบ้ียท่ีหล่นมาจากตน้แม่ ปุ๋ยไดจ้ากการทบัถมของใบไมเ้น่าเป่ือย มีไส้เดือน จ้ิงหรีดเป็นตวัช่วย
ในการพรวนดิน เม่ือป่าหนาแน่น สตัวป่์าเพิ่มมากข้ึน ป่าเร่ิมสมบูรณ์ ความช้ืนของป่ามีมาก ฝนกต็กประจ า 
 4. ดา้นการฟ้ืนฟู ชาวบา้นร่วมกนัเจรจาขอคืนพื้นท่ีเพราะพื้นท่ีน้ีเป็นของส่วนรวม  ในฤดูแลง้จะท า
ร่องดิน คนัดิน กนัแนวไฟไหมป่้า  สร้างกฎระเบียบ กติกา ขอ้บงัคบั ท าให้ชาวบา้นท่ีมาใชพ้ื้นท่ีป่าชุมชนน้ี
ไม่ท าลายป่า ร่วมกนัปลูกตน้ไมอ้ยา่งเร่งด่วนทุกปี ปลูกทดแทนหรือปลูกเสริมอยูเ่ร่ือย ๆ การกระท าแบบน้ี
ท าใหป่้ากลบัคืนมาเป็นป่าไดอี้กคร้ัง 
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5. ดา้นการพฒันา ความรู้ท่ีน ามาพฒันาไดจ้ากการไปอบรมกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้หากปลูกตน้ไมต้ามทฤษฎี
จะมีความเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ มีการจดัสรรงบประมาณก่อสร้างถนนลอ้มรอบพื้นท่ีป่าชุมชน มีการขดุ
ลอกแหล่งน ้ าในพื้นท่ีป่าชุมชน ประปาหมู่บา้นเกิดจากการต่อยอดจากการรักษาป่า เป็นการพฒันาบนพื้นฐาน 
ความรู้แบบชนบททัว่ไป จดัตั้งกลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพร แผนการอนุรักษถ์ูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาต าบล  
 6. ดา้นการป้องกนั  ผูน้ าช้ีให้ประชาชนเห็นว่าหากไม่มีป่าชุมชนจะเกิดผลเสียอยา่งไร มีการบอก ห้าม
หรือเตือนใหช่้วยกนัรักษาจนกลายเป็นจิตส านึกของชาวบา้น ประชุมลูกบา้นเพื่อหาแนวทางในการรักษาป่า 
กฎกติกาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัอ านาจ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หอ้อกกฎการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน แลว้
แจง้ไปยงัหมู่บา้นอ่ืนท่ีใกลเ้คียงวา่ป่าชุมชนไดมี้ขอ้หา้มแลว้ หากใครฝ่าฝืนตอ้งไดรั้บบทลงโทษ  

7. ดา้นการสงวน ไม่มีการห้ามใชป่้าชุมชนแต่ตอ้งใชแ้บบไม่ท าลาย หา้มตดัไมดิ้บโดยเด็ดขาด แต่ให้
เก็บเฉพาะผลผลิต ห้ามขุดเอารากเอาตอเอาตน้หรือเหงา้ของตน้ไม ้ห้ามน าตน้ไมอ้อกจากป่า ชาวบา้นสามารถ
ร่วมกนัใชไ้ดอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ป่าชุมชนแห่งน้ีจะเป็นพื้นท่ีป่าท่ีช่วยในการอนุรักษพ์นัธ์ุไมใ้หเ้ป็น
มรดกของประเทศ มีการนบัไมพ้ะยงูไวว้า่มีก่ีตน้ อยูต่รงไหน หา้มตดัหา้มขโมย   

8. ดา้นการแบ่งเขต ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติ ป่าตอ้งเป็นป่าโดยธรรมชาติไม่ตอ้ง
บงัคบั  มีการแบ่งเขตตามคุณสมบติัของแหล่งน ้ า ชาวบา้นหาอาหารอยู่ทัว่ทุกจุดเพราะเป็นพื้นท่ีสาธารณ 
ประโยชน์ ทุกคนสามารถเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีไดอ้ย่างอิสระ ห้ามลงอาบน ้ าในแหล่งน ้ าท่ีใชท้  าประปาเด็ดขาด 
พื้นท่ีป่าเป็นของส่วนรวมเป็นของสาธารณะจึงไม่ควรแบ่งเขตพื้นท่ีการใช ้

 

อภปิรายผล 
ป่าชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ยใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนรวม ชุมชนไดใ้ชพ้ื้นท่ีป่าแห่งน้ีในการด ารง 

ชีวิต ใชน้ ้ าประปาจากแหล่งน ้ าในพื้นท่ีป่าชุมชน ชาวบา้นต าบลเขานอ้ยช่วยกนัปลูกเพิ่มและป้องกนัไฟป่า 
ท าให้ป่ากลบัคืนมาเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์จนไดรั้บรางวลัธงพิทกัษป่์า มีการสร้างกฎกติกาเพื่อ ป้องกนัการ
ท าลายป่าไม ้ชาวบา้นทุกคนใหค้วามเคารพในกฎกติกาน้ี แต่ส่ิงท่ีส าคญัก็คือการสร้างจิตส านึกใหค้นในชุมชน
รักป่า เม่ือชาวบา้นรักป่าไมแ้ลว้นั้น ปัญหาการลกัลอบตดัตน้ไม ้การล่าสัตว ์การท าลายป่าไมใ้นทุกกรณียอ่ม
ไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน (องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาน้อย, 2555 ก) ผูว้ิจยัน าขอ้คน้พบท่ีไดม้าก าหนด
ยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อใหว้ิธีการอนุรักษป่์าชุมชนของชาวบา้นต าบลเขานอ้ย เกิดความยัง่ยนืต่อไป ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นการใช ้ มีโครงการดงัน้ี 
 1.  โครงการลดรายจ่ายใหก้บัครอบครัวโดยการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน ท าใหร้ายจ่ายภายในครอบครัว
ของชาวบา้นลดนอ้ยลงได ้เช่น เกบ็เห็ดมาประกอบอาหารหรือน าไปจ าหน่าย 
 2. โครงการจดัตั้งกลุ่มสมุนไพรป่าชุมชน ท าให้ชาวบา้นมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายสมุนไพรให้กบัผูม้า
ศึกษาดูงานหรือจดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ประจ าต าบล 
 3. โครงการน าไมท่ี้แหง้ตายในพื้นท่ีป่าชุมชนมาแปรรูปเพื่อใชป้ระโยชน์กบัส่วนรวม ท าใหล้ดรายจ่าย
ในการซ้ือวสัดุมาซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ เช่น ซ่อมศาลาวดั 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นการเกบ็กกั มีโครงการดงัน้ี 
 1.โครงการจดัท าป้ายบอกคุณสมบติัของตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าชุมชน เช่น ตน้นมสาวเป็นสมุนไพรใชเ้พิ่ม
น ้ านมใหก้บัผูห้ญิงท่ีคลอดลูกในระยะใหน้มลูก 
 2. โครงการรณรงคไ์ม่จบัสัตวใ์นช่วงฤดูผสมพนัธ์ุในพื้นท่ีป่าชุมชน เม่ือสัตวโ์ตเตม็ท่ีจะสามารถขยาย 
พนัธ์ุออกไปไดอี้ก ท าใหมี้ปริมาณอาหารเพิ่มมากข้ึน และเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ 
 3. โครงการก่อสร้างถนนรอบพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหเ้ดินทางสญัจรบริเวณรอบป่าชุมชนไดส้ะดวกข้ึน 
และเป็นแนวป้องกนัการบุกรุกของชาวบา้นท่ีอยูร่อบป่าแห่งน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นรักษาหรือซ่อมแซม มีโครงการดงัน้ี 
 1. โครงการผลิตกลา้ไมเ้พื่อน ามาปลูกทดแทนในพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหมี้กลา้ไมเ้พียงพอต่อพื้นท่ีการปลูก 
ไม่ตอ้งซ้ือหรือขอจากส่วนราชการ 
 2. โครงการรักษาซ่อมแซมตามรูปแบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในพื้นท่ีป่าชุมชน ท าให้ประหยดัรายจ่ายใน
การดูแลพื้นท่ีป่า ไม่ตอ้งใชส้ารเคมี เช่น การใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก 
 3. โครงการท าปุ๋ยหมกัเพื่อใชบ้  ารุงรักษาตน้ไมท่ี้ปลูกใหม่ในพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหมี้ปุ๋ยหมกัเป็นของ
ส่วนรวม เพื่อดูแลตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าชุมชน ไม่ตอ้งพึ่งสารเคมี ประหยดัค่าใชจ่้าย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นการฟ้ืนฟ ู มีโครงการดงัน้ี 
1. โครงการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าชุมชนในวนัส าคญัของชาติ ท าใหมี้ตน้ไมเ้พิ่มมากข้ึน ไดร่้วมกิจกรรม

ภายในครอบครัวเพราะเป็นวนัหยดุ 
2. โครงการประชาคมสร้างกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่าชุมชน ท าให้เกิดรูปแบบประชาธิปไตยใน

ระดบัรากหญา้ เป็นธรรมและเสมอภาค เกิดการแลกเปล่ียนความคิด ระดมสมอง 
3. โครงการท าแนวคนัดินเพื่อป้องกนัไฟไหมป่้าชุมชน ท าใหป่้าไมย้งัคงอยูใ่หไ้ดอ้าศยัร่มเงา เป็นแหล่ง

เพิ่มปริมาณอากาศ ลดความร้อน เป็นท่ีอาศยัของสตัวป่์า 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการพฒันา มีโครงการดงัน้ี 

 1. โครงการส่งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเชิงนิเวศในพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหเ้กิดการพฒันาใน
ทอ้งถ่ิน มีการจบัจ่ายซ้ือขาย เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศสร้างรายไดใ้หชุ้มชน 
 2. โครงการขดุลอกล าหว้ยในพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหป้ริมาณน ้ าในล าหว้ยเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหไ้ม่ขาด
แคลนน ้าในฤดูแลง้ 
 3. โครงการก่อสร้างถนนรอบพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหเ้ดินทางสะดวก และเป็นแนวป้องกนัไฟไหมป่้า
ท่ีเกิดจากชาวบา้นรอบพื้นท่ีป่า 
 4. โครงการจดัท าแผนพฒันาพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหมี้รูปแบบท่ีเป็นทางการ น่าเช่ือถือ หน่วยงานราชการ
สามารถสนบัสนุนงบประมาณได ้
 5. โครงการฝึกอบรมเร่ืองการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าชุมชนตามหลกัทฤษฏีทางวิชาการ ท าใหช้าวบา้น
มีความรู้ เม่ือปลูกตน้ไมแ้ลว้จะสามารถเติบโตไดดี้ยิง่ข้ึน ลดอตัราเส่ียงในการตายของตน้ไมป้ลูกใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ดา้นการป้องกนั มีโครงการดงัน้ี 
 1. โครงการเยาวชนร่วมใจเฝ้าระวงัการบุกรุกท าลายป่าชุมชน ท าใหป่้าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ปริมาณสัตว์
ป่าเพิ่มมากข้ึน ปลุกจิตส านึกใหเ้ยาวชนหวงแหนป่าไม ้
 2. โครงการอบรมสร้างจิตส านึกในการรักษาป่าชุมชน ท าใหช้าวบา้นเกิดความรักและหวงแหนผนืป่า
ดว้ยจิตใจท่ีแทจ้ริง สภาพป่าไมย้งัคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืไม่ฉาบฉวย 
 3. โครงการสร้างกฎระเบียบใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อป้องกนัการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในพื้นท่ี
ป่าชุมชน ท าใหมี้ตน้พะยงูเหลืออยูใ่นพื้นท่ีใหลู้กหลานรุ่นต่อไปไดเ้ห็นและรู้ถึงความส าคญัของตน้พะยงู 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ดา้นการสงวน มีโครงการดงัน้ี 
 1. โครงการกินดว้ยกนัหาดว้ยกนัโดยไม่ท าลายพื้นท่ีป่าชุมชน ท าใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่บา้น ร่วมกนั
หาอาหารแต่ไม่ท าลายตน้ไมแ้ละธรรมชาติ มีการแลกเปล่ียนอาหารการกิน มีความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย ์
 2. โครงการจดัท าบนัทึกประวติัไมพ้ะยงูในพื้นท่ีป่าชุมชน ท าให้มีเอกสารหลกัฐานในการตรวจสอบ
จากส่วนราชการและชาวบา้นในพื้นท่ี หากมีการลกัลอบตดัสามารถตรวจนบัได ้
 3. โครงการอบรมการใชพ้ื้นท่ีป่าชุมชนแบบไม่ท าลาย เพื่อรักษาสภาพดั้งเดิมทางธรรมชาติ ท าใหเ้ขา้ใจ
รูปแบบของธรรมชาติ ใชพ้ื้นท่ีป่าถูกหลกัวิชาการ เช่น ไม่ขดุเอารากหรือตอของสมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ดา้นการแบ่งเขต มีโครงการดงัน้ี 
 1. โครงการแบ่งเขตการใชพ้ื้นท่ีแหล่งน ้ าในป่าชุมชน ท าใหแ้หล่งน ้ าไม่มีสารปนเป้ือน ไม่มีเช้ือโรค
เพราะแหล่งน ้าน้ีใชผ้ลิตน ้าประปาใหก้บัหมู่บา้น 
 2. โครงการอนุรักษรั์กษาสภาพเดิมทางธรรมชาติของพื้นท่ีป่าชุมชน ท าให้ระบบนิเวศไม่เปล่ียนแปลง 
เช่น สตัวป่์าเคยหากินบริเวณน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงสตัวป่์าพวกน้ีอาจยา้ยถ่ินท่ีอยูไ่ด ้
 3. โครงการอบรมการใชพ้ื้นท่ีป่าชุมชนตามสภาพเขตป่า ท าให้ป่าไม ้สัตวป่์า อาหารพืชผกั จะคง
หลงเหลือ เพราะใชแ้บบรักษาสภาพ ไม่ใชเ้พื่อท าลายหรือใชแ้บบผดิวิธี ไม่ขดุเอารากหรือตอ ใหค้งสภาพไว้
เพื่อใหเ้ติบโตต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีาของชุมชนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง  จงัหวดั

ขอนแก่น และน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการในการพฒันาวิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีา
ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัอยา่ง
เฉพาะเจาะจง จ านวน 20 ราย ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัการล าผฟ้ีาของชุมชนต าบลค าแมด  
พบวา่การล าผฟ้ีาเป็นความเช่ือโบราณเก่ียวกบัการรักษาโรค มีความเช่ือวา่ผฟ้ีาจะช่วยชีวิตและใหชี้วิตใหม่ เป็น
การรักษาทางดา้นจิตใจ เป็นทางเลือกสุดทา้ยในการรักษาโรค ท าใหค้นป่วยไดรั้บความอบอุ่นจากคนรอบขา้ง 
ความเช่ือความศรัทธาในผีฟ้าไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ท าให้คนระมดัระวงัตวัมากข้ึนในการใช้
ชีวิตประจ าวนั ผฟ้ีาจะอยูบ่นฮ่าน ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องผฟ้ีาบนบา้นของคนท่ีเป็นหมอล าผฟ้ีา เม่ือเวลารักษาจะเขา้
มาเทียมหรือเขา้ทรงอยูใ่นตวัของครูบา ผีฟ้าจะส่ือสารกบัครูบาผา่นทางคายหรือเคร่ืองท่ีใชบู้ชาผ ีหลงัจากท่ี
รักษาเสร็จแลว้ ครูบาท่ีเป็นตวัแทนของผฟ้ีาก็กลายเป็นญาติกนั เช่ือว่าการรักษาดว้ยวิธีการล าผีฟ้าแลว้ไดผ้ล
จริง  เป็นการรักษาคนป่วยท่ีหมดก าลงัใจในการต่อสูชี้วิต เม่ือหายป่วยแลว้จะเกิดความเล่ือมใสศรัทธากบัส่ิง
ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ  การถ่ายทอดวิธีการรักษาจะไม่มีคาถา ไม่มีหนงัสือต ารา เป็นการสั่งจากผฟ้ีามาสู่คนเพื่อให้
จดจ าและเรียนรู้ปฏิบติัตามกนัมา บ่งบอกถึงลกัษณะของความเช่ือท่ีฝังลึกทางดา้นจิตใจ การล าผฟ้ีาเป็นภูมิปัญญา
ท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน เป็นทางเลือกของคนสมยัก่อนในการรักษาคนป่วย มีการถ่ายทอดใหลู้กศิษยข้ึ์นมา
ท าหนา้ท่ีแทน ซ่ึงส่วนมากจะเป็นคนใกลชิ้ด เลือกจากการล าส่องดูวา่  ผูใ้ดท่ีผฟ้ีาตอ้งการจะใหเ้ป็นหมอล าผฟ้ีา
.. 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน   วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน   
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 
  ** อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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คนต่อไป การเกิดพิธีกรรมในการล ารักษาคนป่วยนั้น เน่ืองจากสมยัก่อนการเดินทางยากล าบาก พิธีกรรมน้ี
จึงเป็นทางเลือกของคนป่วย การฟ้อนผฟ้ีาจะกระท ากนัขา้มวนั ขา้มคืน การรักษากบัผฟ้ีาจะไม่มียากินหรือยาทา 
ค าส าคญั: วิถีความเช่ือ, ล าผฟ้ีา  
 

ABSTRACT 
             This research study aimed to investigate the belief in Phi Fah Dance in Kham Maet Sub-district, 
Sam Sung District, Khon Kaen Province, and to elaborate the research findings into strategies and projects 
in developing the belief’s sustainability. Interviews with 20 purposively selected key local scholars with 
extensive knowledge in the Phi Fah Dance belief in Kham Maet Sub-district were conducted to collect in-
depth data. The findings were, as follows: Phi Fah Dance was an ancient belief related to the power of 
healing. “Phi Fah” (angel) was believed to save lives and give life to the new ones, which was similar to 
giving mental support and chosen as the last alternative of healing in which patients could find comfort 
from those around them. The belief in Phi Fah had been passed on from generation to generation with its 
essence to remind people to carefully live their life. It was believed that Phi Fah dwelt in the place called 
“Han” in a house and when Phi Fah wanted to cure people, the spirit would enter the body of a medium 
person. Phi Fah would then communicate with the medium using “Kai” or the sacrifices for the spirit. 
After the session was done, the medium who was Phi Fah’s representative would be regarded as the sick 
persons’ relative. The ritual, when completed, was believed to be true and able to revive the once-hopeless 
patients. When they were cured, their faith in the unknown prospered, which was seen as a rebirth of faith 
aided by Phi Fah. The knowledge was passed on by words of mouth and practice which emphasized the 
characteristic of deeply-engraved belief that had long been practiced. Due to the hardship of transportation 
in the past, Phi Fah Dance was the alternative medicine of people which was carried out by generations of 
followers. To select someone to practice this art, it was believed that Phi Fah would pick the one in the 
traditional dance. The usual Phi Fah Dance would be carried out all day and all night with many people 
participating in.  
Keywords: belief, Phi Fah Dance.  

 

บทน า 
              ความเช่ือของสงัคมไทยมีพื้นฐานจากการนบัถือผแีละอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิเป็นส่ิงเหนือธรรมชาติ ความเช่ือ
เหล่าน้ีปรากฏผ่านพิธีกรรมซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของคนในสังคม 
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมนุษยเ์ก่ียวขอ้งดว้ยลว้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษยซ่ึ์งมนุษยไ์ม่สามารถควบคุม
หรือบงการได ้ฉะนั้นเม่ือมีภยัพิบติัหรือปัญหาเกิดข้ึน จะมีการออ้นวอนและหลอกล่อให้อ านาจเหนือธรรมชาติ
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ช่วยใหป้ลอดภยั เม่ือประสบความส าเร็จ มนุษยจึ์งตอบแทนดว้ยการบวงสรวงบูชา จดัพิธีกรรมต่าง ๆ (สมศรี 
จีนสุข, 2545)  “ผีฟ้า” ในวิถีชีวิตของคนอีสานนั้นเป็นไปตามลทัธิความเช่ือเร่ืองการนบัถือผีท่ีมีอยูต่ ั้งแต่
ก่อนท่ีพระพทุธศาสนาจะเขา้มาในแถบน้ี ตั้งแต่บรรพบุรุษซ่ึงมีความเช่ือว่ามีผ ีมีเทพ เทวดา ทุกส่ิงทุกอยา่งมี
ผเีฝ้า การเจบ็ป่วยในสมยัอดีตจะรักษากนัดว้ยแพทยแ์ผนโบราณคือยาพื้นบา้น ชาวอีสานเช่ือว่ายาพื้นบา้นสามารถ
รักษาโรคทางกายไดทุ้กอยา่ง ถา้รักษาไม่หายหรือบางทอ้งถ่ินไปรักษาแผนปัจจุบนัแลว้ไม่หาย ชาวบา้นก็เช่ือว่า
ตอ้งมีผีมาเก่ียวขอ้งและจะตอ้งรักษาดว้ยวิธีการล าผฟ้ีา เพื่อเป็นส่ือกลางในการพูดจากบัผ ี ชาวอีสานนั้นมีความ
เช่ือเร่ืองผวี่าจะสามารถดลบนัดาลส่ิงต่าง ๆ ทั้งส่ิงท่ีดีและไม่ดีให้เกิดข้ึนกบัผูค้นได ้และเช่ือว่าในบรรดาผต่ีาง ๆ 
นั้น ผฟ้ีาเป็นผท่ีีมีอ านาจมากท่ีสุด จึงตอ้งมีพิธีกรรม “ล า” มีเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกว่า “แคน” ประกอบการล า 
เรียกกนัวา่ “ล าผฟ้ีา”  ลกัษณะของผฟ้ีาหรือพญาแถน จะเป็นเทพมากกว่าผ ีเช่ือกนัว่า “ผฟ้ีา” จะคอยคุม้ครอง
ช่วยเหลือมนุษยเ์ม่ือยามเกิดภยัพิบติัหรือยามเจบ็ไขไ้ดป่้วย (นพสณฑ ์เสฏฐรังสี และชาตรี ทวีนาท, ออนไลน์, 
2556)  
              ผีฟ้าของคนไทยอีสานมีบทบาทส าคญัคือเป็นพิธีกรรมท่ีใชใ้นการรักษาโรค การฟ้อนผีฟ้านั้นเพื่อ
ปัดเป่าโรคภยัไขเ้จบ็ท่ีแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้นยัส าคญัของพิธีกรรมน้ีคือใจเป็นนาย  
กายเป็นบ่าว ซ่ึงหมายถึงก าลงัใจท่ีเขม้แขง็ จะเอาชนะโรคภยัไขเ้จบ็ได ้(สุมาลี  โพธ์ิพยคัฆ,์ 2542)   
              ต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงของภาคอีสานท่ีไดรั้บอิทธิพลทางดา้น
ความเช่ือในเร่ืองผแีละเกิดความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองน้ี ถึงแมว้า่ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยหีรือแมแ้ต่
ความกา้วหนา้ทางการแพทยจ์ะมากมายเพียงใด แต่อีกมุมหน่ึงในชุมชนต าบลค าแมดกย็งัมีคนท่ียงัมีความเช่ือ
ในเร่ืองการรักษาอาการเจบ็ป่วยโดยใชว้ิธีการล าผฟ้ีา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองวิถีความเช่ือเร่ือง
ล าผฟ้ีาของชุมชนต าบลค าแมด เพื่อน าขอ้คน้พบจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการในการพฒันา
วิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีาใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาวถีิความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีาของชุมชนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น 
2. เพื่อน าผลจากการศึกษาไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการในการพฒันาวิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีา

ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

ศึกษาความเช่ือเร่ืองล าผีฟ้าของชุมชนต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยวิธีการศึกษา
วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (documentary study) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั   
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วธีิด าเนินการวจิยั  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือประชาชนในชุมชน ต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จงัหวดัขอนแก่น 
และผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเฉพาะเจาะจง จ านวน 20 ราย  เป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นท่ีมี
องคค์วามรู้เก่ียวกบัการล าผฟ้ีาของชุมชนต าบลค าแมด   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งจดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสมัภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา โดยน าขอ้คน้พบมาก าหนด
ยทุธศาสตร์และโครงการในการพฒันาวิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีาใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
ผลการวจิยั 
 ดา้นจารีตประเพณี พบว่าการล าผีฟ้าเก่ียวกบัการรักษาโรค เช่ือว่ารักษาแลว้หายจริงและเช่ือว่าผีฟ้า
ช่วยชีวิตและใหชี้วิตใหม่ เป็นการรักษาทางดา้นจิตใจ เป็นทางเลือกสุดทา้ยในการรักษาโรค ท าใหค้นป่วยไดรั้บ
ความอบอุ่นจากคนรอบขา้ง ไม่มียากินยาทา ความเช่ือความศรัทธาในผฟ้ีาจะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษ เป็นแนวปฏิบติัทางดา้นพิธีกรรมท่ีสังคมยอมรับและปฏิบติัตามค าสั่งสอนของครูบาอาจารยท่ี์ให้คน
ระมดัระวงัตวัมากข้ึนในการใชชี้วิตประจ าวนั ผฟ้ีาจะอยูบ่นฮ่านซ่ึงคือท่ีอยูข่องผฟ้ีาบนบา้นของคนท่ีเป็นหมอ
ล าผฟ้ีา อาจใชเ้ป็นตะกร้าหรือกระติบขา้วก็ได ้เม่ือเวลารักษาคน ผฟ้ีาจะเขา้มาเทียมหรือเขา้ทรงอยูใ่นตวัของ
ครูบา ส่ือสารกบัครูบาผา่นทางคายหรือเคร่ืองท่ีใชบู้ชาผฟ้ีา ครูบาจะพดูออกมาตามท่ีผฟ้ีาบอก  
 ดา้นการเรียนรู้ พบว่าเม่ือผีฟ้ารักษาหาย คนป่วยจะเกิดความเล่ือมใสศรัทธากบัส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ 
การถ่ายทอดวิชาของผฟ้ีานั้นไม่มีคาถา ไม่มีหนงัสือต ารา เป็นการถ่ายทอดกนัทางความเช่ือ ส่วนใหญ่จะถ่ายทอด
ทางสายเครือญาติและคนท่ีไม่ใช่เครือญาติท่ีผฟ้ีาก าหนดไวแ้ลว้ว่าใหเ้ป็นผูสื้บทอด การล าผฟ้ีาเป็นทางเลือก
ในการรักษาจิตใจของคนป่วยท่ีขาดก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 
 ดา้นการสะสมภูมิปัญญา พบว่ามีความเช่ือว่าคนเรามีผีฟ้าคอยคุม้ครองอยู่ตลอดเวลา จึงมีการถ่ายทอด
ใหลู้กหลานหรือลูกศิษยข้ึ์นมาท าหนา้ท่ีแทน คดัเลือกจากการ “ล าส่องดู” ผูท่ี้ผฟ้ีาตอ้งการใหเ้ป็นหมอล าผฟ้ีา
คนต่อไป แลว้ครูบาจะท าพิธียกฮ่านให้หมอล าคนใหม่ซ่ึงตอ้งประกอบพิธีอญัเชิญผีฟ้ามาอยู่ท่ีบา้นของตน 
ในสมยัโบราณไม่มีโรงพยาบาลจึงมีพิธีกรรมรักษาคนป่วยดว้ยการล าผีฟ้า และสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
นบัเป็นคุณค่าทางดา้นสงัคม 
 ดา้นการถ่ายทอดทางดา้นความเช่ือ พบว่ามีการบอกกนัปากต่อปากว่า เม่ือคนป่วยหายดีแลว้จะตอ้ง
ร่วมพิธีกรรมเล้ียงข่วงบริวารในเดือนสาม พิธีน้ีจะมีผูท่ี้เคยรับการรักษาและลูกศิษยค์รูบาหรือชาวผฟ้ีามารวมตวั
กนัเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย ์
  ดา้นการมีผลต่อการด ารงชีวิต พบว่าเป็นความเช่ือเร่ืองของบาปบุญคุณโทษ ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่ และ
การเล้ียงข่วงก็เป็นอีกพีธีกรรมหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย ์ผีฟ้ามีความผกูพนั
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กบัชีวิตในดา้นการปฏิบติัตวัหรือขอ้ห้ามต่าง ๆ ตอ้งมีความระวงัและรอบคอบในการใชชี้วิต ยึดค าสอนของ
ครูบาอาจารยว์า่เป็นส่ิงท่ีดีงาม  

 
อภปิรายผล 
 การล าผีฟ้ารักษาโรค เป็นการรักษาทางดา้นจิตใจ เป็นทางเลือกสุดทา้ยในการรักษาโรค เพื่อให้คน
ป่วยไดรั้บความอบอุ่นจากคนรอบขา้ง และท าให้คนระมดัระวงัตวัมากข้ึนในการใชชี้วิตประจ าวนั ค  าสอน
ของครูบาเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม จากขอ้คน้พบท่ีไดส้ามารถประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดยทุธศาสตร์และ
โครงการพฒันาวิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีา ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นจารีตประเพณี ไดแ้ก่ โครงการคน้ควา้และจดัท าประวติัความเป็นมาของการล า
ผฟ้ีาของชุมชนต าบลค าแมด และโครงการยกยอ่งหมอล าผฟ้ีาใหเ้ป็นแบบอยา่งของชุมชนต าบลค าแมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ โครงการจดสังเกตขั้นตอนของการถ่ายทอดท่าร าและท่วงท านอง
ของผฟ้ีาเพื่อเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนต าบลค าแมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการสะสมภูมิปัญญา ไดแ้ก่ โครงการสร้างเครือข่ายการสืบทอดภูมิปัญญาผฟ้ีาใน
ชุมชนทอ้งถ่ินของต าบลค าแมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการถ่ายทอดทางดา้นความเช่ือ ไดแ้ก่ โครงการต่อยอดความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีาไปสู่
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นวิถีชีวิตของชุมชนต าบลค าแมด 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการมีผลต่อการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ โครงการจดัท ารูปแบบพิธีกรรมของการล าผฟ้ีา
เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูลของชุมชนต าบลค าแมด 
 

ข้อเสนอแนะ 
ตอ้งน าขอ้คน้พบท่ีไดไ้ปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการในการพฒันาวิถีความเช่ือเร่ืองล าผฟ้ีา

ให้คงอยู่อย่างย ัง่ยืนเพื่ออนุรักษภู์มิปัญญาของทอ้งถ่ิน และควรสอดแทรกความรู้ในการรักษาโรคอย่างถูกตอ้ง
และถูกวิธี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวงัสวาบ 2) น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา

ไปก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวงัสวาบให้เกิดความยัง่ยืนต่อไป 
ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรภายในต าบลวงัสวาบ พบว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
คือ น ้ าตกตาดฟ้า น ้ าตกตาดใหญ่ น ้ าตกทิดมี น ้ าตกหว้ยสังขะยวน น ้ าผดุตาดเต่า จุดชมวิวดงสะคร่าน ถ ้าภูตาหลอ 
ยงัคงมีความเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติ ภายในถ ้าภูตาหลอมีหินงอกหินยอ้ยส่องประกายแวววาวระยบิระยบั 
น ้ าตกเป็นตาดหินขนาดใหญ่ท่ีเป็นชั้นลดหลัน่กนัลงไปถึงหนา้ผาสูงและยงัมีลกัษณะคลา้ยผา้ม่าน บริเวณรอบ ๆ 
น ้ าตกปกคลุมดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีนกนานาชนิด รอบ ๆ จุดชมวิวเหลืองอร่ามสวยงามดว้ยทุ่งปอเทือง มีจุดชม
พระอาทิตยข้ึ์นและนอนนบัดาว ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมคือ พิธีไหวศ้าลปู่ ตา ความเช่ือเร่ืองการ
เซ่นไหวเ้จา้ป่าเจา้เขาเทพารักษ ์ลกัษณะเส้นทางจากอ าเภอภูผาม่านไปแหล่งท่องเท่ียวเป็นถนนลาดยาง ยกเวน้
น ้ าตกท่ียงัเป็นถนนลูกรัง สามารถเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลได ้แต่ฤดูฝนตอ้งเดินทางดว้ยเทา้ ดา้นขีด
ความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าไม่มีบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียว
แต่สามารถกางเตน้ทไ์ด ้เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลและชาวบา้นจดัเวรยามอ านวยความสะดวก รักษา
ความปลอดภยั ส่วนร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และหอ้งสุขา จะมีเฉพาะท่ีน ้ าผดุตาดเต่าแต่ไม่มีลานจอดรถและถนน 

 
 
 * นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน  วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน  
    มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ปีการศึกษา 2556 
  ** อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและชุมชน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ทางเขา้แคบ มีพื้นท่ีเล่นน ้ ารองรับนกัท่องเท่ียวได ้120 คน/วนั ส่วนถ ้าภูตาหลอมีลานจอดรถยนตส่์วนบุคคลได ้
50 คนั/วนั รถทวัร์ได ้10 คนั/วนั ห้องโถงภายในถ ้ารองรับได ้800 คน แต่บนัไดลงถ ้าแคบลงไดที้ละคน มีห้อง
สุขา ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยงัเขา้ไม่ถึงน ้ าตก ส่วนป้ายส่ือความหมาย ป้ายบอกทาง และป้ายอธิบายลกัษณะ
ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น บางแห่งมีป้ายบอกทางไม่ชดัเจนหรือส่ือความหมายไม่ถูกตอ้ง ส่วนพื้นท่ีจุดชมวิว
รองรับนกัท่องเท่ียวได ้200 คน/วนั ส าหรับการส่ือสารใหรู้้จกัต าบลวงัสวาบ ส่วนใหญ่รู้จากเพื่อน/ญาติ/คน
รู้จกัแนะน า  ส่ืออินเทอร์เน็ต  และส่ิงดึงดูดใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืนจ านวน 2,700 คน/ปี  คือ ถ ้าภูตาหลอ
และน ้าผดุตาดเต่า  

จากขอ้คน้พบน ามาก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวงัสวาบ
ใหเ้กิดความยัง่ยนืได ้ดงัน้ี 1) ยทุธศาสตร์ดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โครงการประกวดค าขวญัเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว โครงการประกวดภาพถ่ายการท่องเท่ียว โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตพึ่งพาป่าเป็นแหล่ง
อาหาร โครงการปล่อยสัตวป่์าคืนสู่ธรรมชาติ  2) ยทุธศาสตร์ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ โครงการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหส้ะอาด สะดวก ปลอดภยั โครงการติดป้ายบอกทาง 3) ยทุธศาสตร์ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ไดแ้ก่ โครงการร้านคา้ทอ้งถ่ิน โครงการขอ้มูลชุมชน 4) ยทุธศาสตร์ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการ
สร้างจิตส านึกเพื่ออนุรักษร์ะบบนิเวศ โครงการจดัท าทะเบียนตน้ไมใ้หญ่ โครงการประกาศเขตอภยัทานสัตวป่์า 
5) ยทุธศาสตร์ดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภค โครงการ
ป้องกนัไฟป่า  6) ยทุธศาสตร์ดา้นความมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ โครงการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โครงการบอกต่อเพื่อการท่องเท่ียว 
ค าส าคญั: ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, วงัสวาบ   

 

ABSTRACT 
The research study aimed to investigate the ecotourism potential of Wangsawab, Wangsawab 

Sub-district, Phu Pha Man District, Khon Kaen Province and to incorporate the research findings into 
strategies and projects to develop the sustainability of its ecotourism potential. Interviews with Wangsawab 
residents were conducted to collect in-depth data. The findings pointed out that the significant tourist 
attractions like Tad Fa Waterfall, Tad Yai Waterfall, Tid Mee Waterfall, Huay Sangkhayon Waterfall, Tad 
Tad Pond, Dong Sakran Viewpoint, and Phu Ta Lor Cave still maintained their natural ecology system. 
Taken Phu Ta Lor Cave for example, the cave still preserved its original beauty, with exquisitely sparkling 
rock formation while the waterfalls in the area were layers of large stone giving out the impression of a 
curtain. Surrounded by tall trees, the waterfall area was a habitat of several kinds of birds. Visitors would 
also be delighted with the beautiful view around the grass field where they could watch the sunrise and 
count the stars. Wangsawab still conserved its cultural heritage of the ritual homage to “Phi Pu Ta” 
(ancestors’ spirits) and the belief in the gods of the forest and nature that could prove to be mysterious, yet 
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divine for those who were interested. Travel from Phu Pha Man District to these places could be taken by 
road and, despite the dirt road leading to the waterfalls, tourists could get access to the place with cars. 
They had to go on foot during the rainy season, though. For its capacity for visitors and facilities, the place 
did not provide guesthouses but tourists could bring their own tents. To provide comfort and safety, the 
staff from the sub-district administration organization and village took turn patrolling the areas. Meanwhile, 
Tad Tad Pond provided restaurants, beverage stalls, and toilets but there was no parking space and the 
entrance was too narrow. It daily visitor capacity was 120 per day. Its nearby attraction Phu Ta Lor Cave 
could accommodate 50 cars and 10 buses a day while the cave itself could accommodate 800 visitors at 
one time, but the stairs to the cave was so steep that only one visitor could go down at a time. Although 
toilets were provided, other types of facilities were not at the waterfall. Information, direction, and 
explanation banners were not adequate; some of them were still unclear or provided wrong information. 
The viewpoint meanwhile could receive 200 visitors a day. Wangsawab was known among tourists by 
words of mouth and internet, and the main attractions Tad Tad Pond and Phu Ta Lor Cave were visited by 
almost 2,700 tourists a year. The research findings could be incorporated into the following strategies to 
develop the sustainability of the ecotourism potential of Wangsawab: 1) strategy in the attraction’s value 
by hosting slogan competition to boost tourism, photography contest, forest and animals preservation 
projects, 2) strategy in providing easier access by promoting cleanliness, comfort, and safety to the 
attraction and direction sign projects, 3) strategy in facilities such as local shop and information center 
projects, 4) strategy in environment such as eco-conscious mind project, tree registration project, and 
declaration of non-hunting areas, 5) strategy in managing the number of tourists by starting infrastructure 
development project and wildfire prevention program, and 6) strategy in promoting the attraction by using 
technology and words-of-mouth.  
Keywords: ecotourism potential, Wangsawab. 
 

บทน า 
ปัจจุบนัทุกประเทศทัว่โลกต่างยอมรับกนัว่าการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น

อยา่งยิ่ง ทั้งในแง่ของการพกัผอ่นหยอ่นใจส่วนบุคคลและในแง่ของธุรกิจท่ีท ารายไดใ้ห้กบัประเทศและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง ประเทศไทยถือว่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีน าเงินตราเขา้ประเทศและก่อใหเ้กิดประโยชน์
ในหลายดา้น แต่กต็อ้งเผชิญกบัการแข่งขนัทางการตลาดและความผนัผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคต่าง ๆ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2539)   

จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัหน่ึงในกลุ่มจงัหวดัในเขตอีสานตอนบนซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
เป็นจ านวนมาก ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน เป็นต าบลท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ่งระบบนิเวศของเขตป่าร้อนช้ืนซ่ึงมีพืชพรรณไมแ้ละสัตวป่์านานาชนิด มีน ้ าตก น ้ าผดุ จุดชมวิว ถ ้า มี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองซ่ึงสืบทอดเป็นมรดกต่อเน่ืองกนัมาคือพิธีไหวศ้าลปู่ตา พิธี
เซ่นไหวเ้จา้ป่าเจา้เขาเทพารักษ ์งานตรุษไท ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางเขา้ไปศึกษา 
เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงเร่ืองภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ประชาชนมีความเป็นมิตรไมตรี
และมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ดว้ยจุดเด่นเหล่าน้ีท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ิน ผูน้ า
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีโดยเฉพาะนายอ าเภอภูผาม่าน และนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลวงัสวาบ จึงมีนโยบายและสร้างความร่วมมือกนัท่ีจะส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีดงักล่าวใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั เกิดการสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน และเพื่อใหก้ารพฒันาการ
ท่องเท่ียวเป็นไปตามทิศทางของการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาศกัยภาพ
ทางการท่องเท่ียวเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียววงัสวาบอยา่งย ัง่ยืน (ส านกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลวงัสวาบ, 2556) 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือ ความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันา 

ปรับปรุง หรือการท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของทอ้งถ่ินนั้นว่ามีเพียงพอท่ีจะดึงดูด
ใจนกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นหรือไม่ หากมีความน่าสนใจเพียงพอจะดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวนั้นได ้หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาและก าหนดศกัยภาพ
หรือความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวมีดงัน้ี 1) คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ความสวยงาม ลกัษณะเด่นใน
ตวัเอง ความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์ ความส าคญัทางลทัธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทศัน์ทางธรรมชาติ 
และวิถีชีวิต 2) ความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ สภาพของเส้นทางท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทาง ระยะเวลา
จากตวัเมืองไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 3) ส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ท่ีพกัแรม ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานบริการ
ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และการรักษาความปลอดภยั 4) สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพ 
สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืน ๆ ของแหล่งท่องเท่ียว 5) ขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี ขอ้จ ากดัทางดา้นบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 6) ความมี
ช่ือเสียงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความเป็นท่ีรู้จกัของแหล่งท่องเท่ียว และจ านวนนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ส่วน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวไปยงัแหล่งธรรมชาติโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเรียนรู้ ท าความ
เขา้ใจกบัการพฒันาทางวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม ดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศ และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ชาวบา้นในทอ้งถ่ินได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Bornemeier et al., 1997, อา้งถึงใน ยศ สันตสมบติั, 2544; การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2544; วิวฒัน์ชยั บุญยภกัด์ิ, 2532; ไพฑูรย ์พงศะบุตร, ม.ป.ป.) สรุปไดว้่า พื้นฐาน 7 ประการ
ของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือ (Gail Nash ,1997 อา้งถึงใน ยศ สันตสมบติั, 2544) 
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 1. หลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบทางดา้นลบท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าลายสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมของพื้นท่ีท่องเท่ียว 
 2. ตอ้งใหก้ารศึกษาแก่นกัท่องเท่ียวให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้ม
และวฒันธรรม 
 3. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งน าไปสู่การอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้มและการจดัการเขต
อนุรักษ ์
 4. ชุมชนทอ้งถ่ินรวมทั้งชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 
 5. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะตอ้งเน้นความส าคญัของการวางแผนและการเจริญเติบโตของการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยเน้นการสร้างหลกัประกันว่า จ  านวนนักท่องเท่ียวตอ้งอยู่ภายในขอบเขตของ
ศกัยภาพการรองรับ (carrying capacity) ตามธรรมชาติของระบบทอ้งถ่ิน 
 6. รายไดส่้วนใหญ่จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตอ้งตกอยูก่บัประเทศผูเ้ป็นเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว ดว้ย
เหตุน้ีเองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเนน้ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
 7. ตอ้งให้ความส าคญักบัการใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนบนพื้นฐาน
ซ่ึงเนน้ความส าคญัของการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ละลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง อนุรักษพ์นัธ์ุพืชพื้นบา้น
และการจดัการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวงัสวาบ ต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดัขอนแก่น 
2.  เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศวงัสวาบ ใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจิยั  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรคือประชาชนในต าบลวงัสวาบ อ าเภอภูผาม่าน  จงัหวดัขอนแก่น  และสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงเพื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั จ านวน 20 ราย  ประกอบดว้ย 1) รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
วงัสวาบ 2) เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสวาบ 3) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสวาบ 4) 
หวัหนา้อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 5) หวัหนา้หน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี ขก.5 (ภูผาม่าน) 6) ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1-10  
7)  กรรมการกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติวงัสวาบ 8) ปราชญช์าวบา้นต าบลวงัสวาบ โดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งการจดบนัทึกและบนัทึกเทปการสัมภาษณ์  จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และ
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น าเสนอโดยวิธีการพรรณนาเพื่อก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้
เกิดความยัง่ยนื 

 

ผลการวจิยั 
ดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว พบว่าแหล่งท่องเท่ียวต าบลวงัสวาบท่ีส าคญั คือ น ้ าตกตาดฟ้า น ้ าตก

ตาดใหญ่ น ้ าตกทิดมี น ้ าตกหว้ยสังขะยวน น ้ าผดุตาดเต่า  จุดชมวิวดงสะคร่าน ถ ้าภูตาหลอ ยงัคงความเป็นระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ ภายในถ ้าภูตาหลอมีหินงอกหินยอ้ยส่องประกายแวววาวระยบิระยบั น ้ าตกเป็นตาดหินขนาด
ใหญ่ท่ีเป็นชั้นลดหลัน่กนัลงไปถึงหน้าผาสูง และยงัมีลกัษณะคลา้ยผา้ม่านซ่ึงบริเวณรอบน ้ าตกปกคลุมดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่ มีนกนานาชนิด จุดชมวิวเหลืองอร่ามสวยงามดว้ยทุ่งปอเทือง มีจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นและนอน
นบัดาว ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมคือพิธีไหวศ้าลปู่ตา มีความเช่ือเร่ืองการเซ่นไหวเ้จา้ป่าเจา้เขา
เทพารักษ ์ 

ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง พบว่าลกัษณะเส้นทางจากอ าเภอภูผาม่านไปแหล่งท่องเท่ียวมีถนน 
ลาดยาง ยกเวน้ทางไปน ้ าตกท่ียงัเป็นถนนลูกรัง สามารถเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลได ้แต่ฤดูฝนตอ้งเดินทาง
ดว้ยเทา้ 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าไม่มีบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวแต่สามารถกางเตน้ทไ์ด ้ เจา้หนา้ท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและชาวบา้นจดัเวรยามอ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภยั ส่วนร้านอาหาร 
เคร่ืองด่ืม หอ้งสุขามีเฉพาะท่ีน ้ าผดุตาดเต่า ภายในถ ้าภูตาหลอมีไฟฟ้าส่องสว่างและมีหอ้งสุขา ส่วนน ้ าตกยงั
ไม่มีระบบสาธารณูปโภค 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่าฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก อุณหภูมิต ่าสุดท่ี 6 0C ฤดูร้อนอากาศเยน็
สบายไม่ร้อนมาก แต่มีฝุ่ นละอองหินปูนจากการระเบิดหิน เม่ือความเจริญเขา้มาถึงถนนหนทางสะดวกข้ึน 
การเขา้ไปตดัตน้ไม ้เผาป่าและล่าสตัวส์ะดวกข้ึน ส่งผลใหร้ะบบนิเวศทางธรรมชาติป่าไมแ้ละสัตวป่์าลดลง 

ดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว พบว่าน ้ าผดุตาดเต่าไม่มีลานจอดรถและถนนทางเขา้แคบ  
มีพื้นท่ีเล่นน ้ ารองรับนกัท่องเท่ียวได ้120 คน/วนั  ส่วนถ ้าภูตาหลอมีลานจอดรถสามารถจอดรถยนตส่์วนบุคคล
ได ้50 คนั/วนั รถทวัร์ได ้ 10 คนั/วนั หอ้งโถงภายในถ ้ารองรับได ้ 800 คน แต่บนัไดลงถ ้าแคบลงไดที้ละคน  
ป้ายส่ือความหมาย ป้ายบอกทาง และป้ายอธิบายลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งไม่ชดัเจนหรือส่ือความ 
หมายไม่ถูกตอ้ง ส่วนพื้นท่ีจุดชมวิวรองรับนกัท่องเท่ียวได ้200 คน/วนั และในฤดูฝนรถยนตส่์วนบุคคลไม่
สามารถเขา้ไปท่ีน ้าตกได ้และมีน ้ าไหลหลากมากไม่อนุญาตใหล้งเล่นน ้ าตกเพราะจะเกิดอนัตรายกบันกัท่องเท่ียว 
ช่วงปลายฝนตน้หนาวเป็นช่วงท่ีน ้ าตกสวยงามมาก 

ดา้นความมีช่ือเสียงในปัจจุบนั พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัต าบลวงัสวาบจากเพื่อน/ญาติ/คน
รู้จกัแนะน า ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ิงท่ีดึงดูดใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนจ านวน 2,700 คน/ปี คือ ถ ้าภูตาหลอ 
และน ้าผดุตาดเต่า 

 



131 

 

อภปิรายผล 
ต าบลวงัสวาบมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัคือ น ้ าตกตาดฟ้า น ้ าตกตาดใหญ่ น ้ าตกทิดมี น ้ าตกห้วยสัง   

ขะยวน น ้ าผุดตาดเต่า จุดชมวิวดงสะคร่าน ถ ้าภูตาหลอ ทั้งหมดยงัคงความเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติ มี
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมคือพิธีไหวศ้าลปู่ตา มีความเช่ือเร่ืองการเซ่นไหวเ้จา้ป่าเจา้เขาเทพารักษ ์
เส้นทางจากอ าเภอภูผาม่านไปแหล่งท่องเท่ียวเป็นถนนลาดยาง ยกเวน้ทางไปน ้ าตกท่ียงัเป็นถนนลูกรัง สามารถ
เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลได ้แต่ในฤดูฝนตอ้งเดินทางดว้ยเทา้ ไม่มีบา้นพกัรองรับนกัท่องเท่ียวแต่สามารถ
กางเตน้ทไ์ด ้เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลและชาวบา้นจดัเวรยามอ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภยั มีร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และห้องสุขาในแหล่งท่องเท่ียวบางจุด ป้ายบอกทางและป้ายอธิบายลกัษณะ
ของแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งไม่ชดัเจนหรือส่ือความหมายไม่ถูกตอ้ง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จกัต าบลวงัสวาบ
จากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จกัแนะน า และส่ืออินเทอร์เน็ต โดยส่ิงท่ีดึงดูดใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน จ านวน 
2,700 คน/ปี คือ ถ ้าภูตาหลอและน ้าผดุตาดเต่า 

จากขอ้คน้พบสามารถก าหนดยทุธศาสตร์และโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
วงัสวาบใหเ้กิดความยัง่ยนืไดด้งัน้ี  

1) ดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โครงการประกวดค าขวญัเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว โครงการ
ประกวดภาพถ่ายการท่องเท่ียว โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตพึ่งพาป่าเป็นแหล่งอาหาร และโครงการปล่อยสัตวป่์าคืน
สู่ธรรมชาติ  

2) ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้สะอาด สะดวก ปลอดภยั 
และโครงการติดป้ายบอกทาง   

3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ โครงการร้านคา้ทอ้งถ่ิน โครงการขอ้มูลชุมชนเพื่อนกัท่องเท่ียว 
และโครงการก าหนดมาตรฐานท่ีพกันกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว   

4) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการสร้างจิตส านึกเพื่ออนุรักษร์ะบบนิเวศ โครงการจดัท าทะเบียน
ตน้ไมใ้หญ่ในเขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และโครงการประกาศเขตอภยัทานสตัวป่์า   

5) ดา้นขอ้จ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบสาธารณูปโภค และโครงการ
ป้องกนัไฟป่า   
                6) ดา้นความมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ โครงการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่งเสริมการท่องเท่ียว และโครงการบอก
ต่อเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เช่น ป้ายส่ือความหมาย 

ป้ายบอกทาง ท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้ า ร้านอาหาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
และควรส่งเสริมให้ชุมชนเขา้ร่วมจดัการแหล่งท่องเท่ียวของตนเองในดา้นการรักษาความสะอาด การดูแล
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รักษาความปลอดภัย การส่ือสาร และการประชาสัมพนัธ์ให้นักท่องเท่ียวรู้จักต าบลวงัสวาบทางส่ือ
อินเทอร์เน็ต วารสารการท่องเท่ียวต่าง ๆ อย่างจริงจัง และจัดตั้ งร้านคา้ชุมชนจ าหน่ายสินคา้พื้นบ้านแก่
นักท่องเท่ียว จะท าให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน ชาวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึน รวมทั้งจดัฝึกอบรมมคัคุเทศก์ประจ า
ต าบลวงัสวาบ เพื่อศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเตรียมพร้อมเขา้สู่ปีแห่งประชาคมอาเซียน 
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ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสวาบ.  (2556).  แผนพฒันาสามปี (2556-2558).  ขอนแก่น:  
 ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัสวาบ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน   
อ าเภอยางตลาด  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

PATICIPATIONS IN OPERATING OF COMMUNITY ENTERPRISE 
MEMBERS YANGTALAT DISTRICT OF KALASIN PROVINCE 

 
ปาริฉัตร พุทธกาล* 

Parichat Buddhakala 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ** 

Assoc. Prof. Dr.Benchamas  Yooprasert 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลบิทอง** 

Assoc. Prof. Dr.Jinda  Khibtong 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 2) การมีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประชากรคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 2,158 คน 
สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนไดจ้าํนวน 337 ราย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี  ร้อยละ 
ค่าตํ่าสุด-สูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ 1) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหญิงและแต่งงานแลว้  มี
อายุเฉล่ีย  48.68  ปี  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า มีอาชีพหลกัคือทาํการเกษตร  
มีพื้นท่ีถือครองทาํการเกษตรเฉล่ีย 9.08  ไร่  จาํนวนแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย 3.32  คน  ผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากกลุ่มเฉล่ีย 15,087.54 บาท/ปี  รายไดข้องครัวเรือนภาคการเกษตรเฉล่ีย 66,900.89 บาท/ปี  และรายได้
นอกภาคการเกษตรเฉล่ีย 42,434.18 บาท/ปี มีสถานภาพภายในกลุ่มเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาการเป็น
สมาชิกเฉล่ีย  3.20  ปี  มากกวา่คร่ึงเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและกลุ่มลูกคา้ ธ.ก.ส. สําหรับการรับขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลจากประธานกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกมีความรู้และ
ความตอ้งการความรู้จากนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีมากท่ีสุด สมาชิกส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมประชุม   
ฝึกอบรม  สัมมนา  และดูงานเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน  2) สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต  แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปีการศึกษา   
   2556 
** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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วสิาหกิจชุมชนอยูใ่นระดบัมาก แต่สมาชิกมีส่วนร่วมดา้นการตลาดนอ้ยกวา่ดา้นการบริหารจดัการ และดา้น
การผลิต ในส่วนท่ีสมาชิกไม่เขา้ใจคือการกาํหนดลูกคา้ แหล่งจาํหน่ายและตลาดท่ีแน่นอน 3) ปัญหาการมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนพบวา่  ไม่มีการจดัหาแหล่งเงินทุน  สินเช่ือแก่วิสาหกิจ
ชุมชน ไม่มีการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ขาดความรู้ ประสบการณ์ การกาํหนดราคา  คิดคาํนวณ กาํไร ขาดทุน 
และดา้นการตลาด ทั้งน้ีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดเ้สนอให้จดัประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานในดา้นการ
ดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชน การขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์และใหภ้าครัฐประกนัราคาผลผลิตและผลิตภณัฑ ์  
ค าส าคัญ: สมาชิกวสิาหกิจชุมชน, อาํเภอยางตลาด, จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study fundamental information of community enterprise 

members; participations in operating of community enterprise members; and problems and recommendations 
for participations in operating of community enterprise members. The research population comprised 
2,158 community enterprise members in Yangtalat District, Kalasin  Province and 337 samples were 
selected by multi-stage random sampling. Instrument for data collection was an interview form. Data were 
statistically analyzed by frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean and standard 
deviation. The findings were, as follows: 1) Most of the members were married females with the average 
age at 48.68 years. They mostly completed lower secondary school or equivalent. Their main occupation 
was agriculture holding the average occupied agricultural area of 9.08 rai. The average of their household 
agricultural labor was 3.32 persons. Their average benefit from the group was 15,087.54 baht/year. Their 
average household income from agricultural sector was 66,900.89 baht/year while their average income 
from non-agricultural sector was 42,434.18 baht/year. Their group status was community enterprise 
membership for the average of 3.20 years. Over half of them became members of the village fund and 
customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.  In terms of news updates on community 
enterprise, most of them received latest information from their group leader and group committee. Community 
enterprise members were  found knowledgeable.  They would like to gain new knowledge from on-tractsite 
agricultural extension officers at the highest level. Most members used to attend meetings, seminars, trainings 
and study visits on community enterprise operations, 2) Participations in operating of community enterprise 
members were found at high level. However, their participations in marketing were found less than their 
participations in administration management and production. What they did not understand were identification 
of customers, sale distribution and exact markets, and 3) In terms of problems concerning participations in 
operating of community enterprise members, capital source and loan were not provided to community 
enterprise and their products had not yet Thai Industrial Standard certified. Due to lack of knowledge and 
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experience in marketing, they were unable to determine price and to calculate benefit and loss.  Therefore, 
recommendations were made by community enterprise members that meetings, trainings, seminars and 
study visit on community enterprise operations be organized, and application for Thai Industrial Standard 
and products price insurance be initiated by the government sector. 
Keywords: community enterprise members, Yangtalat District, Kalasin Province.     

 

 

บทน า 
วิสาหกิจชุมชนเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและความยากจนของ

ประชาชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทหรือชุมชนเกษตรกรรม โดยอาศยับทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีข้ึนใน 
พ.ศ. 2540  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาท่ีขาดสมดุล เน่ืองจากตอ้งพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก  ในขณะ
ท่ีเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นเศรษฐกิจบนรากหญา้อ่อนแอและขาดความมัน่คง ไม่สามารถเป็นพื้นฐานในการ
พึ่งพาตนเองไดข้องเศรษฐกิจระดบัประเทศ วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเพิ่มมูลค่าผลผลิตตามธรรมชาติ
หรือการสร้างผลิตภณัฑ์โดยกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้แก่ชุมชนนั้น ๆ  มีหลกัคิด
สําคญัคือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภณัฑ์เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายให้
ครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีให้ตนเอง และมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน
ชุมชน  วิสาหกิจชุมชนมีอยู่มากมายและกระจายอยู่ในชุมชน  มีทั้งท่ีคนในชุมชนก่อกาํเนิดข้ึนเองและเกิด
จากการผลกัดนัของหน่วยงานต่าง ๆ  วสิาหกิจชุมชนท่ีมีอยูใ่นชนบทมกัเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น การแปร
รูปอาหาร งานหตัถกรรม เกษตร งานจกัสาน ฯลฯ โดยมีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ได้
อยา่งหลากหลายและสร้างรายไดท่ี้มัน่คงใหก้บัเกษตรกร   
             วิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบกิจการของชุมชน ซ่ึงรวมถึงกระบวนการผลิต การจดัการผลผลิต
และทรัพยากรทุกขั้นตอน จากภูมิปัญญาขององค์กรชุมชน เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยมิไดมี้เป้าหมายอยูท่ี่การสร้างกาํไรทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงกาํไรทางสังคมดว้ย  ไดแ้ก่ 
ความเขม้แขง็ของชุมชน ความสมานสามคัคี  และความสงบสุขของสังคม วสิาหกิจชุมชนจึงเป็นปัจจยัสําคญั
ท่ีจะทาํให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาสาธารณประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
และรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงย ัง่ยนืของระบบเศรษฐกิจ  
    อาํเภอยางตลาด  เป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดักาฬสินธ์ุ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตรคือ การ
ทาํนา ทาํไร่ และมีอาชีพเสริมอ่ืน ๆ เช่น การทอผา้ การจกัสาน การแปรรูปอาหาร การผลิตดา้นการเกษตร และ
การเล้ียงสัตว ์ เป็นตน้ จากการท่ีคนในชุมชนประกอบอาชีพท่ีเหมือนกนั มีแนวคิดคลา้ยกนัจึงเกิดการรวมกลุ่ม
เพื่อทาํกิจกรรมดา้นอาชีพร่วมกนั และดาํเนินการจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนกบัสํานกังานเกษตรอาํเภอยางตลาด 
จาํนวน 102  กลุ่ม  สมาชิกจาํนวน 2,701 คน  แบ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิต เช่น การทอผา้ การจกัสาน
ไมไ้ผ ่การจกัสานไมก้วาด การผลิตปัจจยัการผลิต ฯลฯจาํนวน 89  กลุ่ม สมาชิกจาํนวน 2,158 คน วิสาหกิจชุมชน
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ประเภทการบริการ เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มธุรกิจร้านคา้ชุมชน ฯลฯ จาํนวน 14  กลุ่ม  มีสมาชิก 
จาํนวน  543  คน  จากสภาพการดาํเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้ใน พ.ศ.  2548 เป็นตน้มา  บางกลุ่มก็สามารถดาํเนิน
กิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีความเขม้แขง็ บางกลุ่มก็ไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มกัจะเกิด
จากปัญหาหลายอยา่ง เช่น เกิดจากสมาชิกและคณะกรรมการบางส่วนไม่เขา้ใจ และไม่เห็นความสําคญัของการ
มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการผลิต และดา้น
การตลาดและเครือข่าย ถึงแมจ้ะมีการพฒันาวิสาหกิจชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงไม่มีการวิจยัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอยา่งมีระบบ ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนในอาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ ให้การบริหารจดัการประสบผล 
สาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
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1.5  ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 

              3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
                 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน  อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ท่ีจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและขอต่อทะเบียนดาํเนินกิจการกับสํานักงานเกษตรอาํเภอยางตลาด ณ วนัท่ี 30 
มกราคม พ.ศ. 2555 และมีกิจการเป็นประเภทการผลิตสินคา้ จาํนวน 89  กลุ่ม มีสมาชิก จาํนวน 2,158  คน จาก 
15  ตาํบล กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนร้อยละ  5   ดงัน้ี 

 

  สูตร    n   =   
 

      
                                                                     
                      เม่ือ       n    =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
                                   N   =   จาํนวนประชากรทั้งหมด (คน) 
                                   e    =    ความคลาดเคล่ือนท่ีให้เกิดข้ึน  

 

                  แทนค่า     n    =    
      

             2 
 

 

                                         =     
      

         
 

 
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ  337 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.66  ของประชากรท่ีเป็นสมาชิกวสิาหกิจชุมชนทั้งหมด 
2,158  คน  จาก 15 ตาํบล ผูว้จิยัจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage  sampling) ดงัน้ี 
 1. สุ่มเลือกตาํบลท่ีมีวสิาหกิจชุมชนดา้นการผลิตตั้งอยู ่โดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) 
ไดจ้าํนวน 15 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเขาพระนอน ตาํบลคลองขาม ตาํบลดอนสมบูรณ์ ตาํบลนาดี ตาํบลโนนสูง  
ตาํบลนาเชือก ตาํบลบวับาน ตาํบลยางตลาด ตาํบลเว่อ ตาํบลหวังวั ตาํบลหัวนาคาํ ตาํบลหนองตอกแป้น ตาํบล
หนองอิเฒ่า ตาํบลอิต้ือ และตาํบลอุ่มเม่า มีวสิาหกิจชุมชนทั้งหมด 89 กลุ่ม 
 2. สุ่มเลือกหมู่บา้นเป้าหมายท่ีมีวสิาหกิจชุมชนดา้นการผลิตตั้งอยูโ่ดยวธีิเลือกแบบเจาะจง จากตาํบล
ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ไดห้มู่บา้นเป้าหมายจาํนวน 65 หมู่บา้น ประกอบดว้ยวสิาหกิจชุมชนทั้งหมด 89 กลุ่ม 
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 3. สุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยให้กระจายทุกกลุ่มตามสัดส่วนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 15.66 
ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ดว้ยการจบัฉลากตามบญัชีรายช่ือ
สมาชิก เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน จาํนวน 337 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ใชแ้บบสัมภาษณ์ (interview schedule) ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามปลายปิด (closed – 
end question) และคาํถามปลายเปิด (opened – end question) แบ่งเป็น  4  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
 ตอนท่ี  2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
 ตอนท่ี  3  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน  

ตอนท่ี  4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
การวเิคราะห์ข้อมูล  
ตอนท่ี 1 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ใช้สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด   
 ตอนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ใชส้ถิติพรรณนา  ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด   
 ตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ใช้สถิติพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ   
ค่าความถ่ี  
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน ใช้สถิติพรรณนา  
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาโดยจดัลาํดบัหมวดหมู่ความสาํคญัแบบความเรียง  
 

ผลการวจิัย 
        1. สถานภาพทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจ และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงาน พบว่า
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและแต่งงานแลว้  มีอายุเฉล่ีย 48.68  ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือเทียบเท่า มีอาชีพหลกัคือทาํนา และมีอาชีพรองคือรับจา้ง มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรเฉล่ีย  
9.08 ไร่  แรงงานภายในครัวเรือนเฉล่ีย 3.32 คน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกลุ่มเฉล่ีย 15,087.54 บาท รายได้
ภาคการเกษตรเฉล่ีย 66,900.89  บาท  รายไดน้อกภาคเกษตรเฉล่ีย 42,434.18 บาท ส่วนใหญ่กูเ้งินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉล่ีย 3.32  ปี  
มากกวา่คร่ึงเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและลูกคา้ ธ.ก.ส.  ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากประธานกลุ่มและ
กรรมการกลุ่ม รองลงมาคือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี สมาชิกส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมประชุม ฝึก 
อบรม สัมมนา และดูงาน  แหล่งความรู้ของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่คือ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นท่ี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ พบว่าสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจ 
 2.  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
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                   2.1 การมีส่วนร่วมดา้นการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน  
                         2.1.1 ดา้นการวางแผนการดาํเนินงาน สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในการจดัทาํขอ้ตกลง ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กติกา หรือกฎเกณฑ์ในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน รองลงมาคือการวางแผนกิจกรรม การวิเคราะห์
ปัญหาของกลุ่ม   
        2.1.2 ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม  
รองลงมาคือการออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม 
        2.1.3 ดา้นสมาชิกกลุ่ม  สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก รอง 
ลงมาคือการใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่ม      
                         2.1.4 ดา้นการเงิน สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในการระดมหุ้น / เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
       2.1.5 การจดัสรรผลประโยชน์ สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในการให้สวสัดิการกบัสมาชิก รอง 
ลงมาคือการจดัสรรประโยชน์ใหก้บัชุมชน 
            2.1.6 การประเมินผลวิสาหกิจชุมชน สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
สาํเร็จของแผนปฏิบติังาน รองลงมาคือการประเมินศกัยภาพวสิาหกิจชุมชน   
  2.2  การมีส่วนร่วมดา้นการผลิต 
         2.2.1 ดา้นกระบวนการผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในดา้นกระบวนการผลิตคือ การดาํเนินการผลิต   
การแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกท่ีทาํการผลิต การจดัการวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต การจดัหา และการใช้วตัถุดิบตาม 
ลาํดบั 
            2.2.2 ดา้นการจดัการผลผลิต สมาชิกมีส่วนร่วมในดา้นการจดัการผลผลิตคือ การแปรรูปผลผลิต   
การบรรจุภณัฑ ์การจดัจาํหน่าย (ขายส่ง/ขายปลีก) การรวบรวมขอ้มูล และการรับรองผลิตภณัฑ์ ตามลาํดบั      
  2.3  การมีส่วนร่วมดา้นการตลาดและเครือข่าย 
          2.3.1 ดา้นการตลาด สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในดา้นการตลาดคือ การกาํหนดราคา การคิด
คาํนวณกาํไร/ขาดทุน การกาํหนดแหล่งจาํหน่ายสินคา้ การจดัทาํรูปแบบการจาํหน่าย ตามลาํดบั และมีส่วนร่วม
นอ้ยในการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์สินคา้และผลิตภณัฑ ์และการประเมินตลาด 
   2.3.2 ด้านการเช่ือมโยงเครือข่าย สมาชิกส่วนมากมีส่วนร่วมในดา้นการเช่ือมโยงเครือข่าย
ภายในชุมชน และภายนอกชุมชนคือ การจดัศึกษาดูงานกลุ่มท่ีสําเร็จ การจดัเวทีชุมชน และการแลก เปล่ียน
สินคา้ตามลาํดบั 
 3. ปัญหาในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชน 
     3.1 ดา้นการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่มีปัญหาในการประเมินวิสาหกิจอย่างต่อเน่ือง  
รองลงมาคือ ไม่มีการจดัระบบบญัชีของกลุ่มและขาดความรู้ การจดัหาทุนและสินเช่ือ การพฒันาวิสาหกิจ
อยา่งต่อเน่ือง  การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาในดา้นบริหารจดัการไม่เพียงพอ   
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     3.2 ดา้นการผลิต ส่วนใหญ่มีปัญหาในการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ผลิตไม่ทนั
ตามความตอ้งการของตลาด การดาํเนินการผลิตไม่เป็นระบบ ไม่มีการรับรองผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ไม่ตรง
กบัความตอ้งการของตลาด เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิตราคาสูง 
     3.3 ดา้นการตลาดและเครือข่าย ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเช่ือมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน  
และไม่มีการประเมินตลาด รองลงมาคือ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการกาํหนดราคา 
คิดคาํนวณกาํไร ขาดทุน ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต และตลาดไม่แน่นอนกาํหนดราคาไม่ได ้
 4. ขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชน   
     4.1 ดา้นการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน ควรมีการจดัประชุม ฝึกอบรมสัมมนา และดูงานในดา้น
การดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเติม ควรสนบัสนุนงบประมาณแหล่งเงินทุนและสินเช่ือ จดัฝึกอบรมใน
ดา้นการวเิคราะห์และวางแผน และหน่วยงานควรมีการประเมินศกัยภาพวสิาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
     4.2  ดา้นการผลิต จดัอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ จดัอบรมให้
ความรู้ดา้นการผลิต การแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ และสนบัสนุนการออกแบบผลิตภณัฑ์
และบรรจุภณัฑ ์  
      4.3 ดา้นการตลาดและเครือข่าย รัฐบาลควรประกนัราคาผลผลิตและผลิตภณัฑ ์จดัอบรมดา้นการตลาด 
และใหห้น่วยงานภาครัฐจดัเสวนาเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง 
   

อภิปรายผล 
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในดา้น

การผลิตมากท่ีสุด อาจเพราะมีทกัษะความชาํนาญในการผลิตสินคา้นั้น ๆ ก่อนจะมารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และรองลงมาคือมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารจดัการ และมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการตลาด ถึงจะมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงานแต่ก็ยงัมีปัญหาเกิดข้ึนทุกดา้น ไดแ้ก่ ระบบบญัชีของกลุ่มไม่เป็นไปตามระบบและขาด
ความรู้  การประเมินศกัยภาพและพฒันาวิสาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง การจดัสถานท่ีผลิตไม่ถูกสุขลกัษณะ วสัดุ/
อุปกรณ์ไม่ถูกสุขลกัษณะ การดาํเนินงานยงัไม่มีระบบ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ขาด
ความรู้ดา้นการตลาด และมีความตอ้งการความรู้ดา้นการตลาดเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่ายภายในชุมชน
และนอกชุมชน และเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่อาเซียน 
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บทคดัย่อ  
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใชโ้ปรแกรม GSP 

(The Geometer’s Sketchpad) สาํหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์70/70   2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการสอนคณิตศาสตร์ โดย
ใช ้GSP  และ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัจากเรียนโดยใชชุ้ดการสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสกลนคร ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2556  ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive  sampling) 
จาํนวน 40 คน และใชแ้ผนการวิจยัโดยใช้กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และการทดสอบ
ค่าที พบว่าชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช้ GSP สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 85.82/91.33  เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70  นกัศึกษา
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัศึกษามีความ
พึงพอใจในการเรียนดว้ยชุดการสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคัญ: ชุดการสอนคณิตศาสตร์,  ซอฟตแ์วร์เรขาคณิตแบบพลวตั,  จีเอสพี,  พีชคณิตเชิงเส้น  
 
 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) use GSP (The geometer’s sketchpad) to construct a 

mathematics instructional package on Linear Algebra with the effectiveness criterion at 70/70 for students 
in the Faculty of Education at Sakon Nakhon Rajabhat University, 2) study their learning achievement 
from using the package, and 3) study the satisfaction of students towards the package. The samples of the 
study consisted of 40 university students. The one group pretest - posttest design was used in this study. 
The percentage, arithmetic mean, and t-test for dependent samples were used for data analysis. The 
research findings were, as follows: the efficiency of the mathematics instructional package on Linear 
Algebra created by GSP was 85.82/91.33. The students’ post-test achievement was significantly higher 
than their pre-test scores at the level of .01. There was a high level of student satisfaction in using the 
mathematics instructional package. 
Keywords: mathematics instructional package, dynamic geometry software, GSP, linear algebra. 
 

บทน า  
วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิานามธรรม  จึงตอ้งหาส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยใน

การจดัการเรียนการสอน แต่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็ยงัไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ผลการศึกษาสภาพปัญหา
ของผูเ้รียนคณิตศาสตร์ท่ีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คือคุณภาพการสอน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) จากปัญหาสภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าว ทาํให้
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาให้ดีข้ึน จาํเป็นตอ้งใช้
นวตักรรมการเรียนรู้หรือแนวคิดใหม่มาจดักิจกรรม เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามแนว
การจดัการศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 กาํหนดไว ้จึงควรจดัการเรียนการสอน
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยนาํชุดการสอนและเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนแก่ผูเ้รียน (กิดานนัท ์มลิทอง, 2543)  
ชุดการสอนเป็นนวตักรรมการใช้ส่ือการสอนท่ีเร่ิมมีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกระดบั เพราะช่วยให้ผูส้อน
สามารถถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ท่ีสลบัซบัซ้อนเป็นนามธรรมสูงได ้(จิระ ทพัวิเศษ, 2535) การนาํ
วทิยาการต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการศึกษาเป็นการนาํวธีิการทางวทิยาศาสตร์มาประยุกตใ์ชอ้ยา่งแทจ้ริง 
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตอ้งทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อให้
สามารถนาํมาใชส้าํหรับการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม (เอกวิทย ์แกว้ประดิษฐ์, 2545) และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มีจุดมุ่งหมายสําคญัคือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด กระบวนการ
เรียนรู้ และมีทกัษะในการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง การท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งอาศยั
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงกาํลงัเขา้มามีบทบาทในการจดักระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ 
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อินเทอร์เน็ต ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งน่าสนใจ โปรแกรม GSP (The Geometer’s 
Sketchpad)  เป็นซอฟตแ์วร์หน่ึงท่ีนาํมาช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นโปรแกรมท่ีสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่ยาก 
และสามารถสร้างใหมี้การเคล่ือนไหว รวมไปถึงปรับเปล่ียนขนาดของรูปภาพได ้จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ดงัท่ีชนิศวรา 
ฉตัรแกว้ (2549) ไดศึ้กษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้เรขาคณิต ตามรูปแบบแวนฮีลีโดยใช ้GSP  พบวา่นกัเรียน 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเรขาคณิต โดยคะแนนเฉล่ีย หลงัเรียนสูงกวา่ และอุบล  กลองกระโทก (2550) ไดส้ํารวจ
เมทริกซ์ของการแปลงโดยใช้โปรแกรม GSP พบวา่การสร้างส่ือการสํารวจเมทริกซ์ของการแปลงโดยใช้
โปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นแนวทางในการสร้างส่ือการสํารวจเน้ือหาคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ 
ต่อไป ซ่ึงในวชิาพีชคณิตเชิงเส้นก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีควรมีการสร้างส่ือการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมน้ี 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม GSP สําหรับนกัศึกษา 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนการสอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นมากข้ึน 
สามารถเขา้ใจท่ีมาของบทนิยาม สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทได ้ เกิดความคิดรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน มีความพึงพอใจต่อการเรียน และเพื่อเป็นการพฒันาส่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช้ GSP สําหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการสอนคณิตศาสตร์ วิชา
พีชคณิตเชิงเส้น โดยใช ้ GSP 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัจากเรียนโดยใชชุ้ดการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 
  ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ชุดการสอนคณิตศาสตร์ วชิาพีชคณิตเชิงเส้น  
โดยใช ้ GSP 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาพีชคณิตเชิงเส้น 
-   ความพึงพอใจของนกัศึกษาจากการเรียนดว้ยชุด
การสอนคณิตศาสตร์ 
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วธิีด าเนินการวจิัย  
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและเน้ือหาวิชาพีชคณิตเชิงเส้น  ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2. ศึกษาซอฟตแ์วร์เรขาคณิตแบบพลวตั (GSP) เพื่อนาํมาสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิต
เชิงเส้น สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาหลกัสูตรและการสอน สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 3. ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัทั้ งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนโดยใช้
ซอฟต์แวร์เรขาคณิตแบบพลวตั (GSP) การสร้างชุดการสอนและการสร้างส่ือเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
 4. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 3 เร่ืองคือ เมตริกซ์ ระบบ
สมการเชิงเส้น  และปริภูมิเวกเตอร์ สร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช้ GSP  กาํหนด
องคป์ระกอบของชุดการสอนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คู่มือสาํหรับผูส้อน ประกอบดว้ย คาํช้ีแจง แผนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP ใบงาน  แบบฝึกหดั แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ พร้อมเฉลย ส่วน
ท่ี 2  คู่มือสําหรับผูเ้รียน ประกอบดว้ย คู่มือการใชโ้ปรแกรม GSP ใบกิจกรรม ใบงาน และใบความรู้ พร้อมสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช ้GSP   
 5. นาํชุดการสอนคณิตศาสตร์วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช ้GSP ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ 
จาํนวน  3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ 
(IOC) และนาํผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบั
จุดประสงค์ (IOC)  เป็นรายขอ้ จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC  ตั้งแต่  .05  ข้ึนไป และปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
 6. นาํชุดการสอนคณิตศาสตร์ วิชาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช ้GSP ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่ม 
เป้าหมายคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาหลกัสูตรและการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จาํนวน 40  คน โดยใหก้ลุ่มเป้าหมายทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ทาํแบบฝึกหดั
ระหวา่งเรียน ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และตอบแบบสอบถามเพื่อวดัความพึงพอใจหลงัจากการเรียนรู้ดว้ย
ชุดการสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินการทดลองโดยใชก้ลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (one group 
pretest posttest design) 
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ภาพท่ี 2  ชุดการสอนคณิตศาสตร์วชิาพีชคณิตเชิงเส้น 

ผลการวจิัย 
 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์วชิาพีชคณิตเชิงเส้น โดยใช ้GSP 
   

จ านวน

นักศึกษา 

ประสิทธิภาพของระหว่างเรียน 

1( )E  

ประสิทธิภาพหลงัเรียน 

2( )E  

40 
1

3776
100

4400
E    

85.82  

2

1096
100

1200
E    

91.33  

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทีของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 

 
1. นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของชุดการสอน คือ 1 2/E E = 85.82/91.33  ผา่นเกณฑ ์70/70 ท่ีกาํหนดไว ้

ระยะเวลา 
จ านวนผู้เรียน 

(คน) X  SD t-test 

ก่อนเรียน 40 10.23 3.36  

หลงัเรียน 40 27.40 1.65 32.80 
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2. นักศึกษามีความพึงพอใจในเร่ืองการดึงดูดความสนใจในการเรียนโดยใช้ GSP ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20)  

 

อภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชนิศวรา ฉตัรแกว้ (2549) 
2. นกัศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัอาํนาจ เช้ือบ่อคา (2547) ท่ีพบวา่ การใช ้GSP ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เร่ืองพาราโบลา ของนกัเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
    3.  ชุดการสอนคณิตศาสตร์วิชาพีชคณิตเชิงเส้น  โดยใช ้GSP ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นชุดการสอนประกอบ
คาํบรรยาย ซ่ึงคู่มือสําหรับผูส้อนและผูเ้รียนจะมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ครูผูส้อนสามารถนาํไปใชใ้นการสอนได ้
และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม ทาํใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2524  ซ่ึงเป็นบทบญัญติักฎหมายเฉพาะแตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ไม่ตอ้งอาศยั
หลกัฐานการเช่าและเง่ือนไขการจดทะเบียนสิทธิในท่ีดิน พบวา่เม่ือมีการเขา้ไปครอบครองทาํกินของบุคคลอ่ืน
เกินกวา่หน่ึงฤดูการเช่า เป็นการเขา้เง่ือนไขท่ีผูท้าํกินยืน่คาํร้องต่อคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) ก็จะเกิดกระบวนการวินิจฉยัตามคาํร้องโดยไม่มีกรอบระยะเวลาในการทาํคาํวินิจฉยัท่ี
ชดัเจนและไม่มีมาตรการคุม้ครองชัว่คราวระหวา่งการทาํคาํวินิจฉยั ก่อให้เกิดปัญหาต่อเจา้ของท่ีดินท่ีไม่อาจใช้
หรือจาํหน่ายท่ีดินของตนเองได ้หากมีการจาํหน่ายจะตอ้งจาํหน่ายให้แก่ผูเ้ช่าก่อนและหากจาํหน่ายโดยไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย ผูเ้ช่ามีสิทธิซ้ือก่อนตามราคาท่ีผูรั้บโอนซ้ือไว ้แมจ้ะไดจ้าํหน่ายไปก่ีทอดก็ตาม นอกจากนั้น
ในส่วนของคุณสมบติัของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นกฎหมายเขา้เป็นคณะกรรมการร่วมในการทาํคาํวินิจฉัย จึงก่อให้เกิดการทาํคาํวินิจฉัยท่ีไม่เป็นไปตาม
หลกัคาํวนิิจฉยัในวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  จึงเสนอแนะวา่  ควรแกไ้ขพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524  โดยเพิ่มเติมใหก้ารเช่าท่ีมีระยะเวลามากกวา่หน่ึงฤดูการเช่า  ตอ้งทาํเป็นหนงัสือและ
... 

 
* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวชิากฏหมายมหาชน  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2556 
** ผูพ้ิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดัเพชรบุรี 
*** ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรและรองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต 
       ชลบุรี 
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จดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี และให้กาํหนดกรอบในการทาํคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการให้แลว้เสร็จภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องหรือให้ขยายไดอี้กไม่เกิน 30 วนั แมจ้ะมีระยะเวลานอ้ยกวา่ท่ีพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกาํหนดให้มีการคุม้ครองชัว่คราวโดยให้นาํผลผลิตมาวางไว้
หรือจดัคนกลางต่อคณะกรรมการเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิและกาํหนดให้คณะกรรมการมีผูแ้ทนหน่วยงานทาง
กฎหมายเขา้ร่วมพิจารณา 
ค าส าคัญ: การบงัคบัใช,้ การเช่าท่ีดิน, การเกษตร 

 

 

ABTRACT 
This thesis aimed to study problems and obstacles in the enforcement of the Agricultural Land 

Leases Act, B.E. 2524 (1981). This specific statutory provision was different from civil and commercial 
law, which was not dependent on lease evidence and registering conditions in land. From the research, it 
was found that when there was an occupancy of other persons’ land more than one season, it would be in 
conformity with the conditions that occupants would submit a petition to the Board of Sub-district 
Agricultural Land Lease (‚Board of Sub-district Agricultural Land Lease‛). The decision process as the 
petition would be performed with no clear timeframe in the making of decision and no temporarily 
protective measures pending during making decision was causing problems to land owners who were 
unable to use or sell their lands. If there was a sale, the owners would have to sell their lands to the lessee 
first and if there was a sale not in compliance with laws, the lessee would hold the right to buy them first 
as the bought price of assignee whether there were several times of sales. In addition, as for qualifications 
of the Board of Sub-district Agricultural Land Lease (‚Board of Sub-district Agricultural Land Lease‛), 
there were no legal experts joining in the joint committee in making decisions; therefore, this caused the 
making of decision not comply with decision of governing official act. It was suggested that there should 
be an amendment of the Agricultural Land Lease Act, B.E. 2524 (1981), by adding the duration of the 
leases more than one season. Also, there should be a letter registered in front of competent authority and 
there should be a stipulation of frame in decision making of the Board to finish within 30 days from the 
date receiving the petition or the decision making could be extended not more than 30 days though the 
terms were lower than the Governing Official Act Method Act, B.E. 2539 (1996). Moreover, the 
Agricultural Land Leases Act should stipulate that there should be a temporary protection by placing 
products or appointing a middleman for the Board in order to wait for verification of rights and stipulate 
that there should be the joint committee by the Board and an agent of legal agency to consider jointly. 
Keywords: enforcement, land lease, agriculture. 
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บทน า 
 ความเดือดร้อนของชาวไร่ชาวนาอนัเกิดจากการไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตวัเองมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ 
และเป็นปัญหายาวนานมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะชาวนาท่ีอยูใ่นจงัหวดัภาคกลางและภาคตะวนัออก เน่ืองจาก
ท่ีดินทาํกินส่วนใหญ่ไดต้กไปเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มนายทุนผูมี้ฐานะทางการเงินของประเทศ เพราะชาวนา
นาํท่ีดินท่ีเป็นปัจจยัการผลิตภาคเกษตรกรรมไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืกบันายทุน และต่อมาก็ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของกลุ่มนายทุนซ่ึงเป็นคนกลุ่มนอ้ยของประเทศ ในท่ีสุดชาวนาตอ้งเช่าท่ีดินจากกลุ่มนายทุนเหล่าน้ีเพื่อทาํ
การเกษตรกรรม 
 ในอดีตนั้นจะมีกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของเจา้ของนาผูใ้ห้เช่า แต่มิไดบ้ญัญติัข้ึน
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูเ้ช่าที่ดินซ่ึงเป็นเกษตรกรแต่อยา่งใด เช่น กฎหมายลกัษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 7, 
พระราชบญัญติัลกัษณะเก็บเงินค่าเช่านา ร.ศ. 119 ต่อมาราษฎรผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากการเช่าท่ีนาทาํกิน
ไดร้วมตวักนัเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูเ้ช่านา โดยมีกฎหมายฉบบัแรกคือ 
พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 และพฒันาแกไ้ขมาเป็นพระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 
2517 และพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  
              พระราชบญัญติัการเช่าดินท่ีเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มุ่งเน้นให้การคุม้ครองเกษตรกรผูเ้ช่าท่ีดินเพื่อ
ทาํกินเป็นหลกั โดยลืมให้การคุม้ครองเจา้ของท่ีดินผูใ้ห้เช่า โดยเฉพาะการตกเป็นผูใ้ห้เช่าท่ีดินโดยไม่ไดต้ั้งใจ 
และกฎหมายไดส้ร้างองคก์รท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าซ่ึงเป็น
ผูใ้ชอ้าํนาจปกครองแทนรัฐไวแ้บบหลวม ๆ จนกฎหมายฉบบัน้ีตกเป็นเคร่ืองมือของผูไ้ม่สุจริตใชส้ร้างความ
เดือดร้อนเสียหายแก่เจา้ของท่ีดินซ่ึงบางคร้ังตอ้งตกเป็นผูใ้ห้เช่าท่ีดินของตนแบบไม่รู้ตวั กฎหมายฉบบัน้ีมี
เน้ือหาในส่วนของการระงับข้อพิพาทระหว่างผูเ้ช่ากับผู ้ให้เช่า โดยกําหนดให้มีหน่วยงานท่ีเรียกว่า 
คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) ซ่ึงมีท่ีมาจากการแต่งตั้งบางส่วนและการเลือกตั้งบางส่วน เป็นผู ้
วนิิจฉยัช้ีขาดกรณีมีขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้ช่ากบัผูใ้ห้เช่า โดยให้อาํนาจอยา่งกวา้งขวางเทียบเท่าศาลยุติธรรม ทั้งท่ี
เป็นองคก์รท่ีถูกกาํหนดข้ึนมาแบบหลวม ๆ มีท่ีมาไม่รัดกุม ไม่มีความรู้ดา้นกฎหมายหรือไม่มีหน่วยงานทางการ
ยุติธรรมของรัฐคอยให้คาํแนะนาํในการทาํคาํวินิจฉัยช้ีขาด ส่งผลให้การใชอ้าํนาจขององค์กรเหล่าน้ีสร้างความ
เสียหายให้แก่คู่กรณีเป็นอยา่งมาก กรณีท่ีเห็นไดช้ดัคือการใชดุ้ลยพินิจในการวินิจฉยัวา่ท่ีดินพิพาทไดมี้การ
เช่ากนัตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีหรือไม่ และกฎหมายไม่กาํหนดเง่ือนเวลาในการพิจารณาขอ้พิพาทวา่ควร
ทาํคาํวินิจฉยัให้แลว้เสร็จเม่ือใด คณะกรรมการทาํคาํวินิจฉัยโดยไม่โปร่งใส อีกทั้งยงัขาดกระบวนการคุม้ครอง
ชัว่คราวในระหวา่งรอคาํวินิจฉยั เป็นเหตุให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเสียเปรียบ และอาจเกิดปัญหาเขตอาํนาจศาล
ในการช้ีขาดคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการ ซ่ึงกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัโดยชดัเจนว่าควรอยู่ในเขตอาํนาจของศาล
ยติุธรรมหรือศาลปกครอง   
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ดงันั้น พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ควรมีการดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน
เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งฝ่ายผูใ้ห้เช่าและผูเ้ช่า และป้องกนัไม่ให้ผูไ้ม่สุจริตใชก้ฎหมายฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการออกกฎหมายการเช่าท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524  
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายกรณีการเช่านาท่ีไม่มีหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือ หรือกรณีมี
บุคคลหน่ึงบุคคลใดไดเ้ขา้ใชท่ี้ดินเพื่อทาํนาของบุคคลอ่ืนมาแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงฤดูทาํนา แลว้บุคคลนั้นกล่าว
อา้งวา่ตนเป็นผูเ้ช่านา ตามมาตรา 22 และ 25  
 3. เพื่อศึกษาหลกัความเหมาะสมในการมอบอาํนาจรัฐให้คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) เป็น 
ผูด้าํเนินการวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม อนัเป็นการออกคาํสั่งทาง
ปกครองอยา่งหน่ึง 
 4. เพื่อศึกษาหลกัเกณฑเ์ง่ือนเวลาในการทาํคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) 
 5. เพื่อศึกษาหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองชัว่คราวของคู่กรณีในระหวา่งการรอคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการ
การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํ
จงัหวดั (คชก. จงัหวดั) และเพื่อศึกษาเร่ืองเขตอาํนาจศาลในกรณีท่ีคู่กรณีอุทธรณ์คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการ
การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) 

 

สมมติฐานของการวจิัย 
การท่ีกฎหมายบงัคบัใหก้ารเช่านาแมไ้ม่มีหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือ หรือกรณีมีบุคคลหน่ึงบุคคล

ใดท่ีไดเ้ขา้ใชท่ี้ดินเพื่อทาํนาของบุคคลอ่ืนมาแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงฤดูทาํนา แลว้บุคคลนั้นกล่าวอา้งวา่ตนเป็นผู ้
เช่านา และกฎหมายสันนิษฐานไวก่้อนวา่ไดมี้การเช่านากนัตามกฎหมายน้ี ถือวา่เป็นการออกกฎหมายมาใช้
บงัคบัแบบไม่มีการคุม้ครองความเท่าเทียมกนัของประชาชนในรัฐผูเ้ป็นคู่กรณี รวมถึงการท่ีรัฐมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) 
เป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้ช่ากบัผูใ้ห้เช่า อนัเป็นการมอบอาํนาจรัฐให้องคก์รก่ึงเอกชน
เป็นผูด้าํเนินการออกคาํสั่งทางปกครอง ซ่ึงตอ้งทาํภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้อาํนาจ
ไว ้และการไม่กาํหนดกรอบเวลาในการทาํคาํวินิจฉัยให้ชดัเจน รวมทั้งไม่มีการวางกรอบการคุม้ครองชั่วคราว
คู่กรณีระหวา่งการรอคาํวนิิจฉยัขอ้พิพาทขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีใชอ้าํนาจปกครองแทนรัฐนั้น ถือวา่เป็นการยก
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ร่างกฎหมายมาบงัคบัใช้แบบไม่เหมาะสมเพราะยงัขาดหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีชดัแจง้ท่ีจะนาํมาใช้เป็น
แนวทางปฏิบติัหรือใช้เป็นบรรทดัฐานในการพิจารณาและการพฒันาองคค์วามรู้ของคณะกรรมการการเช่า
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) ผูท้าํคาํวินิจฉยัเพื่อรักษา
ความเป็นธรรมใหก้บัสังคมได ้ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 เป็นการวิจยัทางเอกสาร (documentary research) โดยมุ่งวิเคราะห์เน้ือหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.  2524 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการวินิจฉยั
ช้ีขาดอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงวา่ดว้ยการไกล่เกล่ีย
และประนอมขอ้พิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 รวมถึงศึกษาตาํรา เอกสาร บทความ ส่ิงพิมพ ์วิทยานิพนธ์ งานวิจยั
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ตลอดจนพิจารณาแนวคิดทางกฎหมาย ทฤษฎีหลกัการ
การใชอ้าํนาจในทางปกครองโดยองค์กรท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐให้ดาํเนินการออกคาํสั่งทางปกครองทั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
กรณีกฎหมายกาํหนดให้การเช่านาแมไ้ม่มีหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือ หรือกรณีมีบุคคลหน่ึงบุคคล

ใดท่ีไดเ้ขา้ใชท่ี้ดินเพื่อทาํนาของบุคคลอ่ืนมาแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงฤดูทาํนา แลว้บุคคลนั้นกล่าวอา้งวา่ตนเป็นผู ้
เช่านา และกฎหมายสันนิษฐานไวก่้อนวา่ไดมี้การเช่านากนัตามมาตรา 22, 24 และ 25 และศึกษาถึงวิธีการทาํ
คาํวนิิจฉยัขอ้พิพาท เง่ือนเวลาในการทาํคาํวนิิจฉยัขอ้พิพาท กระบวนการคุม้ครองชัว่คราวของคู่กรณีระหวา่ง
รอคาํวินิจฉัยขอ้พิพาทของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และประจาํ
จงัหวดั (คชก. จงัหวดั) ตามพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการวินิจฉยัช้ีขาดอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล พ.ศ. 2542 ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัอาํนาจรัฐในการออกกฎหมายคุม้ครองประโยชน์ของผูเ้ช่าท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม การท่ีรัฐให้
องคก์รเอกชนหรือก่ึงเอกชนดาํเนินการออกคาํสั่งทางปกครอง การมอบอาํนาจรัฐให้องคก์รเอกชนหรือก่ึงเอกชน
ออกคาํสั่งทางปกครองในต่างประเทศ หลักเกณฑ์และรูปแบบการอุทธรณ์ โต้แยง้ การควบคุมและการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการออกคาํสั่งทางปกครองโดยองค์กรท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย ความเหมาะสมในการมอบ
อาํนาจใหอ้งคก์รเอกชนหรือก่ึงเอกชน หรือองคก์รท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายให้ออกคาํสั่งทางปกครอง เพื่อ
เป็นแนวทางในการมอบอาํนาจรัฐใหอ้งคก์รต่าง ๆ ดาํเนินการออกคาํสั่งทางปกครอง 
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ผลการวจิัย 
1. การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีไม่มีหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือ กฎหมายฉบบัน้ีไดว้างหลกัการ

คุม้ครองผูเ้ช่าเอาไวอ้ย่างกวา้งขวาง โดยในมาตรา 22 บงัคบัให้การเช่าท่ีดินเพื่อการทาํนาหรือเพื่อการทาํ
เกษตรกรรมให้สามารถฟ้องบงัคบัคดีกนัได ้ไม่วา่จะมีหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือหรือไม่ก็ตาม และในมาตรา 
25 ไดว้างหลกัขยายออกไปอีกวา่ ถา้มีบุคคลหน่ึงบุคคลใดไดเ้ขา้ใชท่ี้ดินของบุคคลอ่ืนเพื่อทาํนามาเป็นเวลา
อยา่งนอ้ยหน่ึงฤดูทาํนา ถา้บุคคลนั้นอา้งตนเองวา่เป็นผูเ้ช่านา ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ไดมี้การเช่านากนัตาม
พระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่เจา้ของท่ีดินจะพิสูจน์ไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน จากการท่ีกฎหมายฉบบัน้ีบญัญติัข้ึนเพื่อคุม้ครอง
เกษตรกรผูเ้ช่าในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นนโยบายการคุม้ครองดา้นหลกัฐานการเช่า หรือหลกัการคุม้ครอง
อายสุัญญาเช่าซ่ึงกาํหนดสิทธิการเช่านาไวแ้น่นอนคราวละ 6 ปี หรือนโยบายส่งเสริมให้ผูเ้ช่ามีโอกาสเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตนเช่าทาํกินอยูด่ว้ย กล่าวคือผูใ้หเ้ช่าจะขายท่ีดินไดต่้อเม่ือไดแ้จง้ให้ผูเ้ช่าทราบ โดยตอ้ง
ทาํเป็นหนงัสือแสดงความจาํนงจะขายท่ีดินท่ีให้เช่า พร้อมทั้งระบุราคาท่ีจะขายและวิธีการชาํระเงินยื่นต่อ
ประธานคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) ถา้ผูเ้ช่าแสดงความจาํนงจะซ้ือ
ท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่าตอ้งขายท่ีดินแปลงนั้นใหแ้ก่ผูเ้ช่า หากผูใ้หเ้ช่าไดข้ายท่ีดินโดยฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าว ไม่วา่ท่ีดิน
นั้นจะถูกโอนต่อไปยงัผูใ้ด ผูเ้ช่ามีสิทธ์ิซ้ือท่ีดินจากผูรั้บโอนตามราคาหรือวิธีการชาํระเงินท่ีผูรั้บโอนซ้ือไว ้หรือ
ตามราคาตลาดในขณะนั้น แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่ากนั ภายในกาํหนด  2  ปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้ช่ารู้หรือควรรู้ หรือ
ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่าโอนท่ีดิน และหากผูรั้บโอนไม่ยอมโอนท่ีดิน ผูเ้ช่าอาจร้องขอต่อคณะกรรมการ
การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) ให้ผูรั้บโอนนั้นขายท่ีดินให้ตนได ้ทั้งน้ีตามมาตรา 
53 และ 54 

2. ความเหมาะสมในการมอบอาํนาจรัฐให้คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล 
(คชก. ตาํบล) และประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) เป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้ห้
เช่า คณะกรรมการทั้งสองคณะน้ีมีอาํนาจระงบัขอ้พิพาทเบ้ืองตน้ระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่า โดยคณะกรรมการ
จะประกอบดว้ยบุคคลท่ีเป็นขา้ราชการประจาํส่วนหน่ึงและบุคคลท่ีมาจากการแต่งตั้งท่ีเรียกวา่ผูแ้ทนฝ่ายผู ้
เช่าและผูแ้ทนฝ่ายผูใ้ห้เช่า ซ่ึงมีฝ่ายละ 4 คน เม่ือพิจารณาคุณสมบติัของคณะกรรมการทั้งสองคณะแลว้จะ
เห็นไดว้่า คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก.จงัหวดั) เท่านั้นท่ีมีผูแ้ทนจาก
หน่วยงานท่ีเช่ียวชาญทางกฎหมายคือ กรมอยัการและอยัการจงัหวดั เขา้เป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณา
ขอ้พิพาทระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า แต่คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) 
ซ่ึงเป็นตน้นํ้ าแห่งความยุติธรรมกลบัไม่มีผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญทางกฎหมายเป็นคณะกรรมการร่วม
พิจารณาเลย เพราะกฎหมายไม่ไดร้ะบุให้มีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายรวมอยูใ่นคณะกรรมการดว้ย ดงันั้น
จึงเกิดปัญหาในการวนิิจฉยัขอ้พิพาทมาโดยตลอด จนแทบไม่มีขอ้พิพาทใดเลยท่ีมีการเจรจาไกล่เกล่ียกนัจบ
ในชั้นคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก.ตาํบล) ส่งผลให้มีขอ้พิพาทคา้งพิจารณาอยู่
ในชั้นคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก.จงัหวดั) เป็นจาํนวนมาก และหลายคดีตอ้ง
ไปจบท่ีชั้นศาล จึงเห็นควรให้มีแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายเพื่อเพิ่มขอ้ความกาํหนดให้การพิจารณาขอ้
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พิพาทของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) จะตอ้งมีอยัการจงัหวดัหรือ
ผูแ้ทนเขา้ร่วมการพิจารณาดว้ย เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อให้คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการเป็นไป
โดยถูกตอ้งและเป็นธรรม เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการฟ้องร้องคณะกรรมการผูท้าํคาํวินิจฉัยต่อศาลปกครองใน
ประเด็นการวนิิจฉยัไม่เป็นไปตามวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองดว้ย  

3. เง่ือนเวลาในการทาํคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. 
ตาํบล) และประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) จากการศึกษาพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.  2524 
ไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาในการทาํคาํวินิจฉัยของหน่วยงานทั้งสองไว ้จึงเกิดความล่าชา้ในการทาํคาํวินิจฉัย 
บางเร่ืองใชเ้วลาพิจารณายาวนานจนกระทัง่พน้กรอบระยะเวลาตามสัญญาไปเอง ท่ีพบคือการพิพาทระหวา่ง
ผูเ้ช่ากบัผูใ้ห้เช่าในประเด็นระยะเวลาการเช่า ซ่ึงพระราชบญัญติัฉบบัน้ีกาํหนดให้มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 
6 ปี ตามมาตรา 26 และกรณีการเช่าชัว่คราวไม่เกิน 2 ปี ตามมาตรา 27 หรือการพิพาทระหวา่งผูเ้ช่ากบัผูใ้ห้
เช่าในประเด็นการเช่าโดยไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือ โดยผูเ้ช่าอา้งวา่ตนครอบครองท่ีดินแปลงพิพาทของผูใ้ห้เช่า
โดยการเช่า ส่วนเจา้ของท่ีดินยกขอ้ต่อสู้วา่ไม่ใช่การเช่า แต่เป็นการมอบท่ีดินให้ผูเ้ช่าทาํกินโดยไม่มีค่าตอบแทน
หรือมีค่าตอบแทนเล็กนอ้ยระหวา่งท่ีตนไปทาํงานในต่างจงัหวดั พบวา่บางเร่ืองมีการพิจารณาล่าชา้มาก บางเร่ือง
ใชเ้วลานานกวา่สองปี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่กรณีเป็นอยา่งยิ่ง การท่ีกฎหมายไม่ไดก้าํหนดกรอบระยะเวลา
ในการทาํคาํวนิิจฉยัไวด้งักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัคู่พิพาทมากมาย จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขบทบญัญติั
ของพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โดยเพิ่มบทบญัญติัเพื่อวางหลกักาํหนดระยะเวลา
ในการทาํคาํวินิจฉยัไว ้กล่าวคือเม่ือคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก.ตาํบล) ไดรั้บ 
คาํร้องแลว้ จะตอ้งวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 30 วนั กรณีมีความจาํเป็นให้ขยายไดอี้กไม่เกิน 30 วนั 
และเม่ือคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํจงัหวดั (คชก.จงัหวดั) ไดรั้บอุทธรณ์คาํวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก.ตาํบล) แลว้ จะตอ้งวินิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้
เสร็จภายในระยะเวลา 60 วนั และกรณีมีความจาํเป็นใหข้ยายไดอี้กไม่เกิน 30 วนั  
 4. การคุม้ครองชั่วคราวคู่กรณีในระหว่างการทาํคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล) และประจาํจงัหวดั (คชก. จงัหวดั) พบวา่กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัหลกัการ
คุม้ครองชัว่คราวเพื่อบรรเทาความเสียหายของคู่กรณีไวเ้ลย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่พิพาททั้งฝ่ายผูเ้ช่า
ผูใ้หเ้ช่า และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะบางเร่ืองใชร้ะยะเวลาในการทาํคาํวินิจฉยัล่าชา้นาน
กว่าสองปี หากเป็นการวินิจฉัยในประเด็นพิพาทเร่ืองระยะเวลาการเช่าอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
ยาวนานถึงขั้นปล่อยให้ระยะเวลาตามอายุสัญญาเช่าหมดไปเองแลว้ก็จาํหน่ายเร่ืองออกจากสารบบความก็มี 
การท่ีกฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัหลกัการคุม้ครองชัว่คราวคู่กรณีไวใ้นระหว่างการทาํคาํวินิจฉัย ถือเป็นช่องวา่งของ
กฎหมายท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อกาํหนดกรอบการคุม้ครองคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อความเป็นธรรมของสังคม จึงควรแกไ้ข
เพิ่มเติมพระราชบญัญติัฉบบัน้ี โดยการเพิ่มบทบญัญติัวิธีการคุม้ครองชัว่คราวระหว่างการรอคาํวินิจฉัยของ
คณะกรรมการทั้งสองส่วนเพื่อวางหลกัการเสียใหม่ และกาํหนดให้คู่กรณี ไม่วา่จะเป็นฝ่ายผูเ้ช่าหรือผูใ้ห้เช่า
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถยื่นคาํร้องต่อคณะกรรมการได ้ไม่ว่าเร่ืองจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
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คณะกรรมการส่วนใดก็ตามเพื่อขอคุม้ครองชั่วคราวได ้และเม่ือมีผูย้ื่นคาํร้องขอให้คุม้ครองชัว่คราวแล้ว
คณะกรรมการท่ีรับคาํร้องก็จะตอ้งวนิิจฉยัตามคาํร้องทนัที  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่การเช่าท่ีมีการควบคุมตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งมีหลกัฐานการ

เช่าเป็นหนงัสือ โดยการเช่าท่ีมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้ทาํหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือลงลายมือ ทั้ง
ฝ่ายผูเ้ช่าและฝ่ายผูใ้ห้เช่าเป็นสําคญั และการเช่าท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกวา่ 2 ปีข้ึนไป ให้ทาํหลกัฐานการ
เช่าเป็นหนงัสือและจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี มิฉะนั้นใหฟ้้องร้องบงัคบัคดีไดเ้พียง 2 ปี 

2. ใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ หากบุคคลหน่ึงบุคคลใดไดเ้ขา้ใชท่ี้ดินของผูอ่ื้นเพื่อทาํนามาแลว้
อยา่งนอ้ยหน่ึงฤดูทาํนา แลว้บุคคลนั้นอา้งวา่ตนเป็นผูเ้ช่า ให้ผูเ้ช่าซ่ึงเป็นผูก้ล่าวอา้งวา่ตนเป็นผูเ้ช่านานั้นยื่น
คาํร้องต่อ คชก.ตาํบล เพื่อใหแ้จง้ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงทราบและสอบถามวา่ประสงคจ์ะเขา้สู่การไกล่เกล่ีย
หรือไม่ หากคู่กรณีทุกฝ่ายตกลงยินยอมท่ีจะเขา้สู่การไกล่เกล่ีย ให้ คชก. ตาํบล แจง้ให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ
เพื่อกาํหนดวนัไกล่เกล่ีย หากคู่พิพาทตกลงกนัไดว้า่มีการเช่าท่ีดินกนัจริง ให้ทาํหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือ
และหรือจดทะเบียนการเช่าต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี การทาํหลกัฐานการเช่าเป็นหนงัสือตามวรรคหน่ึงให้ คชก. 
ตาํบล ติดต่อประสานงานกบัส่วนราชการท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่อบนัทึก
การเช่านาหรือการเปล่ียนแปลงแห่งสิทธิการเช่านาใหป้รากฏไวใ้นทะเบียนท่ีดินท่ีมีการเช่านารายนั้น ๆ ดว้ย
แต่ในกรณีท่ีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยนิยอมเขา้สู่การไกล่เกล่ียหรือไกล่เกล่ียแต่ตกลงกนัไม่ได ้ให้ คชก. ตาํบล 
จาํหน่ายคาํร้องของผูร้้องและแจง้ใหผู้ร้้องทราบ  

3. ใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบลหรือ
จงัหวดั จะตอ้งใหมี้อยัการจงัหวดัเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาดว้ยทุกคร้ัง 

4. ใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเพื่อใหมี้การคุม้ครองประโยชน์ของคู่กรณีทุกฝ่าย โดยผูเ้ช่า ผูใ้ห้
เช่า หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ชอบท่ีจะยื่นคาํขอต่อคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล 
(คชก. ตาํบล) หรือประจาํจงัหวดั (คชก.จงัหวดั) เพื่อให้มีคาํสั่งกาํหนดวิธีการเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูข้อใน
ระหวา่งการพิจารณาวินิจฉยัขอ้พิพาท เช่น ให้นาํผลผลิตหรือเงินท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการในท่ีดินแปลง
พิพาทมาวางไวต่้อคณะกรรมการฯ หรือต่อบุคคลภายนอก หรือให้ตั้งผูจ้ดัการดูแลการประกอบกิจการในท่ีดิน
แปลงพิพาท หรือใหมี้คาํสั่งหา้มชัว่คราวมิใหฝ่้ายท่ีครอบครองท่ีดินแปลงพิพาทกระทาํอนัเป็นการละเมิด หรือ
กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํอนัเป็นการก่อให้เกิดความชาํรุดบกพร่อง หรือการรอนสิทธิ หรือการป้องกนัการ
เปลืองไปเปล่า หรือการบุบสลายในท่ีดินแปลงพิพาท หรือมีคาํสั่งใด ๆ ในอนัท่ีจะบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย
ท่ีฝ่ายผูร้้องอาจไดรั้บจากการท่ีผูค้รอบครองท่ีดินแปลงพิพาทยงัคงครอบครองท่ีดินอยูต่่อไปในระหวา่งการรอคาํ
วนิิจฉยั เป็นตน้ ทั้งน้ีจนกวา่การวนิิจฉยัของคณะกรรมการฯ จะถึงท่ีสุดหรือมีคาํสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในการใชบ้ริการ
ทางดา้นการเงินกบักองทุนหมู่บา้น และพฤติกรรมของกองทุนหมู่บา้นในการบริหารจดัการกองทุน ระหวา่ง
พื้นท่ีเมืองและพื้นท่ีชนบท ใช้กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีอาํเภอปัว จงัหวดัน่าน แบ่งกองทุนหมู่บา้นออกเป็น กองทุน
หมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมือง กองทุนหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตชานเมือง และกองทุนหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตชนบท 
ผา่นการใชแ้บบสอบถามเชิงลึกหมู่บา้นละ 20 ชุด ซ่ึงจะไดข้อ้มูลในเชิงปริมาณและขอ้มูลคุณภาพ ส่วนพฤติกรรม
กองทุนหมู่บา้นนั้นจะศึกษาผา่นการจดัเวทีเสวนากลุ่มยอ่ยกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเร่ืองระเบียบของ
กลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม พบว่ากองทุนหมู่บา้นมีพฤติกรรมร่วมกนัคือ พยายามรักษาเงินสนบัสนุนจาก
รัฐบาล 1 ลา้นบาท ไม่ให้หายไป โดยเคร่งครัดกบัการติดตามการชาํระเงินกูคื้นของสมาชิก จะตอ้งติดตาม
เงินกูใ้หไ้ดค้รบภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด เม่ือจาํแนกกองทุนหมู่บา้นออกเป็นกองทุนในเขตเมืองและชนบท 
พบวา่กองทุนหมู่บา้นในเขตเมืองนั้นไม่มีการจดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้สมาชิกนอกเหนือจากการให้กูป้ระจาํปี 
ส่วนกองทุนหมู่บา้นในชนบทนั้นจะมีการจดัสวสัดิการต่าง ๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือในงานศพ การให้เงิน
ช่วยเหลือเม่ือตอ้งนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิก ส่วนพฤติกรรมของ
สมาชิกกองทุนหมู่บา้น  พบวา่สมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเมืองนั้นไม่เห็นความสาํคญัของเงินกองทุนหมู่บา้น 
 

 
* นิสิตหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปีการศึกษา  2556 
** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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มากเท่ากบัสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตชนบท เน่ืองจากมีตวัเลือกในการกูเ้งินท่ีหลากหลายกวา่ นอกจากนั้นหาก
กองทุนหมู่บา้นให้บริการการออมเงินแก่สมาชิกแลว้ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเมืองจะให้ความสนใจออม
เงินกบักองทุนหมู่บา้นนอ้ยกวา่ประชาชนในพื้นท่ีชนบท 
ค าส าคัญ: กองทุนหมู่บา้น, สินเช่ือรายยอ่ย 

 

ABSTRACT 
This research aimed to study behavior differences of members in using financial services from a 

village fund and how the village funding service was served to its members. The study focused on the 
differences between the samples in rural and urban areas of Pua district, Nan Province. This study used 20 
in-depth questionnaires for each village to survey their behaviors. Both quantitative and qualitative data 
were collected. The qualitative study on behaviors was conducted through sub-group discussion between 
the members and funding committees on the regulation and management topics. The study revealed the 
common behavior of the members, that is, they tried to maintain the amount of one-million baht by strictly 
collecting repayment from the clients. When funds were classified according to the areas; urban and rural, 
it was found that village fund in the urban areas provided no other welfare services for its members, apart 
from an annual funding service. On the contrary, the funding service in the rural areas provided other 
welfare services and benefits to its members, such as financial supports for a funeral, expenses when 
admitted in a hospital and educational scholarships for the members’ children. Regarding the behavior of 
the fund members in urban areas, it was found that they did not give as much precedence to the fund as the 
members in the rural areas did. This was because the chance to seek assistance from financial instructions 
was higher. Furthermore, the urban members were less interested in depositing the fund with a village 
funding service than the rural members. 
Keywords: village fund, microfinance. 
 

บทน า 
 สภาพพื้นท่ีชุมชนในเขตเมืองและชนบทนั้นแตกต่างกนัในเร่ืองจาํนวนองคก์รทางการเงินท่ีปล่อย
สินเช่ือรายย่อยให้แก่ผูท่ี้มีรายไดน้้อย และสภาพความสัมพนัธ์กนัของประชาชนในชุมชน โดยพื้นท่ีชุมชนใน
เขตเมืองจะมีองคก์รการเงินต่าง ๆ เปิดใหบ้ริการอยูจ่าํนวนมาก ทาํใหป้ระชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยสามารถเขา้ถึง
สินเช่ือรายยอ่ยไดง่้ายกวา่ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีชนบท ซ่ึงหากตอ้งการเขา้มาใช้บริการทางการเงินจะตอ้งเผชิญ
กบัตน้ทุนทางด้านการเดินทางด้วย ส่วนสภาพความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนนั้นพบว่า ประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีชนบทจะมีความใกลชิ้ดกนัและรู้เร่ืองราวและวิถีการดาํเนินชีวิตของกนัและกนัมากกว่าในเขตเมือง 
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ดงันั้นกระบวนการติดตามการใชเ้งินกองทุนหมู่บา้นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและสมาชิกกลุ่มกองทุน
หมู่บา้นในพื้นท่ีชนบทจึงติดตามไดง่้ายกวา่ชุมชนในเขตเมือง นอกจากนั้นยงัพบวา่ประชาชนในพื้นท่ีชนบท
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการใช้เงินกูร้ะหว่างกนัของผูท่ี้เป็นผูเ้ซ็นสัญญาร่วมกนัมากกว่าประชาชนในเขตเมือง 
(Huerta, 2010) 

ท่ีผา่นมาก่อนท่ีจะมีการริเร่ิมโครงการกองทุนหมู่บา้น รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ
เขา้ถึงสินเช่ือเพื่อเป็นการสนบัสนุนทางดา้นแหล่งเงินทุนของประชาชนหลากหลายโครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
ผนัเงินกองทุนพฒันาชนชท โครงการพฒันาคนจนในเมือง โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน เป็นตน้ (ชยัสิทธ์ิ  
อนุชิตวรวงศ,์ 2550) การเกิดข้ึนของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
องคก์รท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บา้นเพื่อ
เพิ่มรายได ้อีกทั้งลดปัญหาหน้ีนอกระบบ โดยเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนทางการเงินตํ่า เป็นทางเลือกให้ แก่
ประชาชนท่ีไม่สามารถเขา้สู่ระบบเงินกูข้องธนาคารได ้เน่ืองจากการขาดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกู ้หรือ
วงเงินกูมี้มูลค่านอ้ยไม่คุม้ต่อตน้ทุนการบริหารจดัการของธนาคาร ความแตกต่างดา้นการเขา้ถึงสินเช่ือรายยอ่ย
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีเมืองและชนบท รวมทั้งระดบัความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน อาจส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในแต่ละพื้นท่ี รวมถึงส่งผลต่อพฤติกรรมในการ
จดัการเงินกองทุนหมู่บา้นของแต่ละกองทุนดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในการใชบ้ริการทางการเงินจากกองทุนหมู่บา้นและ
พฤติกรรมการดาํเนินงานการบริหารของกลุ่มกองทุนหมู่บา้นในพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างทางการเขา้ถึงบริการ
ทางการเงินและจาํนวนผูใ้ห้บริการทางการเงินในตลาดสินเช่ือรายย่อย โดยจาํแนกเป็นเขตเมือง ชานเมือง และ
ชนบท วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
   

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
Peer Monitoring Theory (Stiglitz, 1990) ไดอ้ธิบายกลไกในการให้สินเช่ือและการตั้งอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาดสินเช่ือว่า หากผูใ้ห้กูไ้ม่ทราบพฤติกรรมในการลงทุนของผูกู้ ้ว่าจะนาํไปลงทุนในทางเลือกของการ
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง (R) หรือท่ีมีความเส่ียงตํ่า (S) โดยท่ีโอกาสท่ีการลงทุนในการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง
จะประสบความสําเร็จนั้นคือ (pR) ตํ่ากว่าโอกาสท่ีการลงทุนในการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าจะประสบ
ความสาํเร็จ (pS) และกาํหนดใหข้นาดของการลงทุนคือ (L) มาจากการกูเ้งินทั้งหมด 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
จากรูป Switch line คือ เส้นท่ีทาํใหค้วามพึงพอใจท่ีคาดการณ์วา่จะไดจ้ากการลงทุนในทางเลือกท่ีมี

ความเส่ียงสูงจะเท่ากบัทางเลือกท่ีมีความเส่ียงตํ่า 
 

                
 

ณ ดุลยภาพของตลาดบริเวณเส้นประ Zero-profit locus ถา้ผูกู้ล้งทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงตํ่า ผล 
ตอบแทนคาดการณ์ของธนาคารท่ีจะไดรั้บก็คือ         และถา้ตน้ทุนของเงินทุนของผูใ้ห้กูเ้ท่ากบั   
ถา้หากไม่มีกาํไรส่วนเกินแลว้             ซ่ึงจะทาํใหผู้กู้ไ้ดรั้บอรรถประโยชน์ท่ีคาดการณ์จากการ
ลงทุนไดสู้งสุด ดุลยภาพของสัญญากูคื้อ         ถา้หากวา่ผูกู้ใ้ห้สัญญาวา่จะไม่ลงทุนในโครงการท่ีมีความ
เส่ียงสูงและผูใ้หกู้ส้ามารถติดตามการใชเ้งินไดส้มบูรณ์ แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น เน่ืองจากวา่ผูใ้ห้กู้
ไม่สามารถมัน่ใจไดว้า่ผูกู้น้ั้นจะไม่ไดเ้อาเงินกูไ้ปลงทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงตํ่า และตน้ทุนในการติดตาม
การใชเ้งินก็สูง เม่ือเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีไดใ้หกู้ไ้ป ดงันั้นจึงตอ้งตั้งดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่    ทาํให้ตลาดสินเช่ือ
ไม่สามารถมาถึงจุดดุลยภาพได ้ จาํนวนเงินท่ีปล่อยกูจึ้งนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเกิดข้ึน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูสู้ง
กวา่ท่ีควรจะเป็น 

Peer Monitoring  สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดโ้ดยกาํหนดให้ผูกู้จ้ะตอ้งหาคู่สัญญามาเพื่อเซ็นสัญญา
รับผิดชอบเงินกูร่้วมกนั โดยผูใ้ห้กูต้อ้งการให้มีการรายงานหากผูกู้ล้งทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง และ
ถา้หากคู่สัญญาผิดชาํระหน้ี ผูกู้จ้ะตอ้งชดใชห้น้ีนั้นให้แก่คู่สัญญาดว้ย ดงันั้นจึงทาํให้อรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงั
จากการลงทุนข้ึนอยูก่บัการลงทุนของคู่สัญญา ซ่ึงกลไกของ Peer monitoring น้ี ไดมี้การนาํไปใชใ้นองคก์ร
การเงินเพื่อใหสิ้นเช่ือขนาดเล็กประสบความสาํเร็จ และลกัษณะของการให้สินเช่ือของกองทุนหมู่บา้นก็จะมี
เง่ือนไขในการกูค้ลา้ยกบั Peer Monitoring ก็คือใหส้มาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีจะกูต้อ้งจบักลุ่มกนัมาคํ้าประกนั 
3 คน โดยท่ีแต่ละคนจะตอ้งมีส่วนรับผดิชอบหากมีการผดิการชาํระหน้ีของกนัและกนัดว้ย 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 ใชว้ธีิวจิยัทั้งแบบปริมาณโดยใชส้ถิติแบบพรรณนา (descriptive statistic) และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ใน
การวเิคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและกลุ่มกองทุนหมู่บา้น นอกจากนั้นจะใช้
การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติแบบจาํลอง Logit ในการอธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมของสมาชิกกองทุน
หมู่บา้นในแต่ละพื้นท่ีในการใช้บริการกองทุนหมู่บา้น โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ส่วนการวิจยัเชิง
คุณภาพจะใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของกองทุนหมู่บา้น และการให้คุณค่า
และความสําคญัของกองทุนหมู่บา้น รวมทั้งทศันคติท่ีมีต่อกองทุนหมู่บา้น และจากการจดัเวทีเสวนากลุ่ม
ยอ่ย (focus group) กบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกองทุนหมู่บา้นในแต่ละพื้นท่ี
ผา่นทางกฏระเบียบ ทศันคติในการบริหารจดัการการให้สินเช่ือ รวมถึงความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืน ๆ ภายใน
ชุมชน ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ วนัท่ี 6 - 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

ผลการวจิัย 
 1. สามารถจาํแนกกลุ่มกองทุนหมู่บา้นออกตามความสามารถในการเขา้ถึงบริการทางการเงินจากสถาบนั
การเงินไดคื้อ 1) กองทุนหมู่บา้นท่ีมีสถาบนัการเงินตั้งอยูภ่ายในชุมชนหรือใกลเ้คียงชุมชน สามารถเดินทาง
ไปใชบ้ริการไดส้ะดวก ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นบา้นปรางคพ์ฒันา 2 ตาํบลปัว และกองทุนหมู่บา้นบา้นสวนดอก 
ตาํบลวรนคร 2) กองทุนหมู่บา้นท่ีมีระยะทางห่างจากบริเวณศูนยก์ลางท่ีตั้งของสถาบนัการเงินในระยะทาง
ไม่เกิน 5  กิโลเมตร ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นบา้นขอน ตาํบลปัว และกองทุนหมู่บา้นบา้นมอน ตาํบลวรนคร 3) 
กองทุนหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ห่างไกลจากศูนยก์ลางท่ีตั้งของสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นบา้นป่าตอง 
และกองทุนหมู่บา้นบา้นดอนมูล ตาํบลศิลาเพชร ซ่ึงอยูไ่กลออกไปประมาณ 14 กิโลเมตร 
 2. พฤติกรรมของกองทุนหมู่บา้นพบวา่ ทุกกองทุนมีพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัในดา้นการกาํหนดการ
ชาํระหน้ีคืนคือ จะใหส่้งคืนเงินกูท้ ั้งตน้และดอกพร้อมกนัโดยระบุวนัท่ีรับชาํระคืนเงินกูใ้ห้ทราบล่วงหนา้ก่อน
ประมาณ 1 เดือน ความแตกต่างของการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ กองทุนหมู่บา้นท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตเมืองและเขตชานเมืองทั้ง 4 กองทุน ไม่มีการจดัสรรสวสัดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การใหเ้งินกู ้ต่างจากกองทุนหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตชนบทจะมีการจดัสรรสวสัดิการให้แก่สมาชิก เช่น การให้เงิน
ช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางเม่ือตอ้งนอนรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล การช่วยทาํบุญงานศพหากสมาชิกหรือญาติของ
สมาชิกเสียชีวติ นอกจากนั้นกองทุนหมู่บา้นในเขตชนบทยงัให้ความสําคญักบัการเป็นแหล่งเงินออม โดยมี
การรับฝากเงินจากสมาชิกเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเงินหุ้น 
 3. ดา้นพฤติกรรมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นพบวา่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเมืองนั้นให้ความ 
สาํคญักบัเงินกองทุนหมู่บา้นนอ้ยกวา่สมาชิกในเขตชนบท เน่ืองจากมีตวัเลือกท่ีสามารถใชบ้ริการไดห้ลากหลาย 
เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และธนาคารออมสิน สามารถเดินทางไดส้ะดวก ดงันั้นเม่ือตอ้งการใชบ้ริการทาง 
ดา้นสินเช่ือจะไม่ไดเ้ลือกใช้บริการกบักองทุนหมู่บา้นก่อน แต่สมาชิกในเขตชนบทจะเลือกใช้บริการกองทุน
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หมู่บา้นเป็นอนัดบัแรก ส่วนพฤติกรรมทางดา้นการใชบ้ริการเงินฝากพบวา่ ประชาชนในเขตชนบทมีความ
ตอ้งการใชบ้ริการเงินฝากกบักองทุนหมู่บา้นมากกวา่ประชาชนในเขตเมือง เน่ืองจากความสะดวกในการเดินทาง  
 4.  ผลการวิจยัในแบบจาํลอง Logit  ดา้นการตดัสินใจกูเ้งินพบวา่ มีเพียงตวัแปรดา้นทศันคติท่ีมีต่อ
กองทุนหมู่บา้นท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติ มีผลต่อการตดัสินใจกูย้ืมเงิน โดยหากสมาชิกมีทศันคติท่ีดีต่อกองทุน
หมู่บา้นเพิ่ม 1 หน่วย จะทาํใหโ้อกาสในการจะกูเ้งินเพิ่มข้ึน 0.904  ส่วนดา้นการตดัสินใจฝากเงินพบวา่ มีตวั
แปรท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจฝากเงิน โดยหากทศันคติท่ีมีต่อกองทุนหมู่บา้นเพิ่ม 1 หน่วย 
จะทาํใหโ้อกาสในการตดัสินใจฝากเงินเพิ่มข้ึน 1.930 และตวัแปรดา้นท่ีตั้งของกองทุน ถา้หากกองทุนตั้งอยู่
ห่างจากศูนยก์ลางความเจริญเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะทาํใหโ้อกาสในการตดัสินใจฝากเงินเพิ่มข้ึน 0.956 
  

อภิปรายผล 
 สมาชิกของกองทุนหมู่บา้นในพื้นท่ีชนบทจะมีความตอ้งการใชบ้ริการทางการเงินกบักองทุนหมู่บา้น 
ไม่วา่จะเป็นดา้นสินเช่ือและการออมเงินมากกวา่สมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเมือง ดงันั้นกองทุนหมู่บา้นจึง
ถือวา่เป็นสถาบนัการเงินท่ีสําคญัสําหรับประชาชนในเขตชนบท คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตชนบทจึง
ให้ความ สําคญัในการบริหารจดัการกองทุนมากกว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตเมือง โดยมีการ
ให้บริการท่ีหลากหลายมากกว่ากองทุนหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตเมือง อีกทั้งยงัมีการจดัสวสัดิการหรือประโยชน์
ด้านอ่ืนแก่สมาชิกด้วย ดังนั้ นในภาพรวม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตชนบทจะให้ความสําคัญกับ
เงินกองทุนหมู่บา้นมากกวา่ในเขตเมือง และคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตชนบทก็มีบทบาทในการ
บริหารจดัการกองทุนให้เกิดประโยชน์มากกวา่ขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีสํานกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรใหก้ารสนบัสนุนกองทุนหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตชนบทใหมี้ศกัยภาพในการให้บริการทางการเงิน
ท่ีครอบคลุมความตอ้งการใช้บริการของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทเก่ียวกบัการเป็นแหล่งออมเงินของ
สมาชิก เน่ืองจากประชาชนในเขตชนบทมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงบริการทางการเงินจากสถาบนัการเงินในระบบ 
ซ่ึงเกิดจากตน้ทุนในการเดินทาง 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั พบวา่สาเหตุ

ของปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ประการหน่ึงมาจากปัญหาความยากจนดา้นท่ีดินทาํกิน ตอ้งการมี
อาชีพสุจริต แต่ไม่มีท่ีดินทาํกิน การเขา้ไปทาํประโยชน์ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้ง ถือว่าชาวบา้นทุก ๆ 
คนคือเจา้ของร่วมกนัและมีใจท่ีตรงกนัคือความตอ้งการท่ีจะสงวนรักษาท่ีสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์
ใชส้อยร่วมกนั  การแกปั้ญหาตอ้งเป็นธรรมกบัประชาชนโดยเนน้เร่ืองของการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยืนและดึงให้
คนรุ่นใหม่เขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกบัชุมชนในการอนุรักษรั์กษาธรรมชาติ จดัให้มีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารกนัและกนั จดักิจกรรมการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติ มีการประชุมประชาคมภายในชุมชนเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น หาทางออก หาขอ้ยุติและแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั ทั้งน้ี
เพื่อตอ้งการท่ีจะรักษาและสงวนท่ีสาธารณประโยชน์ไวใ้ชร่้วมกนัตลอดไป การอยูร่่วมกนัก็ตอ้งเคารพสิทธิ
ของแต่ละคน พึ่งพาอาศยักนัและกนัซ่ึงเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของคนในชุมชน อีกทั้งการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ
สุขจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและความยติุธรรม 
ค าส าคัญ:  วธีิการมีส่วนร่วมของชุมชน, การแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 
 
____________________________ 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน   
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ABSTRACT 
The research study on the implementation of community’s participation in solving public land 

trespass in Thanangnaew Sub-district, Waengnoi District, Khon Kaen Province has applied quality-based 
research methodology by conducting in-depth interviews with key informants. It points out that one of the 
main causes of trespassing public land comes from the lack of land due to poverty. Everyone looks for 
honest jobs. They nevertheless lack the land of their own. In cultivating the land, the villagers must bear in 
mind that they are the owners of the land; therefore they must preserve such land for everyone’s benefits. 
The problem should be solved on a fair basis by emphasizing on the land sustainability as well as inviting 
younger generations; children and youth to participate in the community’s preservation of nature. 
Information exchanges and nature-conscious activities along with open forums within the community 
should be established to serve as means for villagers to voice their opinions, options, reconciliation, and 
collaborative measures. All of these serve the same purpose of preserving and maintaining the public land 
for collective benefit. The charm of living together in the community is that people respect each other’s 
right and help each other out. Furthermore, to live together in harmony, people need to live on the basis of 
righteousness and justice.   
Keywords: implementation of community’s participation, solving public land trespass. 
 

บทน า 
 “ท่ีสาธารณะ” เป็นคาํเรียกท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดินในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความ
ประสงค์ท่ีจะให้ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัต่าง ๆ จดัหาท่ีดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นท่ีสาธารณะประจาํตาํบล 
อาํเภอ หรือหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนใชร่้วมกนั (สาํนกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน, 2550) เดิมประชาชนส่วน
ใหญ่ใชว้วั/ควายทาํการเกษตร จึงไดมี้การกนัพื้นท่ีไวส้ําหรับให้ประชาชนนาํววั/ควายไปเล้ียง หรือเดิมไม่มี
เมรุก็จะกันพื้นท่ีไวเ้ป็นท่ีป่าช้าสําหรับเผาหรือฝังศพ หรือลาํคลอง บึง ลาํราง ทางสาธารณะ ท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ (สํานกัจดัการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน, 2554) ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์เกิดข้ึนในทุก
จงัหวดัเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชาชน ทาํให้ความตอ้งการและความจาํเป็นตอ้งมีท่ีอยูอ่าศยัและ
ท่ีดินทาํกินเพิ่มมากข้ึนและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงข้ึนทุกที การกระทาํดงักล่าวเป็นปัญหาสําคญัท่ี
ตอ้งแกไ้ขให้หมดไปโดยเร็ว เพราะจะเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ระหว่างรัฐและราษฎร ซ่ึงจะนาํไปสู่ปัญหาใน
ดา้นการปกครอง การพฒันาประเทศ เน่ืองจากเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนหรือไม่เขา้ใจในบทบญัญติัของ
กฎหมายหรือระเบียบท่ีรัฐกาํหนด (ศุภรักษ์  ต้ิวตง้, 2553) ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณ ประโยชน์ ในพื้นท่ีตาํบลท่านางแนว อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เพื่อนาํขอ้
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ค้นพบไปกําหนดยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์เกิดความย ัง่ยืนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาวธีิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ตาํบลท่านาง

แนว  อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
2.  เพื่อนาํขอ้คน้พบไปกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์และโครงการ เพื่อใหก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

แกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์เกิดความย ัง่ยนืต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ในพื้นท่ีตาํบลท่า
นางแนว  อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น โดยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative  research) โดยการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (in-depth  interview) โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั คือ 1. การ 

ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (documentary study) 2. การศึกษาภาคสนาม (field study)   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ ประชาชนในพื้นท่ีตาํบลท่านางแนว  
อาํเภอแวงน้อย จงัหวดัขอนแก่น เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (key-informant) ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยแบ่งผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง จาํนวน 15 ราย  และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งจาํนวน 5 ราย  รวมผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 20 ราย ไดแ้ก่ ชาวบา้นและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ตาํบลท่านางแนว อยา่งแทจ้ริง 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth  
interview)  จากกลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  ตาํบล
ท่านางแนว อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั จดบนัทึกและบนัทึกเทปเสียงสัมภาษณ์
จากนั้นจึงจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนา เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้ากาํหนด
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ยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์
เกิดความย ัง่ยนืต่อไป 

 
ผลการวจิัย 

1. ดา้นมีวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน พบว่าชาวบา้นเขา้ไปบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์เพราะ 
วา่ยากจน ไม่มีท่ีดินทาํกิน ตอ้งการมีฐานะท่ีดี ไม่ตอ้งไปขอทาน ขอเพียงสู้ดว้ยลาํแขง้ของตวัเอง ด้ินรนเพื่อให้ตน
อยู่ไดด้ว้ยอาชีพท่ีสุจริต แต่ส่ิงท่ีขาดคือท่ีดินท่ีจะทาํประโยชน์ ตอ้งกระตุน้ให้ชุมชนไดมี้ความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
ชาวบา้นคือเจา้ของท่ีสาธารณะกนัทุกคน  ตอ้งช่วยกนัป้องกนัรักษาไวใ้ห้ผูไ้ร้ท่ีทาํกินได ้มีท่ีทาํกินเป็นของ
ตวัเองแต่ไม่มีโฉนดเท่านั้น ตอ้งทาํแนวเขตท่ีดิน ปักหลกัเขตไวใ้ห้แน่นอนชดัเจน แจง้ขอ้มูลโดยเสียงตามสาย
ของหมู่บา้นตอนเชา้และตอนเยน็ เนน้เร่ืองการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยืนและตอ้งเป็นธรรมดึง ให้เด็กและเยาวชน
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม หากวา่มีผูบุ้กรุกเขา้ไปทาํประโยชน์จะสามารถตรวจสอบไดง่้ายข้ึน 

2. ดา้นกิจกรรมเป้าหมาย พบวา่ตอ้งเนน้การอนุรักษรั์กษาธรรมชาติให้มากท่ีสุด จดัประชุมชาวบา้นเพื่อ
แลกเปล่ียนข่าวสารกนัและกนั ตอ้งใหผู้ใ้หญ่บา้นช่วยประชาสัมพนัธ์แจง้ให้ชาวบา้นรับทราบ การเลือกสถานท่ีมี
ส่วนสําคญัท่ีจะดึงดูดให้ชาวบา้นมาร่วมได ้ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนดา้นค่าใชจ่้ายมาก อาจเป็นท่ีวดั
หรือบา้นผูใ้หญ่บา้น การประชุมตอ้งมีความเท่าเทียมกนั ชาวบา้นจึงกลา้แสดงความคิดเห็น เพื่อรับทราบขอ้ยุติ
และแนวทางร่วมกนั 

3. ดา้นบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย พบวา่เจตนาคือไม่อยากใหค้นในหมู่บา้นเอารัดเอาเปรียบกนั เพราะ
เป็นท่ีท่ีตอ้งรักษาและสงวนไวใ้ชร่้วมกนัตลอดไปไม่ไดห้วงัผลกาํไร หากวา่การบุกรุกเป็นปัญหาท่ีมาบัน่ทอน
รายไดห้รือไม่เกิดรายไดจ้ะเกิดผลต่อความอยูร่อดของชาวบา้นได ้การเป็นท่ีสาธารณะก็เพื่อประโยชน์ใชส้อย
ร่วมกนั ทุกคนมีสิทธิท่ีจะใชร่้วมกนั ตอ้งเคารพในสิทธิของแต่ละคน การอาศยัอยูแ่บบพึ่งพากนัและกนัเป็น
เสน่ห์อยา่งหน่ึงของคนรุ่นก่อน  

 

อภิปรายผล 
 เหตุท่ีชาวบา้นเขา้ไปบุกรุกทาํประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์เพราะวา่ยากจน ไม่มีท่ีดินทาํกิน แต่การ
ทาํกินต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วย ท่ีสาธารณประโยชน์นั้นชาวบ้านคือเจ้าของร่วมกันทุกคน 
ชาวบา้นตอ้งมีใจท่ีตรงกนัคือตอ้งการสงวนรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ร่วมกนั โดยเนน้เร่ืองของการใชป้ระโยชน์
ท่ีย ัง่ยนืและดึงให้คนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษรั์กษาธรรมชาติให้มากข้ึน จดั
ประชุมชาวบา้นใหมี้การแลกเปล่ียนข่าวสารกนัและกนั แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออก หาขอ้ยุติและแนวทาง
ร่วมกนั  การเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ก็เพื่อประโยชน์ใช้สอยร่วมกนั การจะอยู่ร่วมกนัไดก้็ตอ้งเคารพสิทธิ 
การอาศยัอยูแ่บบพึ่งพากนัและกนัดว้ยความสงบสุข ความถูกตอ้งและความยติุธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมากาํหนดยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อให้การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ตาํบลท่านางแนว อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น เกิดความ
ย ัง่ยนืต่อไป  ดงัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มีโครงการต่อไปน้ี 
  1. โครงการปลูกจิตสาํนึกให้ชุมชนเป็นเจา้ของท่ีสาธารณประโยชน์   
  2. โครงการนํ้าใจชาวบา้นช่วยผูย้ากจนไร้ท่ีทาํกิน เพื่อแกปั้ญหาบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์   
  3. โครงการทาํแนวเขตท่ีดิน ปักหลกัเขตท่ีสาธารณประโยชน์  
  4. โครงการเสียงตามสายหมู่บา้นเชา้และเยน็เพื่อเตือนสติชาวบา้นวา่ท่ีสาธารณประโยชน์เป็น
ของหลวง 
  5. โครงการอบรมเด็กและเยาวชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณ 
ประโยชน์   
 ยุทธศาสตร์ที ่2  ดา้นกิจกรรมเป้าหมาย มีโครงการดงัน้ี 
  1. โครงการจดัประชาคมหมู่บา้นเพื่อจดัทาํกิจกรรมในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติ ท่ีสาธารณ 
ประโยชน์  
  2. โครงการรับฟังความคิดเห็นของชาวบา้นเพื่อหาขอ้ยุติและเป็นแนวทางร่วมกนัในการแก ้
ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  
 ยุทธศาสตร์ที ่3  ดา้นบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย มีโครงการดงัน้ี 
  1. โครงการสร้างกฎและกติกาในการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของชาวบา้นในสาธารณประโยชน์  
  2. โครงการปลูกจิตสํานึกความเท่าเทียมกนั การเคารพสิทธิความถูกตอ้ง ความยุติธรรมใน
การแกปั้ญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
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การศึกษาผลการเรียนวชิาคณติศาสตร์เร่ืองสถติ ิ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่มีการจดักจิกรรมการเรียนการสอนด้วยการท าโครงงานคณติศาสตร์ 

THE EFFECTS OF A MATHEMATICS PROJECTS 
ON STATISTICS ON ELEVENTH GRADE STUDENTS 

 
พทัธดนย์ วะนานาม* 

        Pattadon  Wananam 
 

บทคดัย่อ  
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ือง

สถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนรู้แบบโครงงาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนาหวา้
พิทยาคม จงัหวดันครพนม ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 146 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ ท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการ
เรียนรู้แบบโครงงาน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที พบวา่ผลการเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนรู้แบบโครงงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมนักเรียนมีความพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก  
ค าส าคัญ: โครงงานคณิตศาสตร์,  แผนการจดัการเรียนรู้,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สถิติ   
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ABSTRACT 
The purposes of this experimental research were to compare pre-and post-learning outcomes of 

eleventh grade students studying statistics taught by project-based learning method and to evaluate the 
students’ satisfaction toward project-based group learning. The samples of this study were 146 eleventh 
grade students enrolled in Semester 2/2012 at Nawapittayakhom School, Nakhonphanom. The research 
instruments consisted of project-based learning lessons on statistics and questionnaires to survey the 
learners’ satisfaction with the project-based learning. The data analysis employed mean score, standard 
deviation, and dependent t-test. It was found that the outcome of post-learning was significantly higher 
than that of the pre-learning at the P level of .05. The students’ overall satisfaction with the project-based 
learning was at a high level.  
Keywords: mathematics project, learning management plans, learning achievement, statistics. 
 

บทน า  
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สามารถปรับตวัและแกไ้ขปัญหาท่ีมี
ความหลากหลาย สามารถพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ การจดัการ
ศึกษาจึงควรเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ท่ีกล่าวไวว้า่ ‚การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ‛ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 1-39) และ
สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเนน้ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการคือ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจดัการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พฒันาคุณภาพคน
ไทยยคุใหม่ พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการใหม่ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 3) คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยเหตุผล 
กระบวนการคิด และการแกปั้ญหา (สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, หนา้ 1) คณิตศาสตร์
จึงมีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์คิดมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 
แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือสําคญัใน
การศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ช่วย
พฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ดว้ยเหตุน้ีจึงจดัให้มีการเรียนการ
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สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดบัชั้น ซ่ึงเน้ือหาสถิติไดถู้กบรรจุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในสาระท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น เป็นสาระหน่ึงท่ีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียน
ทุกคน และไดก้าํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เก่ียวกบัการเรียนรู้ทางสถิติไวว้า่ ผูเ้รียน
สามารถเขา้ใจวธีิการสาํรวจความคิดเห็นอยา่งง่าย เลือกใชค้่ากลางท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลและวตัถุประสงค ์สามารถ
หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน ฐานนิยม  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นต์ไทล์ของขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
และนาํผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลไปช่วยในการตดัสินใจได ้(สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา้ 
1, 6)  ดงันั้นความรู้ทางสถิติจึงมีส่วนช่วยในการตดัสินใจให้มีคุณภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบัยุพิน พิพิธกุล และ
สิริพร ทิพยค์ง (2553, หนา้ 56) ท่ีกล่าวไวว้า่ วิชาสถิติช่วยให้คิดคาํนวณวา่ส่ิงต่าง ๆ นั้นเกิดข้ึนอยา่งไร และให้
ค่าท่ีไดเ้ป็นจาํนวน และสอดคลอ้งกบัอดิศกัด์ิ พงษพ์ูลผลศกัด์ิ (2553, หนา้ 23) ท่ีกล่าวไวว้า่ สถิติศาสตร์เป็น
วิชาท่ีช่วยพฒันากระบวนการการทาํงานให้มีระบบขั้นตอนในการคิด สามารถใช้ในการคาดคะเนเพื่อการ
ตดัสินใจ สถิติมีบทบาทอยา่งมากต่อการจดัการสารสนเทศ ประเมินความเส่ียง การหาจาํนวนผลิตภณัฑ์เสีย 
การใชแ้ผนภูมิต่าง ๆ ท่ีนาํสถิติมาช่วยในการตดัสินใจ และการจดัการองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
 อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัประสบปัญหา ดงัจะเห็นไดจ้ากผล
ของโครงการศึกษาแนวโน้มการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกบันานาชาติ ปี  2554 (โครงการ 
TIMSS 2011 THAILAND, 2556, หนา้ 4) พบวา่ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์เท่ากบั 427 คะแนน 
จดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 28 จาก 63 ประเทศ จดัอยูใ่นกลุ่ม Poor และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2555 มีคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 50 นอกจากน้ีคะแนน
เฉล่ียระดบัโรงเรียนยงัอยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง (สํานกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555) จากปัญหาสภาพ
การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าว วิธีการเรียนการสอนเร่ืองสถิติตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนโดยเนน้การใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ใช้สถานการณ์จริงตามบริบทของผูเ้รียน และวิธีการสอน
ท่ีตอบสนองความตอ้งการน้ีคือ การสอนโดยใชโ้ครงงานคณิตศาสตร์ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดส้ะสม
องคค์วามรู้ และสร้างสรรคผ์ลงานไดด้ว้ยตนเอง (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2544, หนา้ 1) นอกจากน้ีโครงงานยงัเป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และลงมือปฏิบติัตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ 
โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาคาํตอบในเร่ืองนั้น (อุดมศกัด์ิ ธนะกิจรุ่งเรือง และคณะ, 
2543, หนา้ 17) 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะปรับปรุงวิธีการสอนโดยใชโ้ครงงานคณิตศาสตร์  เพื่อนาํ
เน้ือหาสถิติไปเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง และสามารถบูรณาการการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลจริงได ้โดยศึกษาผล
การเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ดว้ยการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสถิติ ท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย
การทาํโครงงานคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70 / 70  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนและหลงัเรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม อาํเภอ
นาหวา้ จงัหวดันครพนม สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ท่ีเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จาํนวน 4 หอ้งเรียน ปีการศึกษา 2555 
         2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 แผนการจดัการเรียนรู้ใชเ้วลาจาํนวน 40 
ชัว่โมง  
        3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 
1)  สถิติและขอ้มูล 2) โครงงานคณิตศาสตร์ 3) การสาํรวจความคิดเห็น 4) การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้   
 4. ตวัแปรอิสระคือ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ือง สถิติ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5  ท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยโครงงาน ตวัแปรตามคือ 1) ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 
เร่ืองสถิติ  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองสถิติ  3) ความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนาหวา้
พิทยาคม อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ท่ีกาํลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 146 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เร่ือง สถิติ  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ใชค้่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) 
 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ และการหาประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน พบวา่
แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ  ท่ีมีการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ พบว่าประสิทธิภาพระหว่าง
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เรียน (E1) กบัหลงัเรียน (E2)  เท่ากบั 82.53 และ 70.81 ตามลาํดบั ซ่ึงค่าประสิทธิภาพระหวา่งเรียนกบัหลงั
เรียนเป็นไปตามเกณฑ ์70/70 ท่ีกาํหนดไว ้ดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ ท่ีมีการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

จ านวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน 1( )E  ประสิทธิภาพหลงัเรียน 2( )E  

146 1

7230
100

60 146
E  


     82.53  2

10339
100

14600
E       70.81  

 

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ที่ 5 ก่อนและหลงัเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่าค่าประสิทธิผลการเรียนรู้มีค่าเท่ากบัร้อยละ 46.10  (Epost- 
Epre= 46.10) ซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 40  เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้ดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทีของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ  

                  หลงัเรียน 
 

  

 

 

 
  
 
 
 
 

 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ต่อการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ ท่ี
มีการทาํโครงงานคณิตศาสตร์ พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 84.51 
 

อภิปรายผล 

 ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสถิติ  ท่ีมีการทาํโครงงาน มีค่าเท่ากบั 
82.53/ 70.81  ซ่ึงมากกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 70/70  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจากการสอบก่อนและหลงัเรียน 
ปรากฏวา่มีความแตกต่างมากกว่าร้อยละ 40 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่การเรียนโดย
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสถิติ ท่ีมีการทาํโครงงานสูงกวา่หลงัเรียนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05   แสดงวา่

ระยะเวลา จ านวนผู้เรียน (คน) X  SD t-test 

ก่อนเรียน 146 11.83 3.45 
46.10 

หลงัเรียน 146 70.82 17.47 
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แผนการจดัการเรียนรู้น้ีช่วยใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ในระดบัดีมาก  

โครงงานคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการให้ผูเ้รียนหาคาํตอบของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ โดย
การตั้งสมมติฐาน ทดลองและสืบสวน รวบรวมขอ้มูลเพื่อหาขอ้สรุปหรือขอ้คน้พบดว้ยตนเอง แลว้นาํเสนอ
ส่ิงท่ีคน้พบ โครงงานคณิตศาสตร์ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบ พฒันาความเช่ือมัน่ต่อการนาํ
คณิตศาสตร์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง และส่งเสริมการพฒันาความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์พฒันาการคิดยดืหยุน่ และกระตุน้ใหเ้กิดความคิดในการสืบสวนไต่ถาม 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรก
เกิดป่วย กลุ่มตวัอยา่งเป็นบิดาท่ีมีบุตรป่วยในหอทารกแรกเกิดป่วยโรงพยาบาลชลบุรี จาํนวน 100   คน ดว้ยการ
สุ่มแบบมีระบบ เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2556 เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถาม
ขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรส แบบสอบถามการประเมินความรักใคร่ผูกพนัระหว่าง
บิดาและทารก  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พิสัย ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และสมการทาํนายวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย พบวา่สัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรสมีความ 
สัมพนัธ์ในทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลางกบัความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั < .01 และสัมพนัธภาพระหว่างคู่สมรสเป็นตวัทาํนายท่ีดีสุดเพียงตวัเดียว สามารถทาํนายได้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ร้อยละ 17 (r = .412, F1, 98  = 20.004,   p < .001) จึงเสนอแนะว่า พยาบาลควรส่งเสริมให้
ความรู้และคาํแนะนาํในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยแก่มารดาร่วมกบับิดา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกนัในการ
ดูแลทารกร่วมกนัและส่งเสริมใหค้วามรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดป่วยดีข้ึน 
ค าส าคัญ: ความรักใคร่ผกูพนั, บิดา, ทารกแรกเกิดป่วย 
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ABSTRACT 
This predictive correlational research aimed to determine the factors that influence the affectionate 

bond between fathers and sick newborns. The samples, chosen by systematic random sampling technique, 
were 100 fathers whose babies were in the Sick Newborn Unit at Chonburi Hospital. Data were collected 
between January-March 2013 by a set of questionnaires including demographic data questionnaires, the 
Dyadic Adjustment Scale (DAS), and the affectional relationship between fathers and newborns questionnaires. 
Data analysis was performed by using frequency, percentage, mean, range, standard deviation, Pearson’s 
Product Moment correlation, and simple regression analyses. The results showed that the marital relationship 
was significantly positive and correlated with the affectionate bond be tween father and infant (r = .412,  
p <.01). The marital relationship was the only one predictor found statistically associated with the affectionate 
bond between fathers and infants (F1, 98  = 20.004,  p < .001). These findings suggested that nurses should      
provide knowledge and suggestions on caring sick newborns to both mothers and fathers in order for 
them to take care of the sick newborns together and to promote affectionate bond between fathers and sick 
newborns.  
Keywords: father-baby bonding, father, sick newborn. 
 

บทน า 
 ความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดา มารดา และบุตรเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า (Klaus & Kennell, 1982)  ความรัก
ใคร่ผกูพนัท่ีบิดาและมารดามีต่อบุตรจึงเป็นแรงดึงดูดให้บิดาและมารดาสนใจเขา้มาดูแลบุตร ทาํให้ทารกไดรั้บ
การดูแลอยา่งสมํ่าเสมอและมีพฒันาการท่ีเหมาะสมมากกวา่การไดรั้บความรักใคร่ผกูพนัจากมารดาเพียงฝ่ายเดียว 
(Goodman, 2005) ความรักใคร่ผกูพนัท่ีบิดามีต่อบุตรเป็นแรงดึงดูดให้บิดามาเยี่ยมดูแลบุตร  มีความสนใจต่อบุตร
และรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของบุตร (Greenberg & Morris, 1974)  เม่ือทารกมีเหตุให้ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล
ในหอผูป่้วย ทาํใหท้ารกแรกเกิดป่วยตอ้งถูกแยกจากบิดาทนัที กระบวนการสร้างความรักใคร่ผกูพนัระหวา่ง
บิดากบัทารกจึงถูกกระทบกระเทือน ทาํใหท้ารกแรกเกิดป่วยมีโอกาสสร้างความรักใคร่ผกูพนักบับิดามารดา
ลดลง บิดาของทารกแรกเกิดป่วยมกัเป็นบุคคลท่ีถูกลืมและถูกมองขา้มโดยบุคลากรทางการแพทย ์ส่วนใหญ่
จะมุ่งสนใจแต่มารดากบัทารกแรกเกิดป่วย (Coleman & Garfield, 2004) ซ่ึงความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดา
กบัทารกแรกเกิดป่วยมีความสําคญัและข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ทั้งปัจจยัดา้นบิดาและดา้นทารก เช่น 
อายุของบิดา สัมพนัธภาพระหว่างคู่สมรส ลาํดบัท่ีของบุตร นํ้ าหนักทารกแรกเกิด ระยะเวลาท่ีเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล เป็นตน้       
 จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรก
เกิดปกติ ส่วนในทารกแรกเกิดป่วยนั้นมีการศึกษานอ้ย ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรัก
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ใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดป่วย ไดแ้ก่ อายุบิดา สัมพนัธภาพระหวา่ง
คู่สมรส ลาํดบัท่ีของบุตร นํ้าหนกัทารกแรกเกิด และระยะเวลาท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยคาดหวงั
วา่จะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินและให้คาํปรึกษาแก่บิดากลุ่มดงักล่าว อีกทั้งใชใ้นการวางแผนใน
การใหก้ารพยาบาลในบิดากลุ่มน้ีอยา่งเหมาะสม และเพื่อสานสายใยรักของครอบครัว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัทาํนายอายขุองบิดา  สัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรส  ลาํดบัท่ีของบุตร  นํ้ าหนกัทารก
แรกเกิด และระยะเวลาท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  ท่ีมีต่อความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกใน
หอผูป่้วยทารกแรกเกิดป่วย 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือบิดาท่ีมีบุตรเป็นทารกแรกเกิดป่วย ท่ีเขา้รับการรักษาใน
หอผูป่้วยทารกแรกเกิดป่วย กลุ่มตวัอยา่งเป็นบิดาท่ีมีบุตรเป็นทารกแรกเกิดป่วยมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 28 วนั 
ท่ีเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดป่วย โรงพยาบาลชลบุรี โดยบิดามีคุณสมบติัคือ มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ข้ึนไป มีสถานภาพสมรสคู่ สามารถอ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทย เต็มใจและยินยอมให้ความร่วมมือเขา้ร่วมใน
การวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีสุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling technique) โดยสุ่มบิดาตามรายช่ือทารก
แรกเกิดป่วยในสมุดทะเบียนในหอผูป่้วยแบบ 1 คน และเวน้ 1 คน จนครบจาํนวน 
               กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้การวิเคราะห์อาํนาจการทดสอบ (power analysis) ท่ีใชส้ถิติ   Multiple 
regression จึงเลือกใชห้ลกัเกณฑ์ของโพลิทและเบ็ค (Polit & Beck, 2008) ซ่ึงมีสูตร  N = (L / γ ) +  k + 1 
กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัสําคญั .05 อาํนาจการทดสอบ (power of the test) เท่ากบั .80 กาํหนด
สัมประสิทธ์ิของการทาํนายโดยใชค้่า Effect size ขนาด Moderate value ซ่ึงมี R2 = .13 และนาํมาแทนค่าใน
สูตรเพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร γ   =  R2 / 1 – R2 ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคือ .149 
ซ่ึงเม่ือเปิดตารางเฉพาะสําหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามจาํนวนตวัแปรท่ีระดบันยัสําคญั .05 และอาํนาจ
การทดสอบ L ในท่ีน้ี คือ 12.83 กาํหนดจาํนวนตวัแปรอิสระ k  คือ 5 จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งคือ 93 ซ่ึงได้
เก็บเพิ่มเป็นจาํนวนเตม็ 100 คน เพื่อป้องกนัขอ้มูลสูญหาย  
              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย มี 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล  จาํนวน 24 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของบิดา จาํนวน 
13 ขอ้ ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดข้องครอบครัวต่อเดือน ลกัษณะครอบครัว สถานภาพ
สมรส การเล้ียงดูในวยัเด็ก ประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็กอ่อน ประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็กอ่อนป่วย การ
วางแผนการมีบุตร ความตอ้งการบุตร ความคาดหวงัต่อเพศบุตร และขอ้มูลส่วนบุคคลของทารก จาํนวน 11 
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ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ ลาํดบัท่ีเกิด อายุครรภเ์ม่ือแรกเกิด นํ้ าหนกัแรกเกิด นํ้ าหนกัปัจจุบนั ระยะเวลาท่ีเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล และการวนิิจฉยัโรค          
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรส นาํมาจากแบบสอบถามของวจัมยั สุขวนวฒัน์ 
(2541) แปลและดดัแปลงจากแบบวดัการปรับตวัในชีวติคู่ ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยสปาเนียร์ (Spanier, 1976) เพื่อใช้
ประเมินคุณภาพของชีวิตสมรส มีคาํถามเดิมจาํนวน 32 ขอ้ เพื่อให้สอดคล้องกับวฒันธรรมไทยและ
จุดประสงค์ของงานวิจยัจึงปรับเหลือ  27 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่โดยคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค 
( ) ไดเ้ท่ากบั .89 
 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดาและทารกแรกเกิดป่วย พฒันาข้ึนโดยบิลล ์
(Bills, 1980) มีคาํถามเดิม 25 ขอ้ นาํมาแปลและดดัแปลงโดยเยาวลกัษณ์ แฉขุนทด (2539) มีคาํถามทั้งหมด 
19 ขอ้ โดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบว่า ขอ้ความนั้นเป็นจริงตามความรู้สึกของตนเองมากนอ้ยเพียงใด ลกัษณะ
คาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั คือ เป็นความจริงมากท่ีสุด ให้ค่าคะแนนเท่ากบั 5  จนถึงไม่เป็น
ความเป็นจริงเลย ให้ค่าคะแนนเท่ากบั 1 ผูต้อบจะเลือกคาํตอบไดเ้พียง 1 คาํตอบ มีค่าความเช่ือมัน่โดยคาํนวณค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาค ( ) ไดเ้ท่ากบั .75  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทัว่ไป 
แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหว่างคู่สมรส แบบสอบถามความรักใคร่ผูกพนัระหว่างบิดาและทารกแรกเกิด
ป่วย โดยไม่จาํกดัเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบทุกขอ้ ถา้พบวา่
ไม่ไดต้อบคาํถาม จะซกัถามเพิ่มเติมเพื่อให้ไดค้าํตอบครบถว้นสมบูรณ์ วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ คือ  1) 
วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
พิสัย  2) ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิด
ป่วยโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 3) ศึกษาปัจจยัทาํนายต่อความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดา
กบัทารกแรกเกิดป่วยดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)   
 

ผลการวจิัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของบิดาและทารกแรกเกดิป่วย  
  1.1 บิดามีอายุเฉล่ีย 30.57 ปี (SD = 6.7) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
(ร้อยละ 29) ประกอบอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั (ร้อยละ 56) มีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนระหวา่ง 20,000-
30,000 บาท (ร้อยละ 28)  ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว (ร้อยละ 60) มีสถานภาพสมรสคู่และอยู่ดว้ยกนั (ร้อยละ 
97) ในวยัเด็กบิดาและมารดาเป็นผูเ้ล้ียงดู (ร้อยละ 75) บิดามีประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็กอ่อน (ร้อยละ 56)  
แต่ไม่มีประสบการณ์ในการเล้ียงดูเด็กอ่อนป่วย (ร้อยละ 80) มีการวางแผนการมีบุตร (ร้อยละ 81) และไม่ได้
มีความคาดหวงัต่อเพศบุตร (ร้อยละ 52) 
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  1.2  ทารกแรกเกิดป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51)  เป็นบุตรคนท่ี 1   (ร้อยละ 59) มีอายุครรภ ์
35-38  สัปดาห์ (ร้อยละ 57) โดยมีอายุครรภเ์ฉล่ีย 36.04 สัปดาห์ (SD = 2.99)  นํ้ าหนกัแรกเกิดอยูร่ะหวา่ง 2,001 – 
2,999 กรัม และ 3,001 – 3,999 กรัม (ร้อยละ 35 เท่ากนั) โดยมีนํ้ าหนกัแรกเกิดเฉล่ีย 2,683.69 กรัม (SD = .89) 
เป็นทารกเกิดก่อนกาํหนด (ร้อยละ 32) และระยะเวลาท่ีเขา้รับการรักษาส่วนใหญ่นาน 6 -10 วนั (ร้อยละ 34) 
โดยมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีเขา้รับการรักษา 11.50 วนั (SD = 7.29)    

2. ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อความรักใคร่ผูกพนัระหว่างบิดาและทารกแรกเกดิป่วย 
  อายขุองบิดาและนํ้าหนกัของทารกแรกเกิดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรักใคร่ผกูพนัระหวา่ง
บิดากบัทารกแรกเกิดป่วยอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนลาํดบัท่ีของบุตรและระยะเวลาท่ีเขา้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลมีความสัมพนัธ์ทางลบกับความรักใคร่ผูกพนัระหว่างบิดากับทารกแรกเกิดป่วยอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรสมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรักใคร่ผกูพนัระหวา่ง
บิดากบัทารกแรกเกิดป่วยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั < .01 (r = .412) เพยีงตวัเดียว 
  ในการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumption) ก่อนการใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 
(simple  regression analysis) ปรากฏว่าค่าความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงเป็นปกติ (normality) ความแปรปรวน
ของค่าความคลาดเคล่ือนเป็นเอกภาพ (homoscedasticity)  ไม่เกิด Autocorrelation ทดสอบโดยใช้สถิติ Durbin-
Watson ไดค้่าเท่ากบั 2.022 (ค่าท่ีไดอ้ยูใ่นช่วง 1.5-2.5) ไม่มี Outliers, Linear Relationship และจากการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่าสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรสมีความสัมพนัธ์กบัความรักใคร่ผกูพนั
ระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดป่วยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = .412, p < .01) เพียงตวัเดียว เพราะฉะนั้นจึงไม่
สามารถวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ตามท่ีตั้งสมมติฐานการ
วจิยัได ้ผูว้จิยัจึงใส่ตวัแปรสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรสท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติเพียงตวัแปร
เดียว ใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (simple  regression analysis) พบวา่สัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรส
เป็นตวัทาํนายท่ีดีท่ีสุดเพียงตวัเดียวท่ีสามารถทาํนายได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติร้อยละ 17 (R2 = .170, F1, 98  = 
20.004,  p < .001) 
 

อภิปรายผล 
 สัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรสมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิด
ป่วยในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = .212,  p < .05) นอกจากน้ีผลการวิจยัพบวา่ สัมพนัธภาพ
ระหวา่งคู่สมรสเป็นตวัทาํนายท่ีดีท่ีสุด และมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยสามารถทาํนายความรักใคร่ผกูพนัระหวา่ง
บิดากบัทารกแรกเกิดป่วยของกลุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 17 (R2 = .170, F1, 98  = 20.004,  p < .001) อธิบายไดว้า่ 
คู่สมรสเป็นแหล่งสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ (emotion support) การปรับตวัของบิดาจะเป็นไปดว้ยดีข้ึนอยูก่บั
การสนบัสนุนของมารดาดว้ย ทาํให้เกิดความภูมิใจ มองเห็นความสําคญัของบุตร และเกิดความมัน่ใจในการเป็น
บิดามารดา การท่ีบิดามารดาร่วมกนัเล้ียงบุตร มีความรับผิดชอบร่วมกนั ทาํให้บิดามารดาเห็นอกเห็นใจกนั มี
ความผกูพนัเพิ่มข้ึน ความผกูพนัที่เกิดข้ึนน้ีมีผลถึงความรักใคร่ผกูพนัต่อบุตรดว้ย (อารียา เตชะไมตรีจิตต,์ 
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2538; Klaus & Kennell , 1982)  ในทางตรงกนัขา้ม บิดาท่ีมีสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรสไม่ดี ยอ่มขาดความ
สนใจมารดา ทาํให้บิดาไม่มีโอกาสในการดูแลบุตรในดา้นต่าง ๆ (จนัทรรัตน์ เจริญสันติ, 2533; Goodman, 2005) 
นาํไปสู่ปัญหาการทอดทิ้งบุตร 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล พยาบาลท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลทารกแรกเกิดป่วยควรให้ความรู้และคาํแนะนาํ
ในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยแก่บิดา การเขา้มาดูแลเอาใจใส่ทารกแรกเกิดป่วยร่วมกบัมารดาจะทาํให้สัมพนัธภาพ
ระหวา่งคู่สมรสเป็นไปดว้ยดี และเป็นการส่งเสริมใหค้วามรักใคร่ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดป่วยดีข้ึน 

2. ดา้นการศึกษา ควรเนน้เน้ือหาวิชาเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรส ในการสร้างความรักใคร่
ผกูพนัระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดป่วย เพื่อใหน้กัศึกษาพยาบาลนาํมาประยุกต์ใชใ้นการพยาบาลทารกแรก
เกิดป่วยต่อไป 
              3. ดา้นการวจิยั ควรวจิยัสัมพนัธภาพระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดในกลุ่มทารกแรกเกิดป่วยเฉพาะโรค
โดยคดัเลือกตวัแปรตน้ให้สอดคลอ้งกบัทารกแรกเกิดป่วยเฉพาะโรค เช่น ทารกเกิดก่อนกาํหนด ระบบทางเดิน
หายใจ ตวัเหลือง นํ้าตาลในเลือดตํ่า เป็นตน้ เพื่อให้สมการมีความสามารถในการทาํนายท่ีดีข้ึน  และควรวิจยั
เชิงคุณภาพแบบเจาะลึกเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งบิดากบัทารกแรกเกิดป่วย ควรวิจยัเร่ืองสัมพนัธภาพระหวา่ง
บิดากบัทารกแรกเกิดป่วยในตวัแปรอ่ืน เช่น ระดบัความรุนแรงของการเจ็บป่วยของทารก และประเภทของ
ครอบครัว  

4. ดา้นการบริหาร ควรนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการจาํแนกแนวทางปฏิบติัสําหรับพยาบาลใน
การส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งคู่สมรส โดยใหพ้ยาบาลใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการดูแลทารกแรกเกิด
ป่วยต่อไป 
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AND LEARNING SOCIAL PROBLEMS COURSE 
 

เพญ็พรรษา  ปกาสิทธ์ิ** 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชาปัญหาสังคม (รหสัวิชา 
22514206) มีจุดประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้ และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้ โดยเก็บขอ้มูลจาก แบบสอบถาม แบบทดสอบ  Pre-test, Post-
test และประเมินความสามารถและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ นาํขอ้มูลวเิคราะห์เชิงสถิติพรรณนาจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 55 คน (นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 2 หมู่เรียนท่ี 2  ท่ี
เรียนรายวิชาปัญหาสังคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554) ผลการวิจยัพบวา่ 1) การจดัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหา
เป็นฐานมีกระบวนการเร่ิมตน้ดว้ยการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน การคน้หาและสอบถามความรู้ของผูเ้รียน
จากการใชส่ื้อประกอบร่วมกบัเทคนิคการอธิบาย การสังเกต การใชกิ้จกรรม หรือกระบวนการกลุ่ม รวมถึง
การติดตามเก่ียวกบัปัญหา คาํถาม ขอ้มูลการวิเคราะห์ การสรุปผล และการนาํเสนอขอ้มูลของผูเ้รียน 2) ผล 
สัมฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.16 สูงกวา่ก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.27 และ 3) นกัศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.41 อยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, ปัญหาสังคม 
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ABSTRACT 
 This research on learning management using problem-based approach from the Social Problems 
module (module code 22514206) aimed to study: 1) the conditions of the learning management, 2) the 
outcome of learning management, and 3) students’ satisfactions toward the leaning management. Data 
were collected by using the questionnaires, pre-test, post-test, and evaluation of various individual 
activities. Data, gathered from 55 undergraduate students who were enrolled in Social Studies course, 
Section 2, Semester 1/2554 in the Faculty of Education, were analyzed descriptively. The results were, as 
follows: 1) Learning management using problem-based learning approach began with stimulating 
students’ interest then eliciting their knowledge by using some classroom materials and explaining 
techniques. These were followed by using in-class group activities, monitoring them solving the simulated 
problems, analyzing the descriptive data, concluding and presenting students’ performances, and 2) The 
average score of the post-test was 22.16, higher than that of the pre-test, which was 15.27. 3. It was also 
found that students showed a high level of satisfaction at 4.41 toward the learning management. 
Keywords: problem-based learning approach, social problems. 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัสังคมมีความสลบัซับซ้อนอาจกล่าวไดว้า่มีการเปล่ียนแปลงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าสภาพสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว และการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงลว้น
เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกนัการพฒันาเหล่าน้ี
ไม่ไดส่้งผลในทางบวกเพียงอยา่งเดียว ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นอีกดา้นก็คือ การปรับตวัและตั้งรับไม่ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนในระดบัปัจเจกบุคคล กลายมาเป็นปัญหาสังคม การเรียนรู้เร่ืองปัญหาสังคม
จึงเป็นสาระสําคญัท่ีตอ้งศึกษาโดยเน้นให้เกิดกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้เกิดการเรียนรู้จากสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนัสังคม ให้เป็นผูท่ี้คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างให้เป็นผูท่ี้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์จะสามารถใชชี้วติ ร่วมดูแลและรับผดิชอบสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ซ่ึงในยุคของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ซ่ึงตอ้งอาศยั
แนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และการจดัการเรียนรู้เป็นศูนยก์ลางยอ่มจาํเป็น 
ตอ้งอาศยัหลกัการ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายและในการจดัระบบใด ๆ 
ก็ยอ่มตอ้งกาํหนดองคป์ระกอบและจดัองคป์ระกอบของระบบใหมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งดีเพื่อนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีตอ้งการ (ทิศนา แขมมณี, 2546 , หนา้ 4 อา้งถึงใน สุดาพนัธ์ จุลเอียด, 2545, หนา้ 69) 
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 การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ความสําคญักบัผูเ้รียนหรือมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นศูนย ์
กลางการเรียน ปรับจากการเรียนรู้ท่ีเนน้ครูเป็นศูนยก์ลางมาเป็นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ปรับเปล่ียนบทบาท
ของครูจากผูส้อนไปเป็นผูใ้ห้ความสะดวกในการเรียนแทนการให้เน้ือหาความรู้อย่างเดียว (อุดม รัตนอมัพร
โสภณ, 2544, หนา้ 1 อา้งถึงใน สุดาพนัธ์ จุลเอียด, 2545, หนา้ 70) กลไกพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานประกอบดว้ย การใชปั้ญหาเป็นหลกั การเรียนดว้ยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได้รับการยอมรับว่าเป็นนวตักรรมท่ีสมบูรณ์โดยแท้จริง และได้รับการกล่าวถึงตลอด
ระยะเวลา 25 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานน้ีจะเนน้ท่ีการใชปั้ญหาจริงหรือปัญหาจาํลองเป็น
ตวัเร่ิมตน้ จากนั้นก็จะมีการกระตุน้การเรียนรู้ทกัษะการคิดวิจารณญาณข้ึนในตวัผูเ้รียนเอง (พวงรัตน์ บุญญานุ
รักษ,์ 2544 อา้งถึงใน สุดาพนัธ์ จุลเอียด, 2545, หนา้ 70) จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
เนน้กระบวนการคิดระดบัสูง หรือเรียกการคิดในลกัษณะน้ีวา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (critical thinking) 
โดยทุกคร้ังท่ีเขา้กลุ่มทาํกิจกรรมกนั ผูเ้รียนจะเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั และผ่านกระบวนการคิดซํ้ า ๆ 
ดงันั้นส่ิงท่ีติดตวัผูเ้รียนหลงัจากสําเร็จการศึกษาแลว้ก็คือ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคาดหวงัว่า
จะเกิดข้ึนไดห้ลงัจากการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานนัน่เอง 
 รายวชิาปัญหาสังคม เป็นรายวิชาท่ีศึกษาถึงความหมาย สาเหตุของปัญหาสังคม ทฤษฎี หลกัการ และ
วธีิวเิคราะห์ปัญหาสังคม ปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเมืองและสังคมชนบท และแนวทางแกไ้ขปัญหา
สังคม ผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัของการประยกุตใ์ชก้ารเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชาปัญหา
สังคม เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง เพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะ 
จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาจากการเรียนแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาปัญหาสังคม 
 2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาปัญหาสังคม 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิาปัญหา
สังคม 
 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน (classroom action research) มีขอบเขตและการดาํเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 หมู่เรียนท่ี 1 จาํนวน 56 คน และหมู่เรียนท่ี 2 จาํนวน 55 คน รวมทั้งส้ิน 111 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งคือนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 หมู่เรียนท่ี 2 
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จาํนวน 55 คน โดยไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง มีระยะเวลาในการวิจยัคือเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ 1) แบบบนัทึกและประเมินกิจกรรมเพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ 
2) แบบทดสอบ Pre – test, Post – test เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้ และ 3) แบบ สอบถามความพึง
พอใจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และเปรียบเทียบโดยการใช้คะแนน t-test นาํมาแปลผลขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (content analysis) 
จากแบบบนัทึก ประเมินผล และขอ้คาํถามปลายเปิด ประมวลผลตามเน้ือหาและจาํแนกหมวดหมู่ พร้อมนาํเสนอ
ขอ้มูลพรรณนาเชิงวเิคราะห์ 
 

ผลการวจิัย 
 1. สภาพการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาปัญหาสังคม พบว่าผูเ้รียนและผูส้อนมี
กระบวนการ ขั้นตอนในการเรียนรู้ปัญหาสังคม ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นนาํ  ครูกบัผูเ้รียน ทาํความเขา้ใจร่วมกนัในความหมาย คาํสําคญัของปัญหาสังคม โดยครูนาํ
ส่ือสร้างความสนใจของผูเ้รียน และสอบถามเพื่อหาความรู้เดิมเก่ียวกบัปัญหาสังคม โดยใชก้ารอธิบาย การ
สังเกต การตั้งคาํถามเพื่อกระตุน้ความสนใจ เช่น นกัศึกษาคิดวา่ปัญหาท่ีพบในสังคมไทย ปัญหาใดบา้งท่ีเป็น
ปัญหาสังคม และเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น ปัญหาสังคมในความคิดของนกัศึกษามีลกัษณะอยา่งไร เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นกาํหนดปัญหา ครูและผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดปัญหาจากสภาพสังคมไทย สภาพแวดลอ้มรอบ
มหาวทิยาลยั เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้หรือเป้าหมายให้ผูเ้รียนหาคาํตอบ โดยครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ให้คาํแนะนาํ
ปรึกษา สนบัสนุน กระตุน้ สร้างความสนใจ ตลอดจนให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและลงมือปฏิบติั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
แสดงความคิดเห็นดว้ยการอธิบาย อภิปราย หรือเขียนส่ิงท่ีพบ ครูนาํเทคนิคกระบวนการกลุ่มร่วมดว้ย โดย
แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อนาํร่วมกนักาํหนดปัญหาและการแกปั้ญหาร่วมกนั  
 ขั้นท่ี 3 ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา ผูเ้รียนทั้ง 5 กลุ่ม ระบุปัญหาพร้อมทั้งสาเหตุของการเกิดปัญหา โดย
ร่วมกบัครูทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากสภาพจริงของปัญหารอบมหาวิทยาลยั และปัญหา
จากแหล่งต่าง ๆ ในประเด็นปัญหาท่ีแต่ละกลุ่มร่วมกนัพิจารณาว่าเป็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ประกอบการพิจารณา และใหผู้เ้รียนบนัทึกผลการพิจารณาและสาเหตุของการทาํให้เกิดเป็นปัญหาสังคมนั้น ๆ 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นวางแผนการศึกษา ครูและผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนในการหาขอ้มูลปัญหาสังคมท่ีแต่ละกลุ่ม
ไดพ้ิจารณา ออกแบบกิจกรรมหรือการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในปัญหาท่ีพิจารณาวา่เป็นปัญหาสังคมก่อนลงมือ
ปฏิบติัจริง โดยผูเ้รียนและครูร่วมกนัอภิปราย เพื่อทาํให้เกิดความชดัเจน ความเขา้ใจ และกาํหนดระยะเวลา
ในกระบวนการการศึกษาขอ้มูลจากสภาพจริง พร้อมทั้งสามารถออกแบบเคร่ืองมือสาํหรับการศึกษาได ้
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 ขั้นท่ี 5 ขั้นการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนปฏิบติัตามท่ีไดว้างแผนไว ้โดยครูเป็นผูส้ังเกต ซ่ึงในขั้นตอนน้ี 
ผูว้ิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูตอ้งกระตุน้ และใช้คาํถามเพื่อเป็นแนวทาง
และทบทวนในประเด็นท่ีผูเ้รียนตอ้งการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ 
 ขั้นท่ี 6 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย บนัทึกและอธิบายผลการศึกษาวา่เป็น
อย่างไร โดยผูเ้รียนและครูร่วมกนัตรวจสอบขอ้มูลท่ีได ้และกระบวนการในการศึกษาคน้ควา้ เพื่อเป็นแนวทาง
ใหผู้เ้รียนใชใ้นการอภิปรายผลการศึกษา 
 ขั้นท่ี 7 ขั้นสรุปผล ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการศึกษา โดยผูเ้รียนและครู
ร่วมกนัตั้งคาํถามหรือสอบถามขอ้มูล เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดมุ้มมองหรือแนวคิดท่ีหลากหลาย  
 ขั้นท่ี 8 ขั้นนาํเสนอผลงาน ผูเ้รียนนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ ครูควรกาํหนดประเด็น หรือหัวขอ้ 
หรือขอบข่ายในการนาํเสนอให้กบัผูเ้รียนเพื่อเป็นแนวทางในการนาํเสนอ ตลอดจนกระตุน้การนาํเสนอท่ี
สร้างแรงจูงใจในการติดตาม การนาํเสนอของผูเ้รียน หรือครูควรมีวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือก 
และเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งหลากหลาย 

2. ผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้รายวิชา
ปัญหาสังคมของนกัศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน (22.16)  สูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน  (15.27) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพบวา่ ผูเ้รียนจาํนวน 55 คน 
เป็นหญิง 37 คน (ร้อยละ 67.27) เป็นชาย 18 คน (ร้อยละ32.73) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 รองลงมาคือ บทบาท
และทกัษะของผูส้อนมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ความพร้อมของ
ผูเ้รียนในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 

 
 

อภิปรายผล   
 1. สภาพการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวิชาปัญหาสังคมพบวา่ ขั้นตอนในการเรียนรู้
แบ่งได ้8 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) ขั้นน า ครูสร้างความสนใจและทาํความเขา้ใจร่วมกนั 2) ขั้นก าหนดปัญหา ผูเ้รียน
และครูร่วมกนักาํหนดปัญหาจากสภาพสังคม 3) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ระบุปัญหา พร้อมทั้งบอกสาเหตุ
จากการศึกษาสภาพสังคม 4) ขั้นวางแผนการศึกษา ผูเ้รียนร่วมกนัพิจารณาวางแผนในการศึกษาหาขอ้มูล 5) 
ขั้นการศึกษา ค้นคว้า ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตามท่ีไดมี้การวางแผนไว  ้6) ข้ันสังเคราะห์ความรู้ ร่วมกนัอภิปราย
ผลการศึกษา 7) ข้ันสรุปผล ผูเ้รียนสรุปผลการศึกษาตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการศึกษา คน้ควา้ หาคาํตอบ 8) ขั้น
น าเสนอผลงาน  ผูเ้รียนนาํเสนอผลการศึกษา คน้ควา้ หรือส่ิงท่ีตอ้งการหาคาํตอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทอร์พและ
แซก (Torp & Sage, 1998, pp. 14-16 อา้งถึงใน อมร เรืองไพศาล, 2554, หนา้ 39) ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาเป็นฐานเน้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการสํารวจ คน้ควา้ และการแกปั้ญหาท่ีมีความ 
สัมพนัธ์เก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นทั้งยุทธวิธีการเรียนการสอนและเป็น
แนวทางในการจดัทาํหลกัสูตร ซ่ึงมีลกัษณะดึงดูดนกัเรียนให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ครูจะเป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํและออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนไดคิ้ดและสํารวจ มีบทบาทในการเตรียม
ประสบการณ์จริงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ สนบัสนุนให้สร้างความรู้ดว้ยตนเองและบูรณาการส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรียนรู้
ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงเขา้ดว้ยกนั ในขณะท่ีเรียนรู้นกัเรียนจะถูกสร้างให้เป็นนกัแกปั้ญหาและพฒันาไปสู่การ
เป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองได ้ในกระบวนการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ีครูจะมีหน้าท่ีสร้างความสนใจ 
สร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้กบันกัเรียน เป็นผูแ้นะนาํและอาํนวยความสะดวก เพื่อให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบวา่ผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกบัอุไร คาํมณีจนัทร์ (2552, หน้า 128) ซ่ึงพบว่า ดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เร่ืองพนัธุกรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ค่าเท่ากบั .7476 หรือร้อยละ 74.76 แสดงวา่หลงัการทดลองสอน กลุ่มทดลองมีความเป็นไปไดท่ี้จะเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.76 
 3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานพบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอารักษ ์ชยัมงคล (ออนไลน์, 2552) ซ่ึงพบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้มี 
8 รายการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บทบาทและทกัษะของผูส้อนมีความเหมาะสม 
รองลงมาคือส่ือและโสตทศันูปกรณ์มีความสมบูรณ์ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ผูเ้รียนมีพฒันาการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ซ่ึงนกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนาํการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพฒันาทกัษะความสามารถดา้นต่าง ๆ 
 2. ผูส้อนควรนาํวิธีการเสริมแรงท่ีเหมาะสมมาใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมในบทบาท รายละเอียด ส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียด 
 3. ควรพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
และเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ในวชิาชีพครู 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน พบวา่ปฏิญญาสากลริโอ (Rio Declaration on Environment and Development) 
แถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการดา้นป่าไม ้(Statement of Forest Principle) แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นหลกัการเก่ียวกบัสิทธิและความรับผิดชอบ
ของสหประชาชาติในการดาํเนินงานพฒันาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นกฎหมายระหวา่งประเทศ
ท่ีเป็นแผนแม่บทของโลกในการดาํเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งวางโครงสร้างทางกฎหมายในการจดัการและไดป้ระโยชน์ของชุมชน แต่
พบว่าไม่ปรากฏกฎหมายท่ีจะรับรองสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายระหวา่งประเทศ แมจ้ะมีการจดัสรรท่ีดินภายใตห้ลกัการโฉนดชุมชนก็ตาม ไม่มีกฎหมาย  
 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต กลุ่มวชิากฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา   
    2556 
** อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
*** ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรและรองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต 
       ชลบุรี 
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ระดบัพระราชบญัญติัเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการจดัสรรท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ภายในชุมชน มีเพียงระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เท่านั้น ซ่ึงไม่มี
บทบญัญติัในการใหสิ้ทธิชุมชนในดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด มีเพียงการ
จดัใหมี้โฉนดชุมชนข้ึนเท่านั้น และระเบียบขา้งตน้ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายท่ีจะนาํมาเป็นแนวทางปฏิบติัและมี 
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้จึงเห็นควรให้มีการร่างกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรประเมินชุมชนในด้านความสามารถบริหารจดัการท่ีดิน ความ
พร้อมและคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีจะขอสิทธิตามกฎหมาย โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับและไม่
ประพฤติเส่ือมเสียในการจดัทาํโครงการของรัฐ เม่ือชุมชนไดรั้บสิทธิไปแลว้จะตอ้งมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิในการใชท่ี้ดินผดิวตัถุประสงคด์ว้ย 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, สิทธิชุมชน, การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study legal measures related to the participation in management and gaining 
benefit of community in natural resource and local environmental management. From the study, it is found 
that the Rio Declaration on Environment and Development, Statement of Forest Principle, Agenda 21 and 
the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is the principle regarding the 
rights and responsibilities of UN in a development operation in order to improve the quality of life of 
people in the international law being the global framework in an operation for sustainable development 
both in society, economics and environment. Thailand has the obligations to outline legal structure in 
management and gaining benefits of community, however, there is no law supporting community right in 
natural resource and environment management in order to be in accordance with international law. Although, 
there is an allocation of land under the principle of community deed, there is no law in the level of Act to 
be a government tool for allocating land relating to natural resource and environment within community, 
only having the Regulations of the Office of the Prime Minister on arrangement of Community Deed, B.E. 
2553 (A.D. 2010). There is no legislation in entitlement to community in natural resource and environmental 
management anyhow. There is only the arrangement of community deed and abovementioned regulations 
which do not have a status to be the law for adopting to be a practical guidelines and affecting the rights 
and freedom of people. From the study, it is suggested that there should be a bill regarding the community 
right in natural resource and environmental management by creating the evaluation in community in 
administrative ability in land, readiness and qualification of committee to demand the rights according to 
the law. The committee have to be acknowledged and do not perform infamous conduct in establishing 
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government project. When community receives the rights, the legal measures have to be created for 
inspection and revoking of the rights in the misuse of land. 
Keywords: participation, community rights, natural resource and environmental management. 

บทน า 
  การท่ีชุมชนมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีสุขภาวะอนามยัภายในชุมชนนั้น สาเหตุหน่ึงข้ึนอยูก่บัการบริหาร
จดัการขยะ ไม่วา่จะเป็นการจดัการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน การเททิ้งกลางแจง้และเผาในท่ีโล่ง (open burning) 
ก่อใหเ้กิดความร้อนและมลพิษในอากาศ จึงตอ้งมีการบริหารจดัการ ไม่วา่จะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ชุมชน
ช่วยกนัรักษาความสะอาด ปราศจากขยะท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนภายในพื้นท่ี 
และยงัตอ้งอาศยัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัมาตรการบริหารจดัการขยะทางปกครอง มาตรการทางอาญา 
และมาตรการทางแพ่ง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการป้องกนัและการระงบัมิให้เกิดความเสียหายท่ีเป็นการกระทบต่อ
สุขภาวะภายในชุมชน รวมทั้งมีผลต่อการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มให้น่าอยูอี่กดว้ย ปัญหาดา้นสาธารณสุขชุมชน
และส่ิงแวดลอ้มจึงพบมากข้ึนในสังคมปัจจุบนั ทาํใหใ้นระดบัระหวา่งประเทศเห็นความสําคญัต่อปัญหาการ
ท่ีจะเลือกมีชีวติอยูใ่นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของประชาชนหรือในชุมชน โดยมีการนาํเสนอ
ขององคก์ารสหประชาชาติ (United Nation: UN) ประกอบดว้ย 
 1. ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on Environment and Development) เป็นหลกัการเก่ียวกบัสิทธิและ
ความรับผดิชอบของสหประชาชาติในการดาํเนินงานพฒันาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 2. แถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการดา้นป่าไม ้(Statement of Forest Principle) เป็นแนวทางสําหรับการ
จดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 3. แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกในการดาํเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยให้สัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 28 
ธนัวาคม พ.ศ. 2537  
 5. อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ ไทยใหส้ตัยาบนัเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547 

การประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดแนวนโยบายในการรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ (UN Conference on Human 
Environment, Stockholm Conference) พ.ศ. 2515 ณ กรุงสตอกโฮลม์ ราชอาณาจกัรสวีเดน ไดห้ยิบยกปัญหา
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึนเจรจาและเรียกร้องให้ทุกประเทศตระหนกัถึงการ
ใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยและเกินขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีประชากรในประเทศยากจน
ยงัคงมีความเป็นอยูอ่ยา่งขาดแคลน จากการประชุมดงักล่าวก่อใหเ้กิดการจดัตั้งหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
บทบาท สําคญั เช่น โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งประชาชาติ (United Nations Environment Programmed หรือ 
UNEP) มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสถานการณ์และทิศทางของส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
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ตลอดจนเสริมสร้างความเขม้แข็งด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมและการอาํนวยความสะดวกในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน UNEP ทาํงานร่วมกบัพนัธมิตรหลายองคก์รภายในสหประชาชาติ
และรัฐบาลในแต่ละประเทศ องคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รเอกชน หน่วยงานเอกชนและชุมชน โดยมี
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และสาํนกังานอีก 6 แห่งในภูมิภาคแอฟริกา เอเชียตะวนัออก 
เอเชียและแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกาและแคริบเบียน รวมทั้งในยุโรป โดยมีกรุงเทพมหานครเป็น
ศูนยก์ลางของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตีพิมพเ์อกสาร “Our Common Future” เผยแพร่คาํนิยามของการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืและเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ
เพื่ออนาคตของคนในรุ่นต่อไป 
 การจดัสรรท่ีดินมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนภายในชุมชนมีท่ีดินทาํกินภายใตโ้ครงการโฉนดชุมชน โดย
มีเป้าหมายเพื่อแกไ้ขปัญหาการสูญเสียท่ีดินของเกษตรกรรายยอ่ยและปัญหาการใชท่ี้ดินท่ีไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์และการถือครองท่ีดินอยา่งย ัง่ยนื โดยโฉนดชุมชนมีรูปแบบไม่แตกต่าง
ไปจากโฉนดท่ีดินของภาครัฐ ภายในโฉนดไดจ้าํแนกรายละเอียด ขอบเขตกรรมสิทธ์ิของท่ีดินรายบุคคล ช่ือผูถื้อ
ครองทาํประโยชน์ จาํนวนพื้นท่ีอาณาเขตติดต่อ รายละเอียดของสิทธิในท่ีดิน ลายเซ็นผูถื้อครอง คณะกรรมการ 
พยานและผูจ้ดัทาํ อีกทั้งดา้นหลงัยงัมีรายการเปล่ียนมือท่ีดิน ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัสารบญัจดทะเบียนของราชการ 
ในทางปฏิบติัแลว้ในโฉนดชุมชนไดก้าํหนดไวอี้กวา่ แต่ละชุมชนสามารถพฒันารูปแบบของโฉนดชุมชนท่ี
แตกต่างกนัออกไปได ้ภายใตก้ารใหสิ้ทธิครอบครองและการใชป้ระโยชน์เป็นรายบุคคลของโฉนดชุมชนจะ
มีการควบคุมดูแลโดยกฎระเบียบท่ีจดัทาํร่วมกนัของแต่ละชุมชน แต่ปัญหาการแผว้ถางป่าเพื่อทาํประโยชน์
ในท่ีดินท่ีเป็นโฉนดชุมชนนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนภายในชุมชน เม่ือป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มหมดไป จึงก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการดาํรงชีพของลูกหลาน ตามท่ีกฎหมายของประเทศไทยได้
กาํหนดบุคคลตามกฎหมายไว ้ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะฟ้องหรือถูก
ฟ้องและมีสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้แต่ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในทอ้งถ่ิน
ของตนเองมาอยา่งชา้นานนัน่ก็คือ “ชุมชน” กลบัไม่ไดรั้บสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย แมรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 67 ไดก้าํหนดสิทธิไว ้แต่ไม่ปรากฏกฎหมายในระดบัรองไม่วา่
จะเป็นพระราชบญัญติัหรือประมวลกฎหมายกาํหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การกาํหนดสิทธิของชุมชนไวต้ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 67 แต่อยา่งใด 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาของชุมชนในการท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่มีตวัตนตามกฎหมายหรือไม่ และมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด เพื่อให้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพ และจาํกดัการใชสิ้ทธิเพื่อเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรการตามสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รวมกลุ่มเป็นชุมชน เพื่อการกาํหนดคุณภาพชีวติในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการรับรองสิทธิของกลุ่มบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการเป็นเจา้ของในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของรัฐ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมจดัการและไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในการจดัสรรท่ีดินของรัฐภายใตก้ารจดัทาํโฉนดชุมชน 
 4. เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบทสรุปและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของรัฐ เพื่อใหมี้สิทธิท่ีจะมีคุณภาพท่ีดีในการดาํรงชีวติภายใตก้ติการะหวา่งประเทศ 

สมมติฐานของการวจิัย 
 กฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจดัการและไดป้ระโยชน์ของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ินมีเพียงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 เท่านั้น โดยยงัไม่ปรากฏกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั
รับรองและการใชสิ้ทธิของชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่อการรับรองและการใชสิ้ทธิของชุมชนใน
การจดัการและไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และก่อให้เกิดปัญหากฎหมายของประเทศ
ไทยไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตามปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on Environment and Development) ในการ
ดาํเนินงานพฒันาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน แถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการดา้นป่าไม ้(Statement of 
Forest Principle) ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัไวแ้ละมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งอนุวติักฎหมาย 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 มุ่งศึกษาเก่ียวกบัความเป็นมาและความสําคญัของมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจดัการ
และไดป้ระโยชน์ของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน ตามพนัธกรณี
ระหว่างประเทศท่ีจะตอ้งปฏิบติัและอนุวติักฎหมายให้เป็นไปตามพนัธกรณี ได้แก่ 1) ปฏิญญาริโอ (Rio 
Declaration on Environment and Development) 2) แถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการดา้นป่าไม ้(Statement of 
Forest Principle) 3) แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) 4) อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ไทยใหส้ัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 และ 5) อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไทยใหส้ัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเปรียบเทียบหลกักฎหมายของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัสรรท่ีดิน
ร่วมกนัในลกัษณะของโฉนดชุมชน เพื่อให้ไดบ้ทสรุปและแนวทางท่ีประเทศไทยจะตอ้งวางโครงสร้างทาง
กฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (document research) ศึกษาคน้ควา้จากตาํรา หนงัสือ บทความในวารสาร 
เอกสารวิจยั และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเก่ียวกบัความเป็นมาและความสําคญัของมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมจดัการและไดป้ระโยชน์ของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ทอ้งถ่ิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลการวจิัย 
 1. การรวมกลุ่มเป็นชุมชนในการกาํหนดวิถีชีวิตของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการรับรอง
ในระดบันานาชาติแลว้ แต่ในกฎหมายของประเทศไทยยงัไม่ปรากฏหลกัการดงักล่าว ชุมชนควรมีสิทธิใน
การกาํหนดชะตาชีวิตของตนในการท่ีจะกาํหนดวิถีความเป็นอยูท่ี่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพราะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีใกลชิ้ดและประชาชนภายในพื้นท่ีจะตอ้ง
สัมผสัอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นจึงตอ้งมีสิทธิในการกาํหนดชะตาชีวิตเพื่อการมีชีวิตท่ีดีและมีอากาศท่ีสะอาด แผน 
ปฏิบติัการท่ี 21 (Agenda 21) เป็นแผนแม่บทของโลกในการดาํเนินงานเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม โดย Agenda 21 ไดน้าํเสนอแนวทางเพื่อการต่อสู้กบัความเส่ือมโทรมของ
ดิน อากาศ และนํ้า แนวทางเพื่อการอนุรักษป่์าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ การต่อสู้กบัความยากจน 
การแกไ้ขการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย การวางแผนและการจดัการศึกษา สุขอนามยั การแกไ้ขปัญหาเมืองหลวงและ
ปัญหาเกษตรกร นอกจากนั้น Agenda 21 ยงัเห็นวา่ความร่วมมือในระดบัโลกเท่านั้นท่ีจะทาํให้มัน่ใจวา่ ทุก
ประเทศจะมีอนาคตท่ีมัง่คัง่และมีความปลอดภยัร่วมกนัมากยิ่งข้ึน โดย Agenda 21 ไดว้างหลกัการและมาตรการ
ในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจะประสบความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งรัฐบาลตอ้งส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เคารพ
วฒันธรรมและสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการวางกลไกในการแบ่งสรรความรู้ และการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื (Agenda 21 ขอ้ (a)7) ซ่ึงประเทศไทยไดล้งนามรับรองสิทธิของมนุษยท่ี์จะมีชีวิตอยูใ่น
อากาศท่ีสะอาด (human right to clean air) มนุษยทุ์กคนมีสิทธิโดยธรรมชาติในการดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรี 
ซ่ึงยอ่มหมายถึงมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึงรวมถึงมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงอากาศท่ีสะอาดปราศจาก
มลพิษ อากาศท่ีสะอาดเป็นส่ิงจาํเป็นพื้นฐานสาํหรับมนุษย ์ทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะร่วมกนัอนุรักษคุ์ม้ครองคงไว้
ซ่ึงอากาศท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ และร่วมกนัควบคุมป้องกนัมิให้อากาศเกิดมลพิษ อนัจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของมนุษย ์สัตวแ์ละพืช 
 2. มาตรการทางกฎหมายในการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการปกป้องทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมาทาํให้มีการใช้สาธารณ
สมบติัของชาติอยา่งส้ินเปลืองโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม
เป็นอยา่งมาก ก่อนวกิฤตเศรษฐกิจเม่ือ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่นอตัราสูง 
และข้ึนถึงเลขสองหลกัเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2530-2533) แต่เม่ือเกิดวิกฤตข้ึนมีผลให้เกิดการชะลอตวั
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ทางเศรษฐกิจ แต่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเท่ียวยงัเป็นหวัใจสําคญั
ของระบบเศรษฐกิจไทย แนวโนม้ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ประเทศยงัคงพฒันาโดยพึ่งพิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู ่การขยายตวัของอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวท่ีขาดการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมจะทาํให้
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงไปอีก พร้อมกบัมลพิษท่ีเพิ่มมากข้ึน การเพิ่มข้ึนของประชากรและนโยบาย
ส่งเสริมให้เพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชยท์าํให้เกิดการแผว้ถางและบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อทาํเกษตรกรรม นโยบาย
และกฎหมายป่าไมไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาประชากรท่ีอยู่ในป่าซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติยงัคงใชว้ิธีการสั่งการและควบคุม (command and control) เป็นหลกั และยงัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีควร ความตอ้งการใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เช่น การพฒันาท่ีอยูอ่าศยั เมือง และเขตอุตสาหกรรม ทาํให้มีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอยา่งไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ มีการนาํพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อเกษตรกรรมไปใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืนและนาํพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การทาํเกษตรกรรมไปใชใ้นเกษตรกรรม  ทาํใหเ้กิดปัญหาดินพงัทลาย ดินขาดอินทรียวตัถุ มีปัญหาต่อการใช้
ประโยชน์ เช่น ดินเคม็ ดินเป็นกรด ดินค่อนขา้งเป็นทราย และดินเปร้ียว เป็นตน้ เม่ือทุกภาคเศรษฐกิจมีความ
ตอ้งการนํ้ าเพิ่มข้ึนทาํให้เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ าในฤดูแลง้ เกิดการแย่งชิงและขดัแยง้เร่ืองนํ้ า ไม่ว่าจะเป็น
ภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ีการจดัทาํโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่กระทาํไดย้ากข้ึน 
เน่ืองจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสังคม การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการพฒันาต่าง ๆ และในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทาํให้เกิดความขดัแยง้
ระหว่างรัฐกบัประชาชน ในดา้นส่ิงแวดลอ้มเมืองและชุมชนยงัมีปัญหาในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
ทาํให้เกิดการใช้ท่ีดินท่ีปะปนกนั เช่น การเกิดข้ึนของอาคาร โรงงาน สถานประกอบการ และกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพในย่านท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ และอาํนาจหน้าท่ีซ่ึง
แยกส่วนกนัของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบภายใตก้ฎหมายฉบบัต่าง ๆ รวมทั้งขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การขยายตวัของเมืองและชุมชนทาํให้เกิดปัญหาขยะ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย ทั้งในแง่การเก็บ การขน และการกาํจดั การเติบโตของสังคมบริโภคทาํให้
ปริมาณขยะยิ่งเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงขยะอนัตรายท่ีเกิดจากการทิ้งผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แลว้ ประเทศไทยยงัไม่มี
กฎหมายท่ีกาํหนดในเร่ืองการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 
 3. มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมจดัการและไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในการจดัสรรท่ีดินของรัฐภายใตแ้นวคิดการจดัทาํโฉนดชุมชน  
    3.1 การจดัสรรท่ีดินของรัฐในรูปแบบโฉนดชุมชนนั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่รัฐบาลออกนโยบายในการจดัสรร
ท่ีดินใหก้บัชาวบา้นหรือชุมชนก็เพื่อกาํหนดผลประโยชน์ใหก้บัประชาชน แต่การดาํเนินการเช่นน้ีเป็นการแลกกบั
ท่ีดินและป่าไมข้องประเทศ เพื่อหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะอยูใ่นความครอบครองของ
ประชาชนและไม่ให้ประชาชนนาํท่ีดินท่ีรัฐมอบให้ไปจาํหน่ายจ่ายโอน แต่กลบัพบวา่ท่ีดินท่ีมีการจาํแนกใน
รูปแบบโฉนดชุมชนนั้นลว้นแต่เป็นท่ีป่า ท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ท่ีดินป่าชา้ ซ่ึงไม่สามารถทาํการเกษตร 
ทาํไร่หรือทาํนาได ้ปราศจากการเขา้ถึงระบบชลประทานก็ไม่อาจจะทาํการเกษตรได ้แต่ท่ีดินส่วนใหญ่เป็น
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ท่ีดินท่ีประชาชนสามารถนาํไปทาํไร่เล่ือนลอย นอกจากนั้นเป็นการสนบัสนุนให้ประชาชนหรือชุมชนบุกรุก
ป่าซ่ึงมีจาํนวนนอ้ยอยูแ่ลว้ ในประเด็นความเสมอภาคของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เก่ียวกบัการให้สิทธิในโฉนดชุมชน พบวา่การดาํเนินการของรัฐในเร่ืองโฉนดชุมชนขดัต่อ
หลกัความเสมอภาค เพราะการท่ีรัฐมอบโฉนดชุมชนให้กบัชุมชนตามเง่ือนไขของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี
นั้นเป็นการจาํกดัสิทธิกบัชุมชนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด แต่ชุมชนเหล่านั้นก็ถือว่าเป็น
ชุมชนซ่ึงตั้งมาเป็นร้อยปีแลว้ แต่ไม่ไดรั้บสิทธิ แต่ถา้ชุมชนก่อตั้งมาตามหลกัเกณฑ์ท่ีระเบียบกาํหนดก็ไดถื้อ
ครองโฉนดชุมชน ยอ่มเห็นไดว้า่เป็นการเลือกปฏิบติั เป็นความไม่เสมอภาคตามท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงก็รอใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัในกรณีน้ีต่อไป 
    3.2 การกาํหนดขอบเขตและลกัษณะเก่ียวกบัความหมายของชุมชนและโฉนดชุมชนในระเบียบ
สํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัการโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 นั้น เป็นลกัษณะนามธรรมโดยปราศจากการ
รองรับจากกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติัหรือประมวลกฎหมาย  จนทาํให้ปราศจากสถานะภาพทาง
กฎหมายและไม่อาจจะประกนัความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชนผูไ้ดรั้บสิทธิตามโฉนดชุมชน 
    3.3 การจาํแนกประเภทผูถื้อสิทธิครอบครองในโฉนดชุมชนพบว่า โฉนดชุมชนเป็นเร่ืองท่ีกฎหมาย
จะตอ้งออกมารองรับหลกัการพิสูจน์สิทธิให้ชดัเจนวา่เขตพื้นท่ีใดเป็นเขตพื้นท่ีโฉนดชุมชน เพื่อไม่ให้มีการ
ทบัซ้อนของโฉนดชุมชนกบัท่ีดินของประชาชนท่ีมีกรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน เพื่อให้มีความชดัเจน
ในการดาํเนินการตามกฎหมาย เพราะตอ้งเขา้ใจว่ากรมท่ีดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชก็มี
บทบญัญติัในการหา้มผูใ้ดเขา้บุกรุกป่าอนัมิใช่ทรัพยส์มบติัของตน กรณีดงักล่าวยอ่มเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนแทบทั้งส้ิน ประชาชนก็อาจจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐดงักล่าวได ้
และใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงผูว้จิยัมีความเป็นห่วงวา่ผลเสียจะตกอยูก่บัประชาชน มิใช่ตกอยูก่บัรัฐหรือรัฐบาล
ท่ีกาํหนดนโยบาย เม่ือหมดวาระการดาํเนินงานก็ออกจากตาํแหน่งไป สร้างภาระไวใ้ห้กบัประชาชนและแผน่ดิน
เป็นผูรั้บผิดชอบ นอกจากนั้นปัญหาการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐในการดาํเนินการตามโฉนด
ชุมชน ผูว้จิยัเห็นวา่การอนุมติัโฉนดชุมชนให้กบัประชาชนเป็นไปตามระเบียบของสํานกันายกรัฐมนตรี ซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีมิไดมี้จุดเกาะเก่ียวและมีความสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลประชาชนแต่อย่างใด แต่
กลบัใหส้าํนกันายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินการจดัทาํโฉนดชุมชน นอกจากนั้นโฉนดชุมชนยงั
สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนไดอี้กดว้ย ซ่ึงอาํนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดินเป็นอาํนาจของ
กรมท่ีดิน ต่อมาถา้ปรากฏวา่มีการโอนโฉนดชุมชนจะให้สํานกันายกรัฐมนตรีเป็นผูจ้ดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมหรืออยา่งไร ซ่ึงสํานกันายกรัฐมนตรีไม่อาจดาํเนินการไดเ้พราะกฎหมายมิไดเ้ปิดช่องให้ดาํเนินการ ก็
คงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของกรมท่ีดินท่ีจะดาํเนินการในกรณีน้ีได ้แต่กรมท่ีดินมิใช่เจา้ของโครงการยอ่ม
ไม่มีขอ้มูลในงานโฉนดชุมชนก็ไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยูดี่ ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ควรมีการโอนยา้ยงานโฉนดชุมชน
ให้กบักรมท่ีดินดาํเนินการตรวจสอบและกาํหนดเขตแดนให้มีความชดัเจน เช่น รังวดัดว้ยภาพถ่ายทางอากาศ ซ่ึง
กรมท่ีดินมีขอ้มูลอยู่แล้ว เพียงแต่ดาํเนินการรังวดัด้วยภาพถ่ายทางอากาศท่ีจะออกโฉนดชุมชนต่อเท่านั้น 
และทาํใหก้ารดาํเนินการเป็นเอกภาพดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรกาํหนดกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจดัการและไดป้ระโยชน์ของชุมชนในการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นลกัษณะวางโครงสร้างทางกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั
เพื่อรองรับสิทธิของชุมชน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
ยกระดบัระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ให้เป็นระดบัพระราชบญัญติั 
และกาํหนดสิทธิของชุมชนไวด้ว้ยเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีตามปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on 
Environment and Development) และแถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการดา้นป่าไม ้(Statement of Forest Principle) 
ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดใ้หส้ัตยาบนัไวแ้ละมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งอนุวติักฎหมาย 
 2. การรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ควรปรับปรุงกฎหมายท่ีมีลกัษณะสั่งการและควบคุมเป็นกฎหมายเชิงป้องกนั โดยเฉพาะกฎหมายป่าไมแ้ละ
กฎหมายอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นตน้ โดยจะตอ้งกาํหนดให้มี
การปลูกป่าทดแทนหรือการทาํสวนป่า ซ่ึงเป็นมาตรการในการเพิ่มปริมาณป่าไมใ้ห้มากข้ึน เพื่อลดความตอ้งการ
ท่ีจะนาํไมจ้ากป่าถาวรมาใชใ้นการอุปโภคบริโภค และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิด
โอกาสใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทดแทนหรือเพาะพนัธ์ุพืช อนัจะทาํให้รัฐประหยดังบประมาณใน
การปลูกป่า โดยท่ีดินท่ีจะขออนุญาตปลูกสวนป่าไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ แต่
ควรกาํหนดให้เป็นท่ีดินท่ีมีโฉนดหรือ น.ส.3 หรือท่ีดินท่ีราชการรับรองวา่อาจขอออกโฉนดหรือ น.ส.3 ได้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือกฎหมายการจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ หรือเป็นท่ีเขต
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือเป็นเขตป่าเส่ือมโทรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือท่ีดินท่ีไดด้าํเนินการ
ปลูกป่าโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจหรือทบวงการเมือง ท่ีดินของเอกชนก็สามารถอนุญาตให้มีการ
ปลูกป่าเพื่อทาํเขตป่าสงวนได ้และให้ไดรั้บสิทธิพิเศษทางกฎหมายในการยกเวน้ภาษีอากร การชดเชยและ
เยยีวยาจากรัฐใหแ้ก่เอกชนผูเ้ขา้ร่วมการจดัทาํป่าเพื่อเป็นเขตอนุรักษ ์ 
 3. การออกโฉนดชุมชนใหแ้ก่ประชนชนเป็นเร่ืองท่ีดี แต่เพื่อใหร้ะเบียบฯ วา่ดว้ยการจดัใหมี้โฉนดชุมชน
สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริงทางกฎหมาย และเพื่อเป็นแนวทางพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงมีความเห็นและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
    3.1 ความเสมอภาคของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เก่ียวกบั
การให้สิทธิในโฉนดชุมชน เห็นวา่ควรจดัสรรท่ีดินให้ทัว่ถึงและยุติธรรม เพราะบุคคลท่ีอยูภ่ายในป่าก่อนมี
การประกาศใชม้ติคณะรัฐมนตรียอ่มถือวา่เป็นผูบุ้กรุก ซ่ึงถา้เทียบสถานะของชุมชนกบับุคคลท่ีอยูภ่ายในป่า
ก่อนมีการประกาศใชม้ติคณะรัฐมนตรีก็ถือวา่มีสถานะเท่าเทียมกนัแต่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
    3.2 ปัญหาการพิสูจน์สิทธิในการถือครองกรรมสิทธ์ิของโฉนดชุมชน เก่ียวกบัการกาํหนดขอบเขต
และความหมายของชุมชน การกาํหนดขอบเขตและความหมายของโฉนดชุมชน และปัญหาการจาํแนกประเภท
ผูถื้อสิทธิครอบครองในโฉนดชุมชน รัฐบาลควรออกโฉนดชุมชนรับรองสิทธิชุมชนโดยการบญัญติัเพิ่มเติม
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ไวใ้นประมวลกฎหมายท่ีดินในลกัษณะของกรรมสิทธ์ิร่วมหรือโฉนดชุมชน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา และ
ให้สืบทอดทางมรดกได ้โดยกาํหนดเง่ือนไขให้รัฐสามารถเพิกถอนโฉนดชุมชนไดท้ั้งแปลงหากชุมชนไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมระหวา่งรัฐกบัชุมชน และรัฐบาลควรจะยกระดบัท่ีดินเป็นพื้นท่ีโฉนดชุมชนไดโ้ดย
กาํหนดใหท้าํขอ้ตกลง ระเบียบและกติการ่วมท่ีชดัเจน จะช่วยให้ชุมชนเมืองสามารถพฒันาชุมชนไดดี้ยิ่งข้ึน 
รวมถึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาชุมชนเมืองซ่ึงเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ นอกจากนั้นรัฐบาลควรศึกษาและ
นาํแนวทางการดาํเนินการรับรองสิทธิชุมชนในลกัษณะสิทธิร่วมแบบโฉนดชุมชนเป็นแนวทางการดาํเนินการอยู่
แลว้ในหลายพื้นท่ี เช่น ส่งเสริมสหกรณ์ดาํเนินการในพื้นท่ีสหกรณ์หรือตามโครงการพระราชดาํริ เป็นตน้ และ
ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการยกระดบัจากระเบียบคณะรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจดัให้มีโฉนดชุมชน ข้ึนเป็นพระราชบญัญติั
โฉนดชุมชน และแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัชนิดของโฉนดชุมชน จากหนงัสืออนุญาตให้เป็นเอกสารสิทธ์ิท่ีแสดงถึง
กรรมสิทธ์ิในโฉนดชุมชนดงักล่าวดว้ย  
    3.3 ปัญหาการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐในการดาํเนินการตามโฉนดชุมชน ในปัญหา
น้ีผูว้ิจยัเห็นว่า ควรให้กรมท่ีดินเป็นผูด้าํเนินการจดัการโฉนดชุมชน เพื่อให้การจดัการท่ีดินของรัฐเป็นไป
อยา่งมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพเพราะขอ้มูลท่ีดินของประเทศนั้น กรมท่ีดินมีขอ้มูลและมีทรัพยากรบุคคล
ในการบริหารจดัการไดดี้กวา่สํานกันายกรัฐมนตรีท่ีมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนหน่วยงานการเมืองมากกวา่ท่ี
จะมาดาํเนินการจดัสรรท่ีดินของรัฐใหแ้ก่ประชาชน 
 นอกจากนั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกจากท่ีไดว้เิคราะห์มาแลว้ขา้งตน้วา่ 
 1. ท่ีดินท่ีรัฐควรจะนาํมาออกเป็นโฉนดชุมชนควรมี 3 ประเภท ประกอบด้วย  ท่ีดินของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีราษฎรหรือเกษตรกรมีท่ีอยู่อาศยัและทาํกินมาอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมิใช่ท่ีดินของรัฐท่ีมีการบุกรุกใหม่ 
ท่ีดินของรัฐหรือท่ีรัฐจดัหามาเพื่อดาํเนินการจดัสรรให้ราษฎรหรือเกษตรกรท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัหรือพื้นท่ีทาํการเกษตร 
และท่ีดินท่ีเอกชนครอบครอง หรือไดรั้บเอกสารสิทธ์ิท่ีดินโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือท่ีดินท่ีเอกชนทิ้ง
ร้างไม่ทาํประโยชน์เกินเวลาท่ีกาํหนดในประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 2. การออกโฉนดชุมชนในพื้นท่ีของรัฐ ประกอบดว้ย ท่ีดินราชพสัดุ ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ ท่ีดิน
ตามกลุ่มกฎหมายป่าไม ้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินและท่ีดินตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินท่ีสามารถดาํเนินการไดท้นัที 
เน่ืองจากกฎหมายเฉพาะของท่ีดินแต่ละประเภทมีบทบญัญติัท่ีให้ผูรั้กษาการตามกฎหมายสามารถอนุญาตให้
ชุมชนใชป้ระโยชน์หรือทาํเป็นโครงการร่วมกบัชุมชน และรัฐบาลยงัสามารถใชก้ฎหมายปฏิรูปท่ีดินสําหรับ
การสนบัสนุนการปฏิรูปท่ีดินเป็นแปลงรวมและจดัรูปแบบองค์กรชุมชนในรูปแบบของสหกรณ์ข้ึนดาํเนินการ
บริหารจดัการท่ีดินร่วมกนั โดยท่ีรัฐบาลประกาศใหท่ี้ดินท่ีประสงคจ์ะออกโฉนดชุมชนเป็นพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
 3. รัฐบาลควรสนบัสนุนการดาํเนินการออกโฉนดชุมชนให้ครอบคลุมทั้งท่ีดิน ป่าไม ้แม่นํ้ า ระบบ
เกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีนิเวศร่วมในการวางกฎ ระเบียบ การบริหารจดัการท่ีมีความแตกต่างกนั
ตามระบบนิเวศ จารีตประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละชุมชน 
 4. เม่ือมีการออกโฉนดชุมชนใหแ้ก่ชุมชนใดแลว้ควรให้รัฐมีการกาํหนดค่าตอบแทนในท่ีดินท่ีมีการ
ออกโฉนดชุมชนโดยอาจเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเช่า เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 ความผดิทุกขอ้หาในคดีจราจรเป็นความเสียหายแก่รัฐเท่านั้น ราษฎรไม่ใช่ผูเ้สียหาย จึงก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการดาํเนินคดีของราษฎรท่ีไม่ไดรั้บการประกนัความเป็นธรรมเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนจาก
การใชร้ถใชถ้นน พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายท่ีรัฐใชค้วบคุมการใชร้ถใชถ้นนของผู ้
ขบัข่ีเพื่อใหใ้ชร้ถใชถ้นนในกฎและกติกาท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด บนพื้นฐานของความปลอดภยัของประชาชน 
และรัฐเท่านั้นท่ีจะใช้อาํนาจในทางปกครองควบคุมการจราจรทางบกโดยไม่ไดเ้ปิดช่องให้ราษฎรผูเ้สียหายจาก
การใชร้ถใชถ้นนเป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายหรือผูเ้สียหายโดยนิตินยั แมจ้ะไดรั้บความเสียหายตามความเป็น
จริงหรือเป็นผูเ้สียหายโดยพฤตินยัก็ตาม กรณีดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดปัญหาต่อราษฎรผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีไม่ไดรั้บ
ความยุติธรรมอย่างเพียงพอในการท่ีจะใช้สิทธิทางศาลหรือสิทธิในการยื่นคาํร้องขอเขา้เป็นโจทก์ร่วมกบั
พนกังานอยัการเพื่อดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายดงักล่าวได ้และขอ้หาตามพระราชบญัญติั
...... 
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จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผูเ้สียหายจะตอ้งนาํไปฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่ง ก่อให้เกิดปัญหา
ความซํ้ าซอ้นในการดาํเนินคดี และไม่เป็นไปตามหลกัความเป็นธรรมแก่ผูเ้สียหายในการรับฟังพยานหลกัฐานใน
การดาํเนินคดีท่ีแตกต่างจากคดีอาญา จึงเห็นควรให้ราษฎรเป็นผูเ้สียหายในคดีตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 โดยใหเ้พิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยความเป็นผูเ้สียหายในคดีจราจรทางบกวา่ คดีท่ีเกิดจากการกระทาํ
ความผดิและเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายและ/หรือทรัพยสิ์น ให้ราษฎรเป็นผูเ้สียหาย เพราะถือวา่ราษฎร
เป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยตรง ส่วนความผิดท่ีไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของ
ผูอ่ื้น ก็ให้รัฐเท่านั้นเป็นผูเ้สียหาย เพื่อให้ราษฎรสามารถใชสิ้ทธิทางศาลทั้งการดาํเนินคดีและการยื่นคาํร้อง
ขอเขา้ร่วมเป็นโจทกก์บัพนกังานอยัการได ้ทาํให้มีผลผกูพนัและถือขอ้เท็จจริงตามคาํพิพากษาคดีอาญาไปยงัคดี
แพง่ดว้ย เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการนาํสืบพิสูจน์ความผดิซํ้ าอีก 
ค าส าคัญ: ผูเ้สียหาย, คดีจราจร, พระราชบญัญติัจราจรทางบก 

 

ABSTRACT 
 As all allegations in traffic case are a governmental damage only, it does not allow victims being 
citizens, causing problems and obstacles in proceedings of victims not receiving fairness when the damages 
occurs to a road user. From the study, it was found that the Land Traffic Act, B.E. 2522 (A.D. 1979) was 
the governmental law for regulating road using of drivers in order to use road under the stipulated regulations 
and rules strictly in basic safety standards of people; moreover, it was found that the Act only allowed the 
government to execute governing power for regulating land traffic not letting a citizen being the victim 
from road using to be a statutory victim or de jure victim even if the victim would receive the actual 
damages or be a de facto victim. Such case caused problems to citizens being road user not receiving 
sufficient fairness for exercising judicial rights or rights for filing a petition to associate as prosecutor with 
public prosecutor for proceedings against the offenders under such law; moreover, it was found that the 
allegations in accordance with the Land Traffic Act, B.E. 2522 (A.D. 1979) did not have consequential 
judgement to civil case; such case caused victims to attest and prove such damages another time, causing 
inessential condition in the proceedings and were not subject to the principle of equity for victims in the 
proceedings of hearing evidences being difference from criminal case. From the study, it suggested that 
there should allow citizens to be the victims in the case under the Land Traffic Act, B.E. 2522 (A.D. 1979) 
by adding the provision regarding victimhood in land traffic case as the case occurred from the offense and 
causing damages to life or body and property having citizens as the victims because it was deemed that the 
citizens being the victims directly. As for the offense did not have damages to life, body or property of other 
people, the government should only be the victims to allow citizens to be able to exercise judicial rights 
both in the proceedings and filing an petition for associating as prosecutor with public prosecutor and to 
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have an obligation and base on the fact in accordance with sentence to civil cases in order to reduce time 
period and steps in attesting or serving as proof of offence repeatedly. 
Keywords: victims, traffic case, The Land Traffic Act. 
 

บทน า 
 ในการพิจารณาคดีอาญาตามหลกักฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินคดีอาญาในระบบกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษร (civil law) หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ไดแ้บ่งพิจารณาการดาํเนินคดีอาญา (เมธาพร 
กาญจนเตชะ, ออนไลน์, 2553) ออกเป็นรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. การดาํเนินคดีอาญาตามแนวความคิดสากล การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิดอาญามีแนวปฏิบติัตาม
มาตรฐานสากลคือ ตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินคดีอาญาคือ บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผิดอาญา 
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่บริสุทธ์ิจนกวา่จะมีการพิสูจน์วา่มีความผิดตามกฎหมายอยา่งเป็นธรรม
และเปิดเผยในศาลซ่ึงเป็นอิสระและไร้อคติ การพิจารณาคดีอาญาบุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บหลกัประกนั
ขั้นตํ่าอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในเร่ืองต่าง ๆ เช่น มีสิทธิท่ีจะมีเวลาและไดรั้บความสะดวกเพียงพอใน
การสู้คดี สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาโดยปราศจากการชกัชา้อยา่งไม่เป็นธรรม สิทธิท่ีจะอุทธรณ์การลงโทษ
และคาํพิพากษาต่อศาลสูงให้พิจารณาทบทวนอีกคร้ังตามกฎหมาย (ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 10) 
โดยทุกคนยอ่มมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิญญาน้ีโดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ชนิดใด ๆ 
เช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น 
กาํเนิดหรือสถานะอ่ืน ๆ และจะตอ้งไม่มีความแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล
หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนท่ีบุคคลสังกดั ไม่ว่าดินแดนน้ีจะเป็นเอกราชอยู่ในความ
พิทกัษมิ์ไดป้กครองตนเองหรืออยูภ่ายใตก้ารจาํกดัอธิปไตยใด ๆ ทั้งส้ิน (ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ขอ้ 2) และทุกคนเสมอกนัตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมายเท่าเทียมกนัโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบติัใด ๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาและจากการยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบติัดงักล่าว (ปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 7) (คณะกรรมการประสานงานองคก์รสิทธิมนุษยชน (กปส.), 2544, หนา้ 9-
11)   

2. การดาํเนินคดีอาญาตามหลกัผูท่ี้เขา้มาดาํเนินคดี 
     2.1 หลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยผูเ้สียหายเป็นเร่ืองของผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายหรือบุคคลท่ีใกลชิ้ด
ของผูเ้สียหายกระทาํการดาํเนินคดีเอง (อรรถพล ใหญ่สวา่ง, 2524, หน้า 5) เป็นในรูปของการแกแ้คน้เป็นการ
ส่วนตวัหรือทาํสงครามระหวา่งกลุ่มชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรัฐทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางตดัสินความถูกผิด  รวมถึง
การบงัคบัให้ผูก้ระทาํความผิดรับผิดตามขอ้เรียกร้องของผูเ้สียหาย ดว้ยเหตุน้ีหลกัการดาํเนินคดีจึงคาํนึงเฉพาะ
ส่วนไดส่้วนเสียของบุคคลเป็นหลกั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียของสังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (อุดม รัฐอมฤต, 2535, 
หนา้ 243) 
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   2.2 หลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยประชาชน (popular prosecution) เป็นระบบการดาํเนินคดีท่ีถือวา่
ประชาชนทุกคนเป็นหน่วยหน่ึงของรัฐหรือสังคม หากมีการกระทาํความผิดอาญาเกิดข้ึน ประชาชนทุกคนมี
ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย และถือว่าหนา้ท่ีในการฟ้องร้องและดาํเนินคดีอาญาเป็นของประชาชน จึง
ทาํให้ประชาชนทุกคนเป็นผูเ้สียหาย แนวความคิดเช่นน้ีปรากฏข้ึนอยา่งชดัเจนในระบบกฎหมายโรมนัโดย
จาํแนกความผิดระหวา่งการกระทาํผิดต่อส่วนตวั (delit private) กบัการกระทาํความผิดอาญาแผน่ดิน (delit 
public) ออกจากกนั และจากการจาํแนกการกระทาํผิดน้ีเองจึงทาํให้เกิดการฟ้องคดีอาญาตามหลกัการ
ดาํเนินคดีอาญาโดยประชาชน (อุดม รัฐอมฤต, 2535, หนา้ 243) 
 2.3 หลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ (public prosecution) เป็นหลกัการดาํเนินคดีท่ีเกิดข้ึนใหม่ เป็น
แนวความคิดทางอรรถประโยชน์นิยมคือ การกระทาํใดท่ีเป็นการกระทบกระเทือนต่อสังคม รัฐมีหนา้ท่ีรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคม จะตอ้งเขา้ไปดาํเนินการป้องกนัการกระทาํท่ีกระทบกระเทือนต่อสังคม หลกัการ
ดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐมีแนวคิดพื้นฐานหรือแหล่งท่ีมาจากประเทศในภาคพื้นยุโรปเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมุ่ง
ให้ความคุม้ครองสิทธิของสมาชิกในสังคมหรือเรียกวา่ “ประโยชน์สาธารณะ” ประเทศท่ีใชห้ลกัการดาํเนินคดี
อาญาโดยรัฐ ส่วนมากจะมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเรียกวา่ ‚พนกังานอยัการ‛ มีสถานภาพเป็นตวัแทนของรัฐ ดงันั้น
ตามแนวคิดพื้นฐานของหลกัดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ บุคคลซ่ึงเสียหายไม่มีสิทธิในการเขา้มาฟ้องร้องและดาํเนิน 
คดีอาญาโดยมีประโยชน์ของรัฐหรือสังคมเหนือกวา่ประโยชน์ของบุคคล รัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการ
ดาํเนินคดีอาญาในการรักษาความสงบเรียบร้อย การดาํเนินคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดคือผูเ้สียหาย ส่ิงท่ี
สําคญัคือตอ้งอาํนวยความยุติธรรมอยา่งเสมอภาคกนัโดยไม่เลือกปฏิบติัวา่บุคคลท่ีเขา้มาจะมีสถานะเช่นไร 
เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้มาสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ดงันั้น ไม่สมควรให้ความสําคญักบัการดาํเนินคดีอาญาในกรณีใดกรณีหน่ึง เช่น ให้เอกสิทธ์ิหรือให้
ความสาํคญักบัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐมากกวา่กรณีท่ีผูเ้สียหายเขา้มาดาํเนินคดีอาญาเอง  
 ประเทศไทยถือหลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นหลกัแต่ก็มิไดผ้กูขาดอาํนาจอยูเ่พียงฝ่ายเดียวเพราะ
รัฐจะตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมความยติุธรรมและความสมบูรณ์พูนสุขของ
ประชาชน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวรัฐจึงจาํเป็นตอ้งจดัตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ข้ึนและจดัให้มีผูท้าํหนา้ท่ี
รับผดิชอบในหน่วยงานเหล่านั้นในการท่ีจะดาํเนินคดีแทนประชาชนผูเ้สียหายคือ พนกังานตาํรวจ พนกังาน
อยัการ และศาล เพื่อเขา้มาทาํหน้าท่ีดาํเนินคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายงัให้สิทธิแก่  “ผู ้
เสียหาย” ในการเขา้มาดาํเนินคดีแทนไดโ้ดยมีสิทธิร้องทุกข ์กล่าวโทษ ฟ้องร้อง ดาํเนินกระบวนพิจารณาได้
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ผูเ้สียหายจึงมีความสําคญัในการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการฟ้องร้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ไดก้าํหนดไวว้า่ “ผูเ้สียหาย” 
หมายความถึง บุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการกระทาํผิดฐานใดฐานหน่ึง รวมทั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจ
จดัการแทนไดด้งับญัญติัไวใ้นมาตรา 4, 5 และ 6 ผูเ้สียหายซ่ึงความผิดท่ีรัฐเท่านั้นเป็นผูเ้สียหาย เอกชนไม่อาจ
เป็นผูเ้สียหาย ไดแ้ก่ ความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัอาวุธปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ความผิดตามพระราชกาํหนดการกูเ้งินท่ีเป็น
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การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ความผิดตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2496 ความผิดตามพระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัยาเสพติด พ.ศ. 2522 
 จะเห็นไดว้่าในส่วนของความผิดเก่ียวกบัการจราจรทางบกตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 คาํพิพากษาศาลฎีกาไดว้างแนวคาํวินิจฉัยมาโดยตลอดวา่รัฐเท่านั้นเป็นผูเ้สียหาย แมก้ารดาํเนินคดีอาญา
ในประเทศไทยนั้นถือหลกัการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นหลกั แต่ในขณะเดียวกนัก็ให้อาํนาจแก่เอกชนท่ีเป็น
ผูเ้สียหายในคดีอาญามีอาํนาจดาํเนินคดีอาญาไดด้ว้ยตนเอง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 28 ไดบ้ญัญติัใหบุ้คคลผูมี้อาํนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลไวคื้อพนกังานอยัการและผูเ้สียหาย 
โดยให้สิทธิแก่ผูเ้สียหายในการฟ้องคดีอาญาไดเ้ช่นเดียวกบัพนกังานอยัการ จะเห็นไดว้า่อาํนาจในการฟ้อง
คดีอาญาของผูเ้สียหายดงักล่าวเป็นอาํนาจท่ีมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางและเป็นอิสระแยกต่างหากจากการฟ้องคดี
ของพนกังานอยัการ ไม่วา่จะเป็นความผดิต่อส่วนตวัหรือคดีความผดิอาญาแผน่ดิน ขณะเดียวกนัผูเ้สียหายใน
คดีอาญาเป็นองคก์รสําคญัองคก์รหน่ึงซ่ึงมีหนา้ท่ีในการคน้หาพยานหลกัฐานและฟ้องร้องผูก้ระทาํความผิดโดย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สิทธิผูเ้สียหายในการกล่าวหา ฟ้องร้องและดาํเนินคดีอาญากบั
ผูก้ระทาํความผิด ทั้งท่ีประชาชนเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบต่อการกระทาํความผิดนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การที่คาํพิพากษาศาลฎีกาปฏิเสธสิทธิของผูเ้สียหายในคดีตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 นั้น เป็นการไม่ให้สิทธิแก่ผูเ้สียหายซ่ึงขดัต่อหลกัการท่ีกาํหนดไวใ้นสิทธิมนุษยชน ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาดงักล่าว เน่ืองจากผูเ้สียหายเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยตรงจากการกระทาํ
ความผิด และเพื่อให้ผูเ้สียหายเป็นผูค้านอาํนาจและมีส่วนร่วมกบัเจา้พนกังานของรัฐ ไม่วา่จะเป็นพนกังาน
สอบสวน พนกังานอยัการและศาล การปฏิเสธสิทธิของผูเ้สียหายนั้นยอ่มถือวา่เป็นการปฏิเสธความยุติธรรม
ในการท่ีจะตอ้งสู้คดีต่อศาลตามสิทธิของผูเ้สียหายตามท่ีกฎหมายรองรับสิทธิไว ้ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ถึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนโดยเปรียบเทียบหลกักฎหมายของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งหลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน
ในการไดรั้บการรับรองสิทธิในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของผูเ้สียหาย 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาการไม่ให้ราษฎรเป็นผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 2.  เพื่อศึกษาผลผกูพนัในคาํพิพากษาส่วนอาญาในความผดิจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
2522  
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาผูเ้สียหายขอเขา้ร่วมและการแกต่้างเป็นโจทกก์บัพนกังานอยัการในความผิดตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 4. เพื่อให้ไดม้าซ่ึงบทสรุปและเสนอแนะปัญหาเก่ียวกบัความเป็นผูเ้สียหายของราษฎรในคดีจราจรตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
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สมมติฐานของการวจิัย 
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บญัญติัให้รัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูเ้สียหาย ถือวา่เป็นการปฏิเสธ

ความยุติธรรม สิทธิในการดาํเนินคดีอาญาและการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นผูเ้สียหายท่ีไดรั้บการรับรอง
ไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในขณะท่ีผูเ้สียหายมีความสําคญัในการคน้หาพยานหลกัฐานและฟ้องร้อง
ผูก้ระทาํความผดิ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลบับญัญติัให้สิทธิผูเ้สียหายในการกล่าวหา 
ฟ้องร้องและดาํเนินคดีอาญากบัผูก้ระทาํความผดินั้น มิไดบ้ญัญติัใหส้อดคลอ้งกนั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกบัความเป็นผูเ้สียหายในคดีจราจรตามพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเป็นผูเ้สียหายในคดีจราจรตามพระราช 
บญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการร้องทุกข ์สอบสวนและฟ้องคดีจราจร
ทางบก โดยเปรียบเทียบหลกักฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางการวิเคราะห์
ปัญหาความเป็นผูเ้สียหายในคดีจราจรทางบก รวมทั้งขอ้เสนอแนะ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูเ้สียหายของราษฎรในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ.  2522 รวมทั้งระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัความเป็นผูเ้สียหายในคดีจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 
ผลการวจิัย 
 1. ปัญหาการไม่ใหร้าษฎรเป็นผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หากเป็นคดีท่ีมี
ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยถือวา่ราษฎรเป็นผูเ้สียหายในส่วนของความผิดท่ีเกิดข้ึน
แก่ร่างกายหรือทรัพยสิ์นตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ส่วนความเสียหายดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นความเสียหาย
ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ราษฎรไม่ใช่ผูเ้สียหาย เช่น กรณีการแข่งรถกนับนทางหลวงจน
เกิดอุบติัเหตุทาํให้มีประชาชนไดรั้บความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต ประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหายนั้นก็
จะเป็นผูเ้สียหายในความผิดฐานทาํให้ไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น 
ส่วนการแข่งรถบนถนนหลวงจนเป็นเหตุให้ชนผูเ้สียหายดงักล่าว ราษฎรจะไม่มีสิทธิดาํเนินคดีแก่ผูแ้ข่งรถ
บนถนนหลวงได ้กรณีดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ช้รถใช้ถนนท่ีได้รับความเสียหายจากผูก้ระทาํ
ความผิดท่ีไม่อาจจะใช้สิทธิของตนดาํเนินคดีแก่บุคคลดงักล่าวได ้นอกจากนั้น ถา้เป็นกรณีการกระทาํโดย
ประมาททาํให้ทรัพยสิ์นของตนเสียหายแลว้ ราษฎรก็ไม่ใช่ผูเ้สียหายและในขณะเดียวกนัความผิดฐานประมาท
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เป็นเหตุใหท้รัพยสิ์นเสียหายก็ไม่มีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาท่ีจะเป็นกฎหมายพื้นฐานให้ผูเ้สียหาย
ใชสิ้ทธิดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผิดได ้กรณีดงักล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีจะไม่ได้
รับการเยยีวยาความเสียหายตามกฎหมายอยา่งเป็นธรรมเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนเช่นเดียวกบัหลกัการวินิจฉยั
ความรับผดิตามประมวลกฎหมายอาญาในคดีจราจร ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่ ให้เพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยความ
เป็นผูเ้สียหายในคดีจราจรทางบก ว่าคดีท่ีเกิดจากการกระทาํความผิดและเกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและ/
หรือทรัพยสิ์นผูอ่ื้น ให้ราษฎรเป็นผูเ้สียหาย เพราะถือว่าเป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยตรง ส่วนความผิดท่ีไม่มี
ความเสียหายเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกายและ/หรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ก็ให้รัฐเท่านั้นเป็นผูเ้สียหายเพื่อ ให้ราษฎร
สามารถใชสิ้ทธิทางศาลทั้งการดาํเนินคดีและการยื่นคาํร้องขอเขา้ร่วมเป็นโจทก์กบัพนกังานอยัการได ้และจะทาํ
ใหมี้ผลผกูพนัและถือขอ้เทจ็จริงตามคาํพิพากษาคดีอาญาไปยงัคดีแพง่ดว้ย เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการนาํ
สืบพิสูจน์ความผดิซํ้ าอีก 
 2. ปัญหาผลผกูพนัในคาํพิพากษาส่วนอาญาในความผิดจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 คาํพิพากษาควรผูกพนัคู่ความทั้งเร่ือง แมค้ดีจะมีฐานการฟ้องมาจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมโดยมีลกัษณะเป็น
ความเสียหายสาธารณะก็ตาม ก็ให้มีผลผกูพนัและเป็นคาํพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ให้ศาลจาํตอ้งถือขอ้เท็จจริง
ตามท่ีปรากฏในคาํพิพากษาคดีส่วนอาญาดว้ย เพื่อใหผู้เ้สียหายไดรั้บสิทธิการเยียวยาความเสียหายอยา่งเพียงพอ
ต่อผูป้ระมาทในการใชร้ถใช้ถนนและกระทาํการโดยไม่ใชค้วามระมดัระวงั ไม่วา่จะเป็นการกระทาํโดยมึนเมา 
ไร้เดียงสา คึกคะนอง เป็นตน้ เพื่อใหเ้ป็นการประสานผลประโยชน์ระหวา่งความเสียหายของเอกชนกบัความ
เสียหายสาธารณะไดโ้ดยไม่ตดัสิทธิและสร้างความลาํบากให้แก่ผูเ้สียหายท่ีจะไม่ไดรั้บการเยียวยาความเสียหาย
ตามกฎหมาย นอกจากนั้นควรมีบทบญัญติัการเยียวยาความเสียหายในพระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 เป็นการเฉพาะดว้ย เพื่อไม่ให้ตดัสิทธิผูเ้สียหายในการไดรั้บสิทธิการเยียวยาอยา่งเพียงพอ เพื่อไม่ให้
พระราชบญัญติัการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นแต่เพียงกฎหมายท่ีมีลกัษณะควบคุมและสั่งการ (command 
and control) ใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งดาํเนินการให้การใชร้ถใชถ้นนตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎและระเบียบท่ีกาํหนด
ไวเ้พียงอยา่งเดียว 
 3. ปัญหาผูเ้สียหายขอเขา้ร่วมเป็นโจทก์กบัพนกังานอยัการในความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522  แมป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะกาํหนดให้ผู ้เสียหายเท่านั้นมีอาํนาจยื่นคาํร้องขอ
เขา้ร่วมเป็นโจทกก์บัพนกังานอยัการและยงัจะตอ้งเป็นผูเ้สียหายในประเด็นแห่งคดีนั้นดว้ย แมจ้ะโดยพฤตินยัก็
ตาม แต่เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวตัถุประสงคใ์นการยกร่างพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ท่ีมี
เพื่อสร้างความสงบสุขและสร้างหลกัเกณฑ์ให้แก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน จึงควรให้อาํนาจแก่ผูเ้สียหายเขา้ร่วมเป็นโจทก์
กบัพนกังานอยัการเพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งฝ่ายรัฐและผูเ้สียหาย 
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ลกัษณะของความขดัแย้งด้านการใช้ทีด่นิพืน้ที่เทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง 
STYLED FOR LAND USE CONFLICTS OF BANTHAT MOUNTIAN 

IN TRANG PROVINCE 
 

ววิฒัน์   ฤทธิมา*   
Wiwat  Rittima  

 

บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขา
บรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง โดยศึกษาจากขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การเขา้ร่วมประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ี พบวา่ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขา
บรรทดัในเขตจงัหวดัตรังนั้น เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชน โดยเป็นลกัษณะของ
ความขดัแยง้ระหวา่งนโยบายของรัฐกบัประชาชน ความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน และความ
ขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัประชาชน ซ่ึงประกอบดว้ยความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีป่าไมก้บัประชาชน
และความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํทอ้งถ่ินกบัประชาชน 
ค าส าคัญ: ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดิน, พื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง 
 

ABSTRACT 
This article aims to show Style for Land Use Conflicts of Banthat Mountain in Trang Province. 

Study of documents involved to formal and informal interview, Participation and activities. To show that 
Land Use Conflicts of Banthat Mountain in Trang Province. Conflicts among Public Sectors and Local 
People. By the Styled for conflicts  among  Local People and public policy, conflict Local People people 
to people. And conflict Local People and government officials. Which a conflict among forester and Local 
People and conflicts among local leaders and Local People. 
Keywords: land use conflicts,  Banthat Mountain in Trang Provinc. 
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บทน า 
 ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรังนั้น เกิดจากการบริหารจดัการ
ท่ีดินของภาครัฐกบัประชาชนท่ีมีความคิดเห็นและมุมมองในการจดัการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มุ่งท่ี
จะรักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิของตนท่ีมีอยู ่โดยภาครัฐก็มุ่งท่ีจะอนุรักษท่ี์ดิน ดูแลและรักษาไวซ่ึ้งป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช  2507  เน่ืองจากป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีสาํคญัยิ่งของชาติและรัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายไวใ้นแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติวา่ จะสงวนป่าไมไ้ว้
เป็นเน้ือท่ีประมาณร้อยละ 50 แห่งเน้ือท่ีประเทศไทยคือ เป็นเน้ือท่ีป่าสงวนรวมประมาณ 250,000  ตารางกิโลเมตร 
หรือ 156  ลา้นไร่ บดัน้ีปรากฏว่าป่าไมท่ี้สงวนคุม้ครองไวแ้ลว้และท่ียงัมิไดส้งวนคุม้ครอง ไดถู้กบุกรุกและ
ทาํลายไป แมป่้าไมใ้นบริเวณตน้นํ้ าลาํธารก็ถูกแผว้ถางเผาทาํลายไปเป็นอนัมาก ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
แหง้แลง้ พื้นดินพงัทลาย ลาํนํ้าต้ืนเขินหรือเกิดอุทกภยั อนัเป็นผลเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างร้ายแรง ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่าท่ีใช้บงัคบัอยู่มีวิธีการไม่รัดกุมเหมาะสม 
ตอ้งเสียเวลาดาํเนินการเป็นเวลานานจึงจะประกาศกาํหนดเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าคุม้ครองได ้เป็นเหตุให้มี
บุคคลฉวยโอกาสทาํลายป่าไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน อีกทั้งกาํหนดโทษผูฝ่้าฝืนไวไ้ม่เหมาะสมกบักาลสมยั ผูก้ระทาํ
ผิดไม่เข็ดหลาบ เป็นช่องทางให้มีการบุกรุกทาํลายป่ามากข้ึน รัฐบาลจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุง
กฎหมายเร่ืองน้ีใหม่ เพื่อให้สามารถดาํเนินการคุม้ครองป้องกนั เพื่อรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติอนัมีค่า
ของชาติและเพื่อมิใหอ้าชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือน
จากผลของการทาํลายป่า (พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2507, 2507)  
 ในบางพื้นท่ีท่ีประกาศเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานโดยไม่ไดมี้การสํารวจเขต กาํหนดแนวเขตพื้นท่ีป่า
ไม้ไม่ชัดเจน มีความคลุมเครือของพื้นท่ี ประกาศทบัซ้อนท่ีทาํกินและอยู่อาศัยของประชาชนท่ีอยู่มาก่อน 
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประชาชน เม่ือประชาชนในพื้นท่ีเรียกร้องสิทธ์ิอนัชอบธรรม โดยมองวา่ไดเ้ขา้มาอาศยั
และทาํกินอยู่ก่อนการประกาศเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ จึงทาํให้ภาครัฐจาํเป็นจะตอ้งแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดจากความผดิพลาดและละเลยของภาครัฐซ่ึงขาดความรอบคอบ โดยการนาํแนวคิดเชิงนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดินท่ีเกิดข้ึน อาทิ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เร่ืองการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินทาํกินในพื้นท่ีป่าไม ้ตลอดจนกระบวนการพิสูจน์สิทธิท่ีดาํเนินการตลอดมา แต่ไม่เป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนและยิ่งก่อให้เกิดความขดัแยง้ดา้นท่ีดินรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากการกาํหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหา
ดา้นท่ีดินของภาครัฐขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทาํให้ประชาชนมองว่าการดาํเนินการนั้นไม่มี
ความยุติธรรมมุ่งจะเอาเปรียบประชาชน ประชาชนจึงไม่เขา้ร่วมแก้ไขปัญหาตามนโยบายของภาครัฐ ขณะท่ี
บางส่วนของปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินก็เกิดมาจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีทาํให้เกิดการ
บุกรุกทาํลายป่าไม้ และเม่ือป่าหมดสภาพ ประชาชนท่ีไม่มีท่ีทาํกินก็เขา้ไปยึดครอง ในบางพื้นท่ีมีขอ้มูลจาก
ประชาชนวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูจ้า้งให้ดาํเนินการบุกรุก แผว้ถางป่า ตลอดจนการตดัไมเ้พื่อการคา้ สภาพความ
ขดัแยง้และขอ้โตแ้ยง้สิทธิการครอบครองและความเป็นเจา้ของท่ีดินระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชนยงั
ปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง  
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 ในส่วนของนกัวชิาการและปราชญช์าวบา้นมองวา่ ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดั
ในเขตจงัหวดัตรังนั้น มาจากปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยภาครัฐตอ้งการดาํรงรักษาพื้นท่ีท่ี
เป็นของภาครัฐและไม่ตอ้งการท่ีจะให้ผูใ้ดผูห้น่ึงเขา้มาเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ โดยภาครัฐพยายามใชว้ิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อรักษาพื้นท่ีไว ้แต่ไม่เขา้ใจสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ีและการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็น
จริง มุ่งท่ีจะใชข้อ้กฎหมายเพื่อบงัคบัใชก้บัประชาชน ตลอดจนเกิดความผิดพลาดจากการบริหารจดัการของ
ภาครัฐ ดา้นประชาชนนั้นตอ้งการท่ีดินเพื่อการดาํรงชีวิต เป็นพื้นท่ีในการทาํกินและอยูอ่าศยั อีกทั้งประชาชน
พยายามใชสิ้ทธ์ิอนัชอบธรรมของตนท่ีไดด้าํเนินชีวิตและอยู่อาศยัมาก่อนการดาํเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ 
อาทิ การประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2504  และ 2510 การประกาศเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า
เทือกเขาบรรทดั พุทธศกัราช 2518 ต่อมาไดป้ระกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่ในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดั 
พุทธศกัราช 2525 ขณะเดียวกนัประชาชนในพื้นท่ีต่างมองว่าความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินเขาบรรทดันั้นเป็น
การจดัการท่ีผิดพลาดของภาครัฐซ่ึงมุ่งท่ีจะนาํกฎหมายมาบงัคบัใชก้บัประชาชน โดยใชน้โยบายท่ีขาดคุณธรรม
และไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมาจึงลม้เหลว ไม่มีประสิทธิภาพ มุ่งเอาเปรียบ
ประชาชน และยิ่งจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างภาครัฐกบัประชนชนมากข้ึน เม่ือประชาชนไม่ไดรั้บความ
ยุติธรรมจากการดาํเนินนโยบายท่ีดินของภาครัฐ จึงไม่เขา้ร่วมการแก้ไขปัญหาและต่อตา้น ทาํให้มีความ
ขดัแยง้ด้านท่ีดินเกิดข้ึนตามมา ประชาชนส่วนหน่ึงดาํเนินการตามหลกัการของนโยบายภาครัฐ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีประชาชนอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่ยอมดาํเนินการตามนโยบายภาครัฐ นาํมาสู่ความคิดเห็นท่ีต่างมุมมอง
ของประชาชนในพื้นท่ี ส่วนเจา้หน้าท่ีภาครัฐมองว่าความขดัแยง้ด้านท่ีดินท่ีเกิดข้ึนมานั้นเป็นความเขา้ใจไม่
ตรงกนัระหว่างประชาชนในพื้นท่ีกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ โดยต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกนั ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
ฐานะเป็นเจา้พนกังานของรัฐจาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้มีความเสมอภาคกนัตามท่ี
ภาครัฐกําหนดไว ้การท่ีจะอนุโลมหรือเห็นแก่ผูใ้ดผูห้น่ึงก็ถือเป็นการละเลยการปฏิบติัหน้าท่ี สําหรับ
ประชาชนก็ทาํเพื่อความอยูร่อดในการดาํรงชีวิต เล้ียงดูครอบครัว มีประชาชนบางส่วนท่ีให้ความร่วมมือใน
การดาํเนินตามหลกัการของนโยบาย เพราะมองวา่นโยบายดงักล่าวจะช่วยใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีสิทธิในพื้น
ท่ีดินท่ีเขาทาํกินและอยูอ่าศยั แต่ก็มีประชาชนอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่ดาํเนินการตามหลกัการของนโยบาย โดยมองว่า
เป็นนโยบายท่ีหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบประชาชน ภาครัฐมุ่งหวงัจะเอาพื้นท่ีคืนจากประชาชน จึงทาํให้
ประชาชนในสองส่วนน้ีมีความคิดเห็นท่ีต่างมุมมองกนั นาํมาสู่ความขดัแยง้ระหวา่งกนั อีกทั้งประชาชนใน
พื้นท่ีบางส่วนก็ไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ ยงัคงลกัลอบแผว้ถางและบุกรุกป่าไมเ้พื่อทาํสวนยางพาราแลว้มาอา้ง
สิทธ์ิวา่ไดท้าํกินมาก่อน และเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อทาํความเขา้ใจในประเด็นความ
ขดัแยง้ด้านการใช้ท่ีดินพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเขา้ใจบริบทของ
ลกัษณะความขดัแยง้ดา้นท่ีดินในพื้นท่ี ผูว้จิยัจึงสนใจวเิคราะห์ถึงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน
ในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาลกัษณะของความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัวิชาการและปราชญ์ชาวบา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน จาํนวน 6 คน ประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนดา้นท่ีดินหรือเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดิน จาํนวน 44 คน ตลอดจนลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การเขา้
ร่วมประชุมและทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง 
 

ผลการวจิัย 
 ความขดัแยง้ดา้นท่ีดินเกิดจากการบริหารจดัการท่ีดินของภาครัฐเพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีดินและปกป้อง
พื้นท่ีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ แหล่งตน้นํ้ าลาํธารและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่ภาครัฐก็มีความ
บกพร่องในการบริหารจดัการ โดยไม่ไดล้งพื้นท่ีจริงเพื่อสํารวจสภาพของพื้นท่ี การดาํรงอยู่ของชุมชนและแบ่ง
แนวเขตท่ีทาํกินและอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีมีอยูเ่ดิมออกจากพื้นท่ีท่ีจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์
ของภาครัฐ ขาดการรางวดัพื้นท่ีและวางแนวเขตของพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์ห้ชดัเจน ตลอดจนไม่มีการประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงแนวเขตป่าสงวนและรับรู้ขอ้มูลในการดาํเนินการของภาครัฐ ดา้นประชาชนใน
พื้นท่ีก็ไม่เขา้ใจระบบการแกไ้ขปัญหาของรัฐ ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารอนัแทจ้ริงในการดาํเนินการของภาครัฐได ้
มองเพียงว่าตนมีสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของท่ีดินในฐานะท่ีไดท้าํกิน อยู่อาศยัและครอบครองในท่ีดินมาก่อน เน่ือง
ดว้ยเป็นผืนแผน่ดินท่ีปู่ ยา่ตายายไดเ้ขา้มาแผว้ถางบุกเบิก ทาํกินและอยูอ่าศยัมานานแลว้ ภาครัฐนาํกฎหมาย
มาบงัคบัใชภ้ายหลงัและประกาศทบัซอ้นท่ีทาํกินและท่ีอยูอ่าศยัเดิมของประชาชน ขณะเดียวกนัยงัคงมีประชาชน
บางส่วนท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พยายามท่ีจะแผว้ถางป่าและบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่ม จากการประกาศพื้นท่ีป่า
สงวนทบัซ้อนท่ีทาํกินของประชาชน การกาํหนดนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดิน การปฏิบติังานตามระเบียบ
ของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ียึดแต่กฎระเบียบขอ้บงัคบั การแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนของเจา้หนา้ท่ีรัฐและ
กลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนการไม่เขา้ร่วมและต่อตา้นนโยบายภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี สามารถสรุปลกัษณะของ
ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัไดด้งัภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1  ลกัษณะความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรัง 
 

ปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินเป็นปัญหาท่ีสาํคญัระดบัประเทศ มีความรุนแรงมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน 
แต่ถูกมองขา้มและไม่มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งกาํหนดให้ปัญหาท่ีดินและการ
บริหารจดัการท่ีดินเป็นวาระแห่งชาติ ประเด็นหลกัของความขดัแยง้ดา้นท่ีดินคือความขดัแยง้ระหวา่งประชาชน
กบัภาครัฐ ภาครัฐจาํเป็นจะตอ้งอนุรักษคุ์ม้ครองพื้นท่ีบางส่วนเอาไวเ้พื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงตอ้งบงัคบัใช้
ทั้งกฎหมายและการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งท่ีดินของรัฐ ประชาชนจึงไดรั้บผลกระทบจากการบงัคบั
ใชก้ฎหมายและการดาํเนินนโยบายดงักล่าว และรวมตวักนัเป็นองคก์รภาคประชาชนเพื่อทวงสิทธิอนัชอบ
ธรรมของตน จะเห็นวา่สภาพความขดัแยง้ดา้นท่ีดินแถบเทือกเขาบรรทดัเป็นความขดัแยง้ระหวา่งภาครัฐกบั
ภาคประชาชน นาํไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งนโยบายของรัฐกบัประชาชน ความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
กบัประชาชนและความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน ดงัน้ี 
 1.  ความขัดแย้งด้านการใช้ทีด่ินระหว่างนโยบายของรัฐกับประชาชน เน่ืองจากภาครัฐมีการดาํเนินการ
เพื่อรักษาและดาํรงไวซ่ึ้งท่ีดินของรัฐ การกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินใหก้บัประชาชนโดยเฉพาะ มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เร่ืองการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ทาํกินให้กบัประชาชน มีการบงัคบัใช้มติดงักล่าวเพื่อแกปั้ญหาท่ีดินในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดั แต่ประชาชนไม่
ยอมรับการแก้ไขปัญหาตามมติดังกล่าว เพราะมองว่าเป็นนโยบายท่ีเอาเปรียบประชาชน ภาครัฐหลอกลวง
ประชาชนเพื่อจะเอาท่ีดินคืนและขบัไล่ประชาชนออกจากพื้นท่ี ทาํให้ประชาชนบางส่วนไม่เขา้ร่วมการ
ดาํเนินการแกไ้ขของภาครัฐและรวมตวักนัต่อตา้นคดัคา้นมติดงักล่าว ตลอดจนการนาํหลกัการของโฉนด
ชุมชนมาใช้ในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินนั้น ก่อให้เกิดความขดัแยง้กบัประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองจากประชาชน

ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกบัภาคประชาชน 

ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกบัประชาชน 

ความขัดแย้งระหว่าง
เจ้าหน้าทีข่องรัฐกบั

ประชาชน 

ความขัดแย้งระหว่าง
นโยบายของรัฐกบั

ประชาชน 

ความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ป่าไมก้บัประชาชน 

ความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํ
ทอ้งถ่ินกบัประชาชน 
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บางส่วนไม่ยอมรับหลกัการของโฉนดชุมชน เพราะมองว่าแนวคิดของโฉนดชุมชนมุ่งท่ีจะให้สิทธ์ิในการ
แกไ้ขปัญหาโดยชุมชน และประชาชนในชุมชนทุกคนมีสิทธ์ิร่วมกนัในการกาํหนดแนวทางและกติกาต่าง ๆ 
แมก้ระทัง่สิทธ์ิในท่ีดินนั้นทุกคนในพื้นท่ีมีสิทธ์ิร่วมเป็นเจา้ของท่ีดินโดยรวมของชุมชน ซ่ึงไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีให้ความสําคญักบัสิทธ์ิปัจเจกบุคคล จึงทาํให้มีความขดัแยง้กบันโยบายของรัฐกบั
ประชาชน 
 2.  ความขัดแย้งด้านการใช้ที่ดินระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างประชาชนกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน และความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้
ดงัน้ี 
     2.1 ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน เป็นความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัผูน้าํ
ทอ้งถ่ินในระดบัตาํบล เกิดข้ึนจากการดาํเนินการและมุมมองในการแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากการ
ท่ีผูน้าํทอ้งถ่ิน (กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น) จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หน้าท่ีป่าไมใ้นการดาํเนินการจบักุม
หรือร้ือถอนทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี ทาํให้ประชาชนมองวา่ผูน้าํทอ้งถ่ินเห็นดว้ยกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้
รังแกและคุกคามประชาชนทั้ง ๆ ท่ีเป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ี การท่ีผูน้าํทอ้งถ่ินนั้นไม่เขา้ร่วมแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินกบัประชาชนหรือกลุ่มองคก์รภาคประชาชน ทาํใหป้ระชาชนมองวา่ผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึง
ตอ้งทาํงานใหก้บัภาครัฐ ตลอดจนผูน้าํทอ้งถ่ินบางคนเป็นผูบุ้กรุกป่าหรือเป็นกลุ่มคนท่ีแสวงหาผลประโยชน์
จากประชาชนดว้ย จึงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประชาชนในพื้นท่ี 
      2.2 ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้เป็นความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบั
เจา้หน้าท่ีป่าไมท่ี้เขา้มาปฏิบติังานในพื้นท่ี เน่ืองดว้ยประชาชนประกอบอาชีพการทาํสวนยาง เม่ือยางหมด
สภาพจาํเป็นตอ้งโค่นลม้ยางและปลูกยางใหม่ทดแทนตามปกติของผูค้นในแถบน้ี แต่เจา้หน้าท่ีป่าไมไ้ม่เขา้ใจ
ระบบการทาํสวนยางของประชาชน ตลอดจนการปลูกยางในรูปแบบเดิมของประชาชนเป็นลกัษณะของป่าสม
รม ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีป่าไมมุ้่งท่ีจะดาํเนินการตามกฎหมาย มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการโค่นลม้ยางและหากมีการโค่น
ลม้ยางก็จะดาํเนินคดีตามกฎหมาย แต่ประชาชนมองว่าพวกเขาดาํรงชีวิตและครอบครองท่ีดินทาํกินในพื้นท่ี  
มาก่อนท่ีกฎหมายจะมาประกาศทบัซอ้นท่ีทาํกิน จึงตอ้งดาํเนินชีวิตตามวิถีท่ียึดถือและปฏิบติักนัมา จึงก่อให้เกิด
แนวคิดท่ีต่างมุมมองกนัระหว่างประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้อีกทั้งเจา้หน้าท่ีป่าไมบ้างคนเขา้มาคุกคามทาํลาย
ร้ือถอนทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี มีการเรียกเงินจากประชาชนและแสวงหาผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อ
แลกเปล่ียนกบัการไดท้าํกินในพื้นท่ีโดยเจา้หนา้ท่ีป่าไมไ้ม่เขา้มาคุกคามหรือจบักุม 
 3.  ความขัดแย้งด้านการใช้ทีด่ินระหว่างประชาชนกบัประชาชน เน่ืองดว้ยการเขา้มาแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541  เร่ืองการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในเขตป่าไม ้เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ระหว่างประชาชนกบัภาครัฐ แต่เม่ือมีการนําหลักการปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีแถบเทือกเขาบรรทดัตามมติ
ดงักล่าวมาใช ้ทาํให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความคิดเห็นท่ีต่างกนั เน่ืองจากมีประชาชนส่วนหน่ึงเขา้ร่วมการ
แกไ้ขปัญหากบันโยบายของรัฐและอีกส่วนหน่ึงไม่เขา้ร่วม มีการต่อตา้นและคดัคา้นการดาํเนินนโยบายของรัฐ 
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จึงทาํให้ 2  ฝ่ายขดัแยง้กนั และการเขา้มาของโครงการโฉนดชุมชนในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัก็เช่นกนั ดว้ย
ประชาชนท่ีตอ้งการเอกสารสิทธ์ิในเชิงปัจเจกบุคคลจะไม่เห็นดว้ยกบัการไดสิ้ทธ์ิในฐานะของชุมชน  
 ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินระหวา่งประชาชนกบัประชาชนในพื้นท่ีนั้น แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย โดย
แต่ละฝ่ายต่างมีแนวทางในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบของตน ไดแ้ก่  1) เครือข่ายองค์กรชุมชนรัก
เทือกเขาบรรทดั เป็นกลุ่มองคก์รภาคประชาชนท่ีใชแ้นวทางการใชสิ้ทธ์ิของชุมชนในการบริหารจดัการและ
แกไ้ขปัญหาท่ีดินโดยชุมชน ไม่ยอมรับหลกัการของโฉนดชุมชนและมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2541  2) เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินเทือกเขาบรรทดั ซ่ึงแยกตวัออกมาจากองคก์รชุมชนรักเทือกเขาบรรทดั เป็น
กลุ่มองคก์รภาคประชาชนท่ียอมรับหลกัการของโฉนดชุมชนในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นท่ีดินและ
ไม่ยอมรับหลกัการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 3) กลุ่มประชาชนท่ียอมรับ
หลกัการของมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นกลุ่มประชาชนส่วนหน่ึงท่ีมัน่ใจในนโยบาย
ของภาครัฐในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี 
   

 
อภิปรายผล 

ความขดัแยง้ดา้นการใชท่ี้ดินพื้นท่ีเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรังนั้น เกิดจากความไม่เขา้ใจกนัและ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของการแกไ้ขปัญหาท่ีดินระหวา่งภาครัฐ นโยบายของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบั
ภาคประชาชน ตลอดจนระหวา่งประชาชนกบัประชาชนดว้ยกนั และจากลกัษณะของความขดัแยง้ดา้นท่ีดินท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีแถบเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดัตรังนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนในพื้นท่ีมีการรวมตวักนั
เป็นองค์กรภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ภาครัฐ แต่
ภาครัฐมองขา้มความสาํคญัของภาคประชาชนตลอดมา 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาถึงผลกระทบและบริบทของลกัษณะของความขดัแยง้ดา้นท่ีดินเพิ่มเติม  ตลอดจนการ

เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงลกัษณะความขดัแยง้วา่เหมือนหรือแตกต่างอยา่งไร 
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บทคดัย่อ  
ความง่ายดายในการเขา้ถึงขอ้มูลจาํนวนมากทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการลกัลอกงานทาง

วชิาการ  จากผลวิจยัในปี ค.ศ. 2005 พบวา่นกัศึกษาระดบัสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีในอเมริกาและแคนาดา มี
การลกัลอกผลงานจากอินเทอร์เน็ต จาํนวน 24 % จากกลุ่มตวัอยา่ง 9,250 คน  ในสองทศวรรษท่ีผา่นมาจึงมี
การพฒันาโปรแกรมตรวจการลกัลอกงาน ซ่ึงจะนาํช้ินงานท่ีน่าสงสัยไปตรวจเทียบกบัฐานขอ้มูลอา้งอิง อยา่งไร
ก็ดี มีวิธีการตรวจหาการลกัลอกงานวิชาการอีกประเภทหน่ึงคือ การตรวจเทียบภายใน ซ่ึงไม่ตอ้งการขอ้มูล
อา้งอิงแต่ใชล้กัษณ์ทางภาษาบางประการเพื่อระบุความแตกต่างในรูปแบบการเขียนในช้ินงานนั้น ๆ บทความวิจยั
น้ีเป็นการวิเคราะห์หาลกัษณ์ท่ีสามารถใชจ้าํแนกความแตกต่างกนัในงานเขียนโดยขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์มาจาก
วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํนวน 20 ช้ินงาน รวมทั้งส้ิน 400 
ยอ่หน้า มีคาํสําคญัของงานวิจยัร่วมกนัคือ การส่ือสาร ผลการศึกษาพบลกัษณ์บางประเภทท่ีใช้ระบุการเขียนท่ี
แตกต่างกนัในกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การเลือกใชค้าํบอกสัดส่วน ประเภท เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ การใชช่้องวา่ง 
ค่าเฉล่ียจาํนวนคาํต่อยอ่หนา้ และรูปแบบการเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาภายในเน้ือหา   
ค าส าคัญ: การตรวจเทียบภายใน, งานเขียนทางวชิาการภาษาไทย, ลกัษณ์ทางภาษา 
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ABSTRACT 
Easy access to large data available on internet is one factor contributing to the increase of 

plagiarism in academic writing. The research on plagiarism by graduate students in USA and Canada in 
2005 revealed that 24% of 9,250 students committed plagiarism from internet. Thus, plagiarism detectors 
had been developed during the last two decades. They were processed by comparing a suspicious 
document with all documents in the database. Moreover, another method for plagiarism detection, called 
intrinsic plagiarism detection, was proposed. This method did not require any reference database to be 
compared with the suspicious document. Instead, it looked for different styles of writing found within the 
document. In this research paper a set of sample data from the first 20 paragraphs of 20 different authors in 
specific key word ‚communication‛ was collected from the master theses of the Faculty of Communication 
Arts, Chulalongkorn University. This research paper reported preliminary findings of linguistic features 
that could be used for identifying different styles of individuals writing in Thai academic writings, such as 
word choice of percentage, use of space, average paragraph length per author and style in writing 
references. 
Keywords: intrinsic plagiarism, Thai academic writing, feature. 
 

บทน า 
             การลกัลอกงาน (plagiarism)  หมายถึง การใชผ้ลงานหรือแนวคิดของบุคคลอ่ืนเพื่อทาํให้ดูเหมือนเป็น
งานของตวัเองโดยไม่อา้งอิงท่ีมา รวมไปถึงการแปลแบบขา้มภาษา (มานิตย ์จุมปา, 2556, หนา้ 98) ในยุคสมยัท่ี
การเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลัทาํไดง่้ายผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากช่วยเพิ่มช่องทาง
และลดความยุง่ยากในการเขา้ถึงขอ้มูลแลว้ ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวยงัถูกระบุวา่เป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีเอ้ือต่อการลกัลอกงาน 
             จากผลสํารวจพฤติกรรมการทุจริตทางการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พ.ศ. 2546-
2549  ในกลุ่มนกัศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 9,250 คน พบวา่มีพฤติกรรมเขา้ข่ายการลกัลอกงานใน
หลายลกัษณะ เช่น คดัลอกงานบางส่วนจากหนงัสือโดยไม่อา้งอิง 25%  คดัลอกงานบางส่วนจากอินเทอร์เน็ตโดย
ไม่อา้งอิง 24% และส่งงานท่ีเขียนโดยผูอ่ื้น 3% (McCabe, 2005, p. 6) ถึงแมใ้นประเทศไทยจะยงัไม่พบวา่มี
การวจิยัในลกัษณะดงักล่าว แต่มีการเปิดเผยถึงกรณีท่ีมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงไดเ้พิกถอนปริญญาระดบัดุษฎีบณัฑิต 
เน่ืองจากไดรั้บการร้องเรียนว่าวิทยานิพนธ์มีลกัษณะของการลกัลอกงาน เหตุของการเพิกถอนท่ีสําคญัคือ
วิทยานิพนธ์ฉบบันั้นไม่มีความใหม่ เน่ืองจากลกัลอกมาจากผลงานท่ีผูว้ิจยัไดท้าํไวใ้ห้ผูว้า่จา้งแลว้เสร็จก่อนท่ี
จะนาํเน้ือหาท่ีเหมือนกนัมาใชใ้นการทาํวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเขา้ข่ายการลกัลอกงานของตวัเอง (self-plagiarism) 
(มานิตย ์จุมปา, 2556, หนา้ 94) นอกเหนือจากสถานศึกษาท่ีให้ความสําคญัในการเขียนอา้งอิงอยา่งถูกตอ้งเพื่อ
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หลีกเล่ียงการลักลอกงานอย่างไม่ตั้ งใจแล้ว ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจเทียบหาการลักลอกงานแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปให้บริการ เช่น Turnitin และโปรแกรมอกัขราวิสุทธ์ิ ซ่ึงใชว้ิธีนาํงานเขียนท่ีตอ้งการไป
ตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลอา้งอิงท่ีมีอยู ่หากพบ โปรแกรมจะรายงานผลส่วนท่ีลกัลอกมาเปรียบเทียบระหวา่ง
ช้ินงานตน้ฉบบัและช้ินงานอา้งอิงในฐานขอ้มูล การตรวจเทียบประเภทน้ีเรียกว่า การตรวจเทียบภายนอก 
(external plagiarism) อยา่งไรก็ตาม ขอ้จาํกดัของการตรวจเทียบภายนอกคือใชไ้ดก้บัขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลัในฐานขอ้มูลอา้งอิงเท่านั้น หากเอกสารตน้ฉบบัท่ีถูกลกัลอกมาไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลอา้งอิงจะเทียบหา
การลกัลอกงานนั้น ๆ ไม่พบ ดงันั้น จึงมีการเสนอวิธีการตรวจเทียบหาการลกัลอกอีกวิธีดว้ยการตรวจเทียบ
ภายใน (intrinsic plagiarism)  แนวคิดน้ีอาศยัหลกัท่ีว่า โดยทัว่ไปผูอ่้านจะพบความน่าสงสัยของเอกสารช้ิน
หน่ึง ๆ ไดด้ว้ยลกัษณะของภาษาท่ีแตกต่างออกไปจากในช้ินงานนั้น ๆ เน่ืองจากเป็นขอ้ความท่ีไม่ไดเ้ขียน
เองแต่ลกัลอกดดัแปลงมาจากคนอ่ืน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
              การตรวจเทียบภายใน เกิดจากแนวคิดสําคญัเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูเ้ขียน และความเช่ือ
วา่ส่วนท่ีผูเ้ขียนลกัลอกมา ย่อมมีลกัษณะการเขียนหรือลกัษณะทางภาษาท่ีแตกต่างไปจากส่วนอ่ืน ๆ เช่น การ
ใชส้รรพนาม การเลือกใชค้าํศพัท ์ การใชค้าํศพัทท่ี์พบเพียงหน่ึงคร้ัง หรือเปล่ียนจากการใชภ้าษาแบบง่าย ๆ 
เป็นแบบท่ีซับซ้อน ซ่ึงส่วนหลงัน้ีจะพบไดง่้ายเม่ือผูเ้ขียนไม่ไดใ้ช้ภาษาแม่ของตนเอง ตวัอย่างท่ีพบในภาษา 
องักฤษ เช่น ‚Our goal is to identify files that came from the same source or contain parts that came from 
the same source. We say that two files are similar if they contain a significant number of common substrings 
that are not too small. However, my interest in plagiarism lies within academic institutions, so the document 
domain will be local research articles. The limited scope of domain will make it easier to determine if it is 
same source or not.‛ (ดดัแปลงจาก Maurer, Kappe, & Zaka, 2006, p. 10)  จากตวัอยา่งขา้งตน้ พบวา่มีความ
แตกต่างกนัในการใชภ้าษาอยู ่ 2  จุดคือ ความไม่สอดคลอ้งกนัของสรรพนาม จากท่ีใช ้our ในตอนตน้ เปล่ียนเป็น 
my ในตอนกลาง ๆ ของช้ินงาน  และความไม่สมํ่าเสมอของการใชค้าํนาํหนา้คาํนาม the จากตวัอย่าง the 
same source พบการใช ้the จาํนวน 2 คร้ัง และไม่ใช ้the จาํนวน 1 คร้ัง จากลกัษณะการเขียนท่ีไม่สมํ่าเสมอกนั
ดงักล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่า ส่วนท่ีมีการใช้ภาษาต่างออกไป เป็นส่วนท่ีลกัลอกจากงานเขียนของผูอ่ื้น การ
ตรวจเทียบภายในและการระบุตวัผูเ้ขียนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก  ดว้ยแนวคิดเร่ืองลกัษณะ เฉพาะบุคคล
ของผูเ้ขียนซ่ึงนาํลกัษณ์ (feature) ต่าง ๆ ในงานเขียนมาพิจารณา แต่จะต่างกนัท่ีว่าการระบุตวัผูเ้ขียน จะมี
งานเขียนช้ินอ่ืน ๆ ของผูเ้ขียนมาใชเ้ปรียบเทียบกบัลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในช้ินงานท่ีนาํมาพิจารณา ส่วนในการ
ตรวจเทียบภายในนั้นตอ้งพิจารณาลกัษณ์การเขียนเฉพาะบุคคลในช้ินงานนั้น ๆ เพียงช้ินเดียว  
             จากงานวจิยัท่ีผา่นมา มีการนาํลกัษณ์ทางภาษามาคาํนวณในเชิงสถิติเพื่อใชใ้นการตรวจเทียบภายใน
หาการลกัลอกงานทางวิชาการและการระบุลกัษณ์ทางภาษาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัผูเ้ขียน เช่น ประเภทของคาํ 
การใชค้าํสรรพนาม การใชค้าํไวยากรณ์ ความหลายหลายของคาํศพัท ์ค่าเฉล่ียความยาวของประโยค รวมถึง
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การพิจารณาถึงลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัทางภาษาศาสตร์และสถิติ เช่น ขนาดตวัอกัษร รูปแบบตวัอกัษร การใช้
รูปภาพ รูปแบบการใชช่้องวา่ง กบัเคร่ืองหมายวรรคตอน เป็นตน้ (Juola, 2006, p. 34)  ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะ
วิเคราะห์คลงัขอ้มูลวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเขียนเป็นภาษาไทย จาํนวน 20 ช้ินงาน โดยกาํหนดว่า
เป็นงานท่ีมีคาํสําคญัของหวัขอ้วิจยัร่วมกนัเพื่อวา่จะไดง้านท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั งานทุกช้ินจะคดัขอ้มูลมา
จาํนวน 20 ยอ่หนา้แรกของแต่ละช้ินงาน เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถใชแ้สดงความแตกต่าง
กนัของผูเ้ขียนแต่ละราย ผลการวเิคราะห์จะช่วยให้ทราบเบ้ืองตน้ถึงลกัษณ์ท่ีควรนาํมาใชเ้พื่องานตรวจเทียบ
ภายในหาการลกัลอกงานวชิาการ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
             เพื่อวิเคราะห์ลกัษณ์ทางภาษาท่ีเป็นประโยชน์ในการหาความต่างในรูปแบบการเขียนของผูเ้ขียนและ
นาํลกัษณ์ท่ีไดไ้ปพฒันาต่อในการตรวจเทียบภายในหาการลกัลอกงานวิชาการในภาษาไทยโดยแบบจาํลอง
ทางสถิติ 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
             1. สร้างคลงัขอ้มูลงานเขียนวิชาการภาษาไทยจากวิทยานิพนธ์ระดบัเดียวกนั คณะเดียวกนั และมีคาํ
สําคญัคาํเดียวกนั นาํมาผ่านกระบวนการตดัคาํโดยโปรแกรม Word Segmentation ของภาควิชาภาษาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คลงัขอ้มูลทั้งหมดมีรายละเอียดคือ ช้ินงานจาํนวน 20 ช้ิน รวมทั้งหมด 400 ยอ่หนา้ 
มีจาํนวนคาํท่ีปรากฏ 3,431 คาํ และจาํนวนคาํทั้งหมด  35,913 คาํ 
             2. วเิคราะห์ลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความแตกต่างในการเขียนของผูเ้ขียนแต่ละบุคคลจากคลงัขอ้มูลท่ีสร้าง
ข้ึนและอภิปรายผล  โดยผูว้จิยัสนใจวเิคราะห์ลกัษณ์ทางภาษาท่ีสามารถใชจ้าํแนกความแตกต่างในงานเขียน
ระหวา่งบุคคลในเบ้ืองตน้ได ้ ลกัษณ์ทางภาษาท่ีสนใจวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 1) การใชแ้ละความสอดคลอ้งกนั
ของสรรพนาม  ถา้พบการใชส้รรพนามท่ีไม่สอดคลอ้งกนัในงานเขียน ส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกนัก็น่าสงสัยวา่
ลกัลอกมาจากผูอ่ื้น 2) การเลือกใชค้าํท่ีมีความหมายอยา่งเดียวกนั เพื่อวเิคราะห์ถึงความหลากหลายในการใช้
คาํศพัทข์องผูเ้ขียน 3) การใชช่้องวา่ง (space) ในบริบทต่าง ๆ  เน่ืองจากช่องวา่งไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นรูปแบบตายตวั
ในรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัจึงสันนิษฐานว่าจะพบการใช้ท่ีแตกต่างกนัในผูเ้ขียนแต่ละราย 4) ความ
ยาวเฉล่ียของย่อหน้าท่ีสะทอ้นพฤติกรรมการเขียนของผูเ้ขียน 5) คาํศพัท์ท่ีมีความถ่ีเพียงหน่ึงคร้ัง (hapax 
legomenon)  ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่า คาํศพัท์ท่ีมีความถ่ีเพียงหน่ึงคร้ังเขา้ข่ายเป็นคาํท่ีตอ้งสงสัยว่ามาจากการลกั
ลอกงานของบุคคลอ่ืน ส่วนลกัษณ์ทางภาษาท่ีผูว้ิจยัไม่ไดส้นใจนาํมาวิเคราะห์ เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของ
ขอ้มูลคือคาํท่ีเขียนผิด เพราะไม่พบคาํลกัษณะดงักล่าว อาจเน่ืองจากมีโปรแกรมช่วยตรวจตวัสะกด และรูปแบบ
การจดัยอ่หนา้เพราะไม่พบความแตกต่างเช่นกนั 
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อภิปรายผล 
             ผลการวเิคราะห์คลงัขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนเพื่อหาลกัษณ์ทางภาษาท่ีใชจ้าํแนกความแตกต่างกนัระหวา่งผูเ้ขียน 
พบลกัษณ์ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ 1) การเลือกใชค้าํแสดงสัดส่วน พบลกัษณะการให้ขอ้มูลตวัเลขอา้งอิง
ท่ีต่างกนัใน 3 ลกัษณะคือ ร้อยละ เปอร์เซ็นต ์และเคร่ืองหมาย % โดยการใชค้าํทั้งสามน้ี พบการเลือกใชเ้พียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในงานเขียนแต่ละช้ินเท่านั้น  ดงันั้นหากมีการใชป้นกนัก็น่าสงสัยวา่มีการลกัลอกงานคนอ่ืน
มา 2) การใชช่้องวา่ง พบลกัษณะการเขียนปี พ.ศ. ในสองลกัษณะคือแบบตามดว้ยช่องวา่งและตามดว้ยตวัเลข 
เช่น ‚พ.ศ. 2555‛ และ ‚พ.ศ.2556‛ โดยพบการเลือกใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงในงานเขียนแต่ละช้ินเท่านั้น งานท่ี
มีการใช้ปนกนัจึงน่าสงสัยวา่มีการลกัลอก 3) ค่าเฉล่ียจาํนวนคาํต่อย่อหน้า โดยผูเ้ขียนแต่ละคนจะเขียนย่อ
หน้ามีค่าเฉล่ียความยาวท่ีต่างกนั ซ่ึงการใช้คุณสมบติัความยาวของย่อหน้านั้นเป็นการขา้มไปพิจารณาใน
ส่วนงานเขียนท่ีใหญ่กว่าระดบัประโยค ซ่ึงในภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาองักฤษ จะใช้ค่าความยาวของประโยค
และจาํนวนคาํต่าง ๆ ในประโยคมาวเิคราะห์ แต่ในภาษาไทยไม่มีการกาํหนดขอบเขตของประโยคท่ีแน่นอน 
ผูว้ิจยัจึงนาํค่าเฉล่ียจาํนวนคาํต่อย่อหน้ามาวิเคราะห์แทน พบค่าเฉล่ียจาํนวนคาํต่อย่อหน้าของผูเ้ขียนแต่ละคนมี
ความต่างกนัดงัภาพท่ี 1 ยอ่หนา้ท่ีมีความยาวต่างจากค่าเฉล่ียมากจึงน่าสงสัยวา่มีการลกัลอก 

 

 
ภาพท่ี 1 ค่าเฉล่ียจาํนวนคาํ/ยอ่หนา้ของผูเ้ขียน 

 
4) รูปแบบการเขียนอา้งอิงแหล่งท่ีมาภายในเน้ือหา พบแตกต่างกนัใน 2 ลกัษณะ คือ แบบมีช่ือผูแ้ต่ง ปี และ
เลขหนา้ (ช่ือ, ปี : เลขหนา้)  และแบบมีช่ือผูแ้ต่ง และปี (ช่ือ, ปี) โดยทั้งสองลกัษณะน้ีผูเ้ขียนจะเลือกใชเ้พียง
แบบเดียวเท่านั้น ทั้งน้ี หากพบการใชส้องแบบปนกนัจึงน่าสงสัยวา่มีการลกัลอกมา 
             นอกจากลกัษณ์ที่เป็นประโยชน์ขา้งตน้แลว้ ยงัมีลกัษณ์อีก 2 ประเภทที่ผูว้ิจยัวิเคราะห์ คือ การใช้
สรรพนามและคาํท่ีพบการปรากฏเพียงหน่ึงคร้ัง แต่ลกัษณ์ทั้งสอง ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการจาํแนกลกัษณะ
เฉพาะตวัผูเ้ขียนได ้แมว้า่จะพบการใชส้รรพนาม ‚เรา‛ แต่ก็พบเป็นจาํนวนนอ้ยเพียง 12 คร้ังเท่านั้น จากงานเขียน
ทั้งหมด 7 ช้ิน  อีกทั้งไม่พบการใชแ้บบไม่สอดคลอ้งกนัแต่อยา่งใด ส่วนคาํท่ีพบเพียงหน่ึงคร้ังต่องานเขียนนั้น 
มีเป็นจาํนวนมาก จึงไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นตวับ่งช้ีการลกัลอกได ้ เช่น ในงานเขียนช้ินท่ี 1 มีจาํนวนคาํปรากฏ 
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602 คาํ เป็นคาํท่ีมีความถ่ีเพียงคร้ังเดียว ตั้งแต่ลาํดบัท่ี 294 ตวัอยา่งคาํท่ีพบ เช่น รายช่ือ ท่ามกลาง วนัน้ี ซ่ึงเป็น
คาํธรรมดาและมีความหมายทัว่ ๆ ไป  

 
ข้อเสนอแนะ 
             การวเิคราะห์หาลกัษณะการเขียนท่ีแตกต่างกนัของผูเ้ขียน พบลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์เบ้ืองตน้หลาย
อยา่งดงัท่ีผูว้จิยัไดส้รุปผลไว ้อยา่งไรก็ตาม การนาํไปใชใ้นงานตรวจเทียบภายในหาการลกัลอกงาน จะไม่ได้
ตดัสินดว้ยลกัษณ์ใดลกัษณ์หน่ึงเป็นหลกั แต่จะตอ้งพฒันาร่วมกบัแบบจาํลองทางสถิติ โดยใชล้กัษณ์ต่าง ๆ 
จาํนวนหน่ึงเพื่อให้เคร่ืองเรียนรู้รูปแบบท่ีแตกต่างและทดสอบหาประสิทธิผลในการทาํงาน ซ่ึงเป็นขั้นตอน
ต่อไปในการศึกษาของผูว้จิยั 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระยะห่างของรากต้นไม้กบัลกัษณะความลาดเอยีง 
ที่มีผลต่อการวเิคราะห์เสถยีรภาพการพงัทลายของดนิ 

THE RELATIONSHIP SPACING OF TREE ROOTS ON SLOPE 
CHARACTERISTICS EFFECTING STABILITY  

ANALYSIS OF SOIL LANDSLIDE  
 

สุรชัย อ านวยพรเลิศ * 
Surachai  Amnuaypornlert 

 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะห่างของรากตน้ไคร้กบัลกัษณะความ
ลาดเอียงของดิน เก็บขอ้มูลเจาะสํารวจดินโดยใชก้ระบอกเก็บตวัอยา่ง ทดสอบแรงดึงรากตน้ไคร้ประสานดินใน
ภาคสนามบริเวณโรงแรมเซ็นทรัลฮิลล์ ดอยแม่สลอง จงัหวดัเชียงราย ทดสอบสมบติักายภาพทางวิศวกรรม
ของดินและสร้างแบบจาํลองเพื่อศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยใชโ้ปรแกรม KUslope 2.1 โดย
กาํหนดมุมลาดเอียงสมมติเท่ากบั 25, 35  และ 45 องศา  และระยะห่างของรากตน้ไคร้ขนาด 2.0x2.0 เมตร, 
4.0x4.0 เมตร และ 6.0x6.0 เมตร จากผลการศึกษาแบบจาํลองท่ีมุมลาดเอียงเท่ากบั 25 องศา พบว่าค่าอตัราส่วน
ความปลอดภยัของลาดเอียงท่ีมีการเสริมรากตน้ไคร้มีค่าอตัราส่วนปลอดภยัมากกวา่แบบจาํลองท่ีไม่ไดเ้สริมราก 
เม่ือมุมลาดเอียงมีค่าเพิ่มข้ึนแบบจาํลองท่ีมีการเสริมรากจะไม่มีผลต่อการวเิคราะห์เสถียรภาพ และเม่ือเปรียบเทียบ
ระยะห่างและลกัษณะการวางรากแบบสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม พบวา่ลกัษณะการวางรากตน้ไคร้แบบส่ีเหล่ียม
มีค่าอตัราส่วนความปลอดภยัสูงกวา่แบบสามเหล่ียมท่ีระยะการวางรากตน้ไคร้ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร  
ค าส าคัญ: รากตน้ไคร้, ทดสอบแรงดึงรากในสนาม, ระยะห่างการวางราก, โปรแกรม KUslope, มุมลาดเอียง 
 
 
 
 
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
   เขตพ้ืนท่ีเชียงราย 
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ABSTRACT 
This research aimed to investigate the relationship between the distance from the Krai roots on the 

nature of the sloping soil on live storage surveyors using cylindrical samples and remarkable coordination of 
tensile testing ground roots in the field at Central Hills, Mae Salong, Chiang Rai. The engineers tested and 
modeled the physical properties of the soil to study the stability analysis of sloping soil using KU Slope 
2.1 by assigning assumed slope equal to 25, 35 and 45 degrees, and the distances of the Krai root sizes 2.0 
x 2.0 m., 4.0 x 4.0 m. and 6.0. x 6.0 m. This study model of the slope angle of 25 degrees showed that the 
safety of the slope ratio was the ratio of extra Krai roots which was more secure than a model that did not 
have access to roots. When the tilt angle increased the model that supplemented the roots would not affect 
the stability analysis. When comparing the distance and nature of the foundation of a triangle and a 
rectangle, it was found that square Krai root had higher ratio of security than the triangle one at the 
distance to the foundation of a remarkable size of 2.00 x 2.00 m.  
Keywords: Krai root, root tensile testing in the field, the distance to the foundation, KuSlope, slope angle. 
 

บทน า  
             การเกิดดินถล่มมีสาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากการเกิดแผน่ดินไหวและการเกิดฝนตกเป็นเวลานาน ๆ 
เน่ืองจากปริมาณและความเขม้ของนํ้ าฝนเกินค่าวิกฤตท่ีดินจะสามารถรับได ้รวมถึงมีสภาพปัจจยัอ่ืน ๆ มา
เก่ียวขอ้ง อาทิ ความลาดชนัของพื้นท่ี สมบติัของมวลดิน 
             การกระจายตวัของรากตน้ไมใ้นมวลดินมีส่วนช่วยทาํให้กาํลงัของดินมีค่าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการประสาน 
(root reinforcement) ระหวา่งรากตน้ไมก้บัมวลดิน รวมถึงรูปแบบ ระยะการจดัเรียงของรากตน้ไม ้ขนาดทรงพุ่ม 
และความลึกของรากตน้ไม ้ยงัมีส่วนเพิ่ม/ลดกาํลงัของดินอีกดว้ย ดงันั้นในการประเมินอตัราส่วนปลอดภยัการ
พงัทลายของลาดดินในสภาพป่าตามธรรมชาติและ/หรือในสภาพป่าท่ีมีการจดัปลูกแบบดดัแปลงแกไ้ขโดยควร
คาํนึงถึงการเสริมกาํลงัของรากตน้ไมด้ว้ย เพื่อความเหมาะสมตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีทาํการประเมินนั้น ๆ  
             บทความน้ีจึงเสนอแนวทางการจาํลองลกัษณะรูปแบบและการจดัเรียงตาํแหน่งของรากตน้ไคร้ เน่ืองจาก
เป็นตน้ไมท่ี้มีลกัษณะเหนียวและทนทาน จึงมีคุณสมบติัเป็นเข่ือนธรรมชาติท่ีชลอความเร็ว ความแรงของนํ้ า
ได ้อีกทั้งบริเวณท่ีศึกษามีตน้ไคร้เกิดตามธรรมชาติ จึงนาํมาศึกษาเพื่อประเมินอตัราส่วนความปลอดภยัการ
พงัทลายของลาดดินในสภาพป่าตามธรรมชาติและ/หรือในสภาพป่าท่ีมีการจดัการปลูกป่า พิจารณาร่วมกบั
การวเิคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
             เพื่อหาสมบติัทางวิศวกรรมของดินและระยะห่างของของรากต้นไคร้ โดยทดสอบแรงดึงรากในภาค 
สนามเพื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินท่ีมีการประสานรากตน้ไคร้โดยใชโ้ปรแกรม KUslope 
2.1  
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
             กาํลงัของดินหมายถึง ความสามารถในการตา้นทานแรงเฉือนของดิน (shearing resistance) ข้ึนอยู่
กบัองคป์ระกอบ 2 ประการคือ มุมเสียดทานภายในระหวา่งเม็ดดิน (internal friction angle) และแรงยึดเหน่ียว
ระหวา่งเม็ดดิน (cohesion) สําหรับดินท่ีไม่มีความเช่ือมแน่น เช่น กรวด ทราย ค่ากาํลงัตา้นทานของแรงเฉือน
ของดินจะข้ึนอยูก่บัมุมเสียดทานภายในของดินเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเปล่ียนไปตามปริมาณนํ้ าในดิน ขนาด
ของเม็ดดินและความหนาแน่นของดิน ค่ากาํลงัตา้นทานต่อแรงเฉือนของดินสามารถหาไดจ้ากสมการของ
มอร์คูลอมป์    
             ระบบรากตน้ไมส้ามารถจาํแนกตามแหล่งกาํเนิดออกไดเ้ป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) Primary Root คือ รากแกว้ 
(tap root) 2) Secondary Root เป็นรากท่ีกาํเนิดและเจริญเติบโตออกมาจาก Primary Root เรียกวา่ รากแขนง 
(lateral root) 3) Adventitious Root คือ รากวสิามญั เป็นรากท่ีไม่ไดมี้กาํเนิดมาจาก Radical  
             การแผก่ระจายของรากตน้ไมใ้นมวลดินมีส่วนช่วยทาํให้กาํลงัของดินเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากการประสาน
การยดึเกาะระหวา่งรากตน้ไมก้บัมวลดิน โดย Nilaweera (1994) ศึกษาระบบของรากพืชแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ Tap Root System และ Fibrous System โดย Tap Root System จะเป็นระบบรากท่ีพบในไมย้ืนตน้ทัว่ไป 
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ รากแกว้ (tap roots) รากแขนง (lateral roots) และรากฝอย (sinker roots)  
             Gray & Sotir (1996) แบ่งรูปแบบหรือลกัษณะการแผข่ยายของรากพืชออกเป็น 3 แบบ คือ Tap root, 
Heart root  และ Plate root  ดงัแสดงในภาพท่ี 1 นอกจากนั้นยงัพบวา่ลกัษณะของรากท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ขนาดเล็ก และการประสานกบัดินอยา่งแน่นหนา จะมีผลต่อการเพิ่มกาํลงัรับแรงเฉือนของดินมากกวา่พืชท่ีมี
รากขนาดใหญ่แต่มีจาํนวนนอ้ย ๆ 

ทฤษฎีการจาํลองรูปแบบการเสริมกาํลงัของดินดว้ยรากตน้ไม ้Wu (1976) ไดศึ้กษาและพฒันาทฤษฎี
การจาํลองรูปแบบการเสริมกาํลงัของดินดว้ยรากพืช โดยสมมติวา่รากเป็นวสัดุยืดหยุน่ ในระยะท่ีเกิดแรงเฉือน
ทุก ๆ รากรับแรงดึงอยา่งสมํ่าเสมอ และอยูใ่นแนวด่ิงกบัระนาบการเกิดแรงเฉือน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 กาํลงั
ตา้นทานแรงเฉือนของดินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยราก ดงัสมการท่ี (1), (2) และ (3) 
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ภาพท่ี 1  การจาํลองรูปแบบการเสริมกาํลงัของดินดว้ยรากพืชในแนวตั้งฉาก (Wu, 1976) 
 
โดยท่ี  SR  =  กาํลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินท่ีมีการเสริมดว้ยราก 
            S   =  กาํลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินท่ีไม่มีการเสริมดว้ยราก 
          SR=  กาํลงัตา้นทานแรงเฉือนของดินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยการเสริมราก 

        tR =  กาํลงัรับแรงดึงเฉล่ียของรากต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี 
       TR =  กาํลงัรับแรงดึงของราก 
      AR  =  พื้นท่ีหนา้ตดัของรากท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหนา้ตดัดิน 
       A  =  พื้นท่ีหนา้ตดัของดิน 
        =  มุมของแรงเฉือนท่ีบิดไปของราก หรือเท่ากบั tan-1(x/z) 
      Ø  = มุมเสียดทานภายในของดิน 

 
             กาํลงัของดินท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเสริมดว้ยรากพืชจะแปรผนักบัปัจจยั 6 อยา่งคือ ความ
หนาแน่น, กาํลงัรับแรงดึง, Tensile Modulus, อตัราส่วนความยาวต่อขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง, ความขรุขระ
ของพื้นผวิและการวางตวัของรากพืช (Coppin & Richards, 1990) โดยทัว่ไปค่ากาํลงัของดินท่ีมีการเสริมดว้ย
รากพืช ซ่ึง CR เป็นค่าแรงยดึเหน่ียวท่ีเพิ่มข้ึน และโดยทัว่ไป   มีค่าเท่ากบัดินท่ีไม่มีการเสริมดว้ยรากพืช 
            ทฤษฎีการจาํลองเสถียรภาพของลาดดินเพื่อหาระนาบพงัทลายตามสภาพธรรมชาติ นิยมวิเคราะห์โดย
วธีิของ Bishop ซ่ึงวธีิน้ีใชห้ลกัการสมมติสมดุลของโมเมนตภ์ายในช้ินแนวตั้งแบบเป็นส่วนหน่ึงของวงกลม 
(circular slips) จะพิจารณาแรงท่ีกระทาํตั้งฉากกบัผิวแนวตั้งแต่ละช้ินส่วน (slices) แต่ไม่คาํนึงถึงแรงเฉือน
ของผวิท่ีช้ินส่วน จึงพิจารณาสมดุลของโมเมนตร์อบจุดศูนยก์ลางวงกลมและนาํผลรวมทุก ๆ ช้ินส่วนมาพิจารณา 
ดงัสมการท่ี (4) และ (5) 
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โดยท่ี FS   = ค่าอตัราส่วนปลอดภยั 
 FSint= ค่าอตัราส่วนปลอดภยัเร่ิมตน้ 
  ci    = แรงเช่ือมแน่นของดินแต่ละช้ินส่วน 
 cRi   = แรงเช่ือมแน่นของดินท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยการเสริมรากแต่ละช้ินส่วน 
  Øi   =  มุมเสียดทานภายในของดินแต่ละช้ินส่วน 
  bi    = ความกวา้งของดินในแต่ละช้ินส่วน 
 αi   = มุมลาดเอียงของพื้นท่ีในแต่ละช้ินส่วน 

 i    = ค่าความหนาแน่นของดินแต่ละช้ินส่วน 
 hi    = ความสูงของดินในแต่ละช้ินส่วน 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
               1. การก าหนดพืน้ที่ในการทดสอบ สํารวจพื้นท่ีป่าและเก็บรายละเอียดพื้นท่ีทดสอบบริเวณดอยแม่สล
อง จงัหวดัเชียงราย โดยใช้พื้นท่ีทดลองไม่เกิน 50.0 x 100.0 ตารางเมตร เพื่อจาํลองลกัษณะทางกายภาพของ
สถานท่ี โดยแสดงค่าระดบัเส้นชั้นความสูงและการจาํลองพื้นท่ีผวิบริเวณของพื้นท่ีท่ีทดสอบ 
               2. การเก็บตัวอย่างดินในพืน้ที่ทดสอบ ใชต้วัอยา่งท่ีคงสภาพ (undisturbed sample) ในการทดสอบ
ในห้องปฏิบติัการ ดว้ยการทดสอบแรงเฉือนตรง เลือกตาํแหน่งทดสอบบริเวณตน้ไคร้ของลาดดินในพื้นท่ี
ทดสอบระดบัความลึกสูงสุด 4 เมตร จาํนวน 1 จุด และเลือกตวัอยา่งท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 
               3. การทดสอบสมบัติเบือ้งต้นของดิน คือการทดสอบค่าความถ่วงจาํเพาะของเม็ดดิน (specific gravity) 
เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะทัว่ไปของดินและนาํค่าไปคาํนวณหาหน่วยนํ้าหนกัของดิน การทดสอบการหาขนาด
ของเม็ดดินโดยใชต้ะแกรง (sieve analysis) และการทดสอบหาค่าอตัเตอร์เบอร์ก ลิมิต (Atterberg‘s limits) 
การทดสอบหาค่าอตัเตอร์เบอร์ก ลิมิต เพื่อหาค่าพิกดัความเหลว (liquid limit: LL) พิกดัพลาสติก (plastic 
limit: PL) และดชันีพลาสติก (plasticity index: PI) 
           4. การทดสอบการรับแรงเฉือนโดยตรงของดิน (direct shear test) เป็นการทดสอบดินโดยกาํหนดการ
ทดสอบมาตรฐาน และลกัษณะของการทดสอบการรับแรงเฉือนตรง ทดสอบในระดับค่าความอ่ิมตวัของนํ้ า 
(degree of saturation) ท่ีแตกต่างกนัตามสภาพความช้ืนธรรมชาติ 
           5. การวัดการกระจายตัวของตัวอย่างรากต้นไคร้  หลงัจากสํารวจพื้นท่ีบริเวณท่ีมีตน้ไคร้ และเก็บ
ตวัอยา่งรากท่ีจะศึกษาการกระจายตวัของราก โดยใชว้ิธีเทปวดัระยะขนาด จากนั้นเปิดหนา้ดินขุดรากของตน้ไคร้
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ออกมาเพื่อศึกษาลกัษณะการกระจายตวัของราก หลงัจากนั้นสร้างแบบจาํลองรูปร่างในโปรแกรม AutoCAD 
โดยการวดัขนาดของรากตน้ไคร้ วดัเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีระยะทุก ๆ 10.0 เซนติเมตร เพื่อหาการกระจายตวั
ของรากตน้ไคร้ การวดัระยะความลึกและเส้นผ่านศูนยก์ลางของรากตน้ไคร้ประกอบกบัค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบ
แรงดึงรากประสานดิน เพื่อนาํค่าไปจาํลองในโปรแกรม KUslope 2.1 โดยท่ีความลึกทุก ๆ ระยะ 10 เซนติเมตร 
โปรแกรม KUslope 2.1 จะวเิคราะห์ปัจจยัของรากตน้ไคร้ท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีลาดเอียง 

6. การทดสอบแรงดึงโดยตรงของรากต้นไคร้ จาํเป็นตอ้งประดิษฐ์เคร่ืองมือดึงรากตน้ไคร้โดยคาํนึง 
ถึงขนาดและนํ้ าหนกัของเคร่ืองมือ เน่ืองจากพื้นท่ีในการทดสอบเป็นพื้นท่ีลาดเอียงตามธรรมชาติ จึงสร้าง
รูปแบบเคร่ืองดึงรากโดยโปรแกรม AutoCAD สามารถกาํหนดขนาดและลกัษณะของเคร่ืองทดสอบให้แยก
ช้ิน เพื่อความสะดวกสาํหรับขนยา้ยและทดสอบแรงดึงรากตน้ไคร้ได ้
                7. การจ าลองลักษณะการกระจายตัวของรากต้นไคร้ ทาํโดยการจาํลองแทนดินท่ีประสานกบัราก
ตน้ไคร้ดว้ยทรงกระบอกท่ีมีความหนาและรัศมี วางเรียงซ้อนกนัจากบนลงล่าง ค่ารัศมีจะเปล่ียนแปลงตาม
ความลึกและลกัษณะการกระจายตวัของราก เพื่อให้การจาํลองใกลเ้คียงกบัลกัษณะการกระจายตวัจริงของรากตน้
ไคร้ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 สํารวจหาชนิดของตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัเสถียรภาพความลาดของพื้นท่ีศึกษาโดยใช้
ตวัอยา่งตน้ไคร้เพื่อศึกษาการกระจายตวัของราก จาํลองรากตน้ไคร้ดงักล่าวโดยใชรู้ปช้ินแท่งทรงกระบอกต่อกนั 
หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลต่าง ๆ ของรากตน้ไคร้มาจาํลองโดยใชโ้ปรแกรม KUslope 2.1  

 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะการกระจายตวัของรากตน้ไคร้โดยเฉล่ีย 
 
          

8. การจ าลองรูปแบบการกระจายต าแหน่งของรากต้นไคร้ ในสภาพป่าธรรมชาติการกระจายของตน้
ไคร้ไม่มีระเบียบและไม่มีระยะท่ีแน่นอน ดังนั้ นการจาํลองการกระจายตาํแหน่งของรากต้นไคร้เพื่อหาค่า
อตัราส่วนปลอดภยัตํ่าสุดจึงตอ้งหาแนวท่ีเป็นตวัแทนการพิบติัเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม จึงกาํหนด
ระยะห่างการกระจายตาํแหน่งของรากตน้ไคร้เป็นรูปแบบสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม การจาํลองระยะห่างการ
กระจายตาํแหน่งของรากตน้ไคร้เป็นการนาํแบบจาํลองการกระจายตวัของรากตน้ไคร้มาแทนตาํแหน่งของ
รากไมบ้นลาดดิน แลว้จึงวเิคราะห์หาค่ากาํลงัท่ีเปล่ียนไปของดินในพื้นท่ีหน่ึง ๆ (grid) และพิจารณาหาแนว
ท่ีมีโอกาสใหค้่าอตัราส่วนปลอดภยัตํ่าสุด โดยมีขั้นตอนการจาํลองการกระจายตาํแหน่งของรากพืช ดงัน้ี 
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    8.1 กาํหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวตอ้งมีชนิด การกระจายของตน้ไคร้ ลกัษณะของชั้นดิน 
และความชนัของลาดดิน ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น ๆ ได ้
    8.2 แบ่งดินออกเป็นชั้น ๆ ใหค้วามหนาแต่ละชั้นเท่ากบั z (หนาเท่ากบัความหนาของแท่งทรงกระบอก) 
พร้อมทั้งระบุตาํแหน่ง รัศมีการแผข่ยายของรากตน้ไคร้ และกาํลงัของดินประสานรากตน้ไคร้ในแต่ละชั้นของ
ความลึกบนพื้นท่ีเป้าหมาย  
    8.3 แบ่งพื้นท่ีเป้าหมายออกเป็นช่อง (grid) ตามแนวตั้งและแนวนอน โดยความกวา้งของช่องควร
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 2.0 ถึง 7.0 เมตร ข้ึนอยูก่บัขนาดพื้นท่ีท่ีศึกษา ชนิด และการกระจายตาํแหน่งของตน้ไคร้ 
    8.4 หาค่า cavg. สาํหรับแต่ละช่อง โดยสมการท่ี (6)  
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                             (6) 

 
โดยท่ี Cavg = แรงยดึเหน่ียวหรือแรงเช่ือมแน่นเฉล่ียของดินแต่ละช่อง (cohesion) 
  Ci    = Cohesion ของดินหรือดินประสานรากตน้ไคร้แต่ละช่อง 
  Ai    = พื้นท่ีในขอบเขตของรากตน้ไคร้หรือดินเดิมแต่ละช่อง 
  AT   = พื้นท่ีของช่องส่ีเหล่ียมใด ๆ แต่ละช่อง 

 
   8.5 วเิคราะห์หาแนว (block) วิกฤตท่ีมีโอกาสเกิดการพิบติัมากท่ีสุดหรือให้ค่าอตัราส่วนปลอดภยั

ตํ่าสุด 
  9. การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองรากต้นไคร้ด้วยโปรแกรม KUslope 2.1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ทั้งหมดป้อนขอ้มูลและจาํลองดว้ยโปรแกรม KUslope 2.1 เพื่อนาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งลาดดินท่ีมี
ตน้ไคร้และลาดดินท่ีไม่มีตน้ไคร้  
 

ผลการวจิัย 
 การศึกษาสมบติัพื้นฐานทางกายภาพของดินเพื่อจาํแนกประเภทของดินแบบ Unified Soil Classification 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลสมบติัพื้นฐานทางกายภาพของดิน 
 

ตวัอยา่งดิน 
Atterberg Limit 

ประเภทของดิน 
LL(%) PL(%) PI(%) 

ชุดท่ี1 50.00 37.00 13.00 ML 
ชุดท่ี2 41.00 37.00 4.00 ML 
ชุดท่ี3 49.00 30.00 18.00 ML 

  
 ผลการทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (direct shear test) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-3080 ดว้ยกาํหนด
อตัราการเฉือนโดยเคล่ือนตวั 0.5 ถึง 1.20 มิลลิเมตรต่อนาทีในสภาพของดินตามธรรมชาติ สามารถคาํนวณ 
หาค่าแรงยดึเหน่ียว (C) และค่ามุมเสียดทานภายใน () จากผลการทดสอบแรงเฉือนโดยตรงโดยสร้างความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งจุดสูงสุดของหน่วยแรงเฉือนกบัหน่วยแรงกดตั้งฉาก ดงัตารางท่ี 2   
 
ตารางท่ี 2 ขอ้มูลสมบติัเฉพาะทางกายภาพของดินบริเวณรากตน้ไคร้ 
 

ระยะ (m) cohesion ( c ),ton/m2 phi ( ) unit weight ( ),ton/m3 

0.50 0.141 21.851 1.55 
1.00 1.951 20.954 1.70 
1.50 1.424 19.887 1.69 
2.00 1.491 19.374 1.66 
2.50 2.474 20.416 1.62 
3.00 2.111 27.294 1.78 
3.50 3.273 24.797 1.79 
4.00 4.936 19.96 1.67 

 
ผลการวเิคราะห์หาค่าอตัราส่วนปลอดภัย (FS) ด้วยโปรแกรม KUslope 2.1 

  เม่ือนาํค่าขอ้มูลจากการทดสอบแรงเฉือนโดยตรงของตวัอยา่งดินในหลุมทดสอบมาใชใ้นจาํลองดว้ย
โปรแกรม KUslope 2.1 ผลการทดสอบหาค่าอตัราส่วนปลอดภยัสําหรับตวัอยา่งดินท่ีมีและไม่มีรากตน้ไคร้ 
โดยกาํหนดรูปแบบการจดัเรียงแบบสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์หาค่าอตัราส่วนปลอดภยัสาํหรับตวัอยา่งดินท่ีมีและไม่มีรากตน้ไคร้ 
 

Slope 
FS 

NWR_Rec NWR_Tri 
NWNR 

2x2 (m) 4x4 (m) 6x6 (m) 2x2 (m) 4x4 (m) 6x6 (m) 
25 1.980 1.982 1.981 1.979 1.982 1.981 1.930 
35 1.327 1.326 1.327 1.327 1.326 1.327 1.440 
45 0.940 0.942 0.940 0.939 0.941 0.940 1.095 

 

อภิปรายผล 
             จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระยะห่างของรากต้นไคร้กับลักษณะความลาดเอียงท่ีมีผลต่อการ
วเิคราะห์ เสถียรภาพการพงัทลายของดิน กรณีศึกษา ดอยแม่สลองบริเวณโรงแรมเซ็นทรัลฮิลล์ จากการสํารวจ
พื้นท่ีและเก็บตวัอยา่งดิน ผลการทดสอบสมบติัทางวิศวกรรมเบ้ืองตน้ พบวา่ดินท่ีอยูใ่นระดบั 0.00 ถึง 2.50 
เมตร เป็นดินตะกอนมีค่าพลาสติกตํ่า ดินท่ีอยูใ่นระดบั 2.50 ถึง 4.00 เมตร เป็นดินตะกอนมีค่าพลาสติกสูง และมี
ค่า Liquid Limit สูงสุด เท่ากบั 50 เปอร์เซ็นต ์ตํ่าสุดเท่ากบั 41 เปอร์เซ็นต ์มีค่า Plastic Index สูงสุดเท่ากบั 18 
เปอร์เซ็นต์ ตํ่าสุดเท่ากบั 4 เปอร์เซ็นต์ ค่ากาํลงัรับแรงเฉือนของดินในระดบั 0.00 ถึง 4.00 เมตร มีค่าตํ่าสุด
เท่ากบั 3.72 ตนัต่อตารางเมตร และค่าสูงสุดมีค่าเท่ากบั 22.12 ตนัต่อตารางเมตร ขนาดทรงพุ่มตน้ไคร้เท่ากบั 
3.50 เมตร ขนาดความลึกของรากเท่ากบั 1.30 เมตร จากผลวิเคราะห์แบบมีราก มีค่าอตัราส่วนปลอดภยัใน
ลาด 25 องศา ระยะการปลูก 4.00 x 4.00 เมตร เท่ากบั 1.982 แบบไม่มีการเสริมรากเท่ากบั 1.930 สามารถ
สรุปไดว้า่ความลาดท่ีมีการเสริมดว้ยรากตน้ไคร้มีค่าอตัราส่วนความปลอดภยัมากกวา่ความลาดท่ีไม่มีการเสริม
ราก พบวา่เม่ือเปรียบเทียบการปลูกแบบส่ีเหล่ียม  การปลูกแบบส่ีเหล่ียมจะมีอตัราส่วนความปลอดภยัสูงกวา่ ซ่ึง
ลกัษณะรากตน้ไคร้ท่ีความลึก 1.30 เมตร ในการปลูกมีผลอย่างยิ่งเม่ือปลูกท่ีระยะ 2.0, 4.0 และ 6.0 เมตร พบว่า
ระยะห่างการปลูกน้อย อตัราส่วนความปลอดภัยจะมีค่าสูง เม่ือมีความลาดชันเพิ่มข้ึน อตัราส่วนความ
ปลอดภยัจะมีค่าลดลงตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบการปลูกแบบสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม พบว่าการปลูกแบบ
ส่ีเหล่ียมมีค่าอตัราส่วนความปลอดภยัสูงกวา่แบบสามเหล่ียมท่ีระยะห่างการปลูก 2.0 x 2.0 เมตร ความลาดชนั 45 

องศา เพราะฉะนั้นท่ีความลาดชนัสูงข้ึนระยะห่างการปลูกและวิธีการปลูกมีผลต่ออตัราส่วนความปลอดภยั 
จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ทุกความลาดชนัและทุกระยะการปลูก อตัราส่วนความปลอดภยัจะมีค่ามากกว่า
ความลาดชนัท่ีไม่มีการปลูกตน้ไม ้
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ข้อเสนอแนะ 
  ควรกาํหนด Grid Search ให้ตั้งฉากกบัความลาดเอียงและควรคาํนวณซํ้ าหลาย ๆ รอบ เพื่อท่ีจะหาค่า
อตัราส่วนปลอดภยัท่ีนอ้ยท่ีสุด และควรจะใชค้อมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองในการวิเคราะห์ เพราะหากใชเ้คร่ือง
เดียวคอมพิวเตอร์จะจาํค่าเก่าไว ้ผลท่ีออกมาอาจผดิพลาดได ้
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CASE STUDY HOTEL INDUSTRY  IN  BANGKOK  AND  CHONBURI 

 
อริสรา  เสริมแก้ว* 

Arissara  Sermkaew 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานในตาํแหน่งระดบัหวัหนา้งาน
และพนกังานปฏิบติังาน 2) จดัลาํดบัคุณลกัษณะท่ีใช้ในการปฏิบติังานของระดบัหัวหนา้งานและพนกังาน
ปฏิบติั 3) เปรียบเทียบความสําคญัต่อคุณลกัษณะท่ีใช้ในการปฏิบติังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้จากกลุ่มผู ้
ปฏิบติังานในโรงแรมตามเกณฑ์ของสมาคมการโรงแรมไทย จาํนวน 4 บริษทั ไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 120 คน 
พบวา่ผูป้ฏิบติังานทั้งระดบัหวัหนา้งานและระดบัปฏิบติั ให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใน
ระดบัมากต่อคุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้น โดยทกัษะดา้นความรู้ หวัหนา้งานและระดบัปฏิบติัให้ความสําคญัดา้นความ
รอบรู้ในองคก์าร ทกัษะดา้นบริหารจดัการ หวัหนา้งานให้ความสําคญัดา้นการมุ่งเนน้ปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ ส่วน
ระดบัปฏิบติัใหค้วามสาํคญัดา้นการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน หวัหนา้งานและ
ระดบัปฏิบติัให้ความสําคญัดา้นการตั้งมัน่บริการ สําหรับคุณลกัษณะส่วนบุคคล หวัหน้างานและระดบัปฏิบติั
ให้ความสําคญัดา้นความซ่ือสัตย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงานและตาํแหน่ง
งานท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนเพศและช่วงอายไุม่พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ทกัษะบริหารจดัการ, ทกัษะเทคนิคเฉพาะงาน, คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
* รักษาการหวัหนา้สาํนกังานสหกิจและแนะแนว และอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยั     
    ศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study work qualifications of leaders and staff who work in 

hotels in Bangkok and Chonburi; the level of the qualifications; and the demographic factors of the 
employees affecting opinions toward the qualifications. The research samples comprised 120 employees 
listed in Thai Hotel Association. It was found that the leaders and operations staff agreed with the 
qualifications. Most of them agreed with an organizational understanding of management skills, in which 
the leaders agreed with strategic business orientation while the staff agreed with change management; 
technical skill, in which they mutually agreed with customer service orientation; and attribute, in which 
they agreed with ethics and integrity. The officers with different work experiences and positions, as a 
whole, had significantly different qualifications, knowledge, skills, and attitude at the level of .05, but no 
significant difference in gender and age variables was found. 
Keywords: management skill, technical skill, character for performance. 
 

บทน า 
 การประสบความสําเร็จในองค์การไม่ไดอ้ยูท่ี่ผลกาํไรหรือการเติบโตท่ีเพิ่มมากข้ึนเพียงอย่างเดียวแต่
องคก์ารตอ้งให้ความสําคญักบั ‚คน‛ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกและเป็นผูข้บัเคล่ือนให้องคก์ารประสบความสําเร็จ
ดว้ย องคก์ารท่ีทาํให้คนมีความรู้ ทกัษะ และคุณภาพท่ีดีข้ึนจะนาํไปสู่การพฒันาองค์การท่ีย ัง่ยืน ดงันั้นจึงเป็น
หนา้ท่ีขององคก์ารท่ีตอ้งขบัเคล่ือนให้คนในองคก์ารมีสติปัญญาดี มีความสามารถสูง มองการณ์ไกล คิดเชิง
เศรษฐศาสตร์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถบริหารให้มีผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ ไดท้ั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องคก์ารนั้นก็ยอ่มประสบความสําเร็จและมีความเจริญกา้วหนา้ (ปราชญา กลา้ผจญั และพอตา 
บุตรสุทธิวงศ,์ 2550,  หนา้ 22)  การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้บุคลากรในองคก์ารมีคุณภาพดงักล่าว ตอ้งเร่ิม
จากกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี ตั้งแต่การสรรหาคดัเลือกบุคลากร การจดัสวสัดิการและแรงงาน
สัมพนัธ์ การประเมินผลการปฏิบติังาน รวมทั้งการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม ส่ิงท่ีควรมีควบคู่กบั
การพฒันาบุคลากรคือความสามารถหรือสมรรถนะ (competency) ท่ีมีติดตวัมาในแต่ละบุคคล ซ่ึงคือบุคลิก 
ลกัษณะท่ีซ่อนอยูใ่นปัจเจกบุคคล สามารถผลกัดนัและสร้างเป็นผลการปฏิบติังานท่ีดี หรือตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด
ในงานท่ีตนรับผิดชอบ รูปแบบความสามารถหรือสมรรถนะ (competency model) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ความสามารถท่ีมีมาแต่เดิม (innate  ability ) และความสามารถท่ีเกิดข้ึนภายหลงั (acquired ability)  
 จากสภาพการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาความสามารถหรือสมรรถนะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน
ในดา้นต่าง ๆ ของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งระดบัสมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีสาํคญัต่อการปฏิบติังาน เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัตนเองและตามความตอ้งการขององคก์าร 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
              1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานทั้งในระดบัหวัหนา้งานและระดบัปฏิบติั      
 2.  เพื่อจดัลาํดบัคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานทั้งในระดบัหวัหนา้งานและระดบั
ปฏิบติั 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัต่อคุณลกัษณะในการปฏิบติังานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 กาํหนดคุณลกัษณะในการปฏิบติังานออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้ จาํนวน 2 ตวัแปร คือ 
ความรอบรู้ในองค์การและความเขา้ใจผูอ่ื้น 2) ดา้นทกัษะ แบ่งออกเป็น ทกัษะดา้นบริหารจดัการ จาํนวน 6  ตวั
แปร คือ การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น การนาํการเปล่ียนแปลงในองค์การ การพฒันาผูอ่ื้นตามความถนดัของแต่
ละคน การเป็นผูน้าํทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ และมุ่งเนน้ปฏิบติัการเชิงยุทธศาสตร์ ทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน 
จาํนวน 3 ตวัแปร คือ เช่ียวชาญแบบมืออาชีพ ตั้งมัน่การบริการ และขวนขวายหาขอ้มูล 3) ดา้นคุณลกัษณะส่วน
บุคคล จาํนวน 3 ตวัแปร คือ จดัคนใหแ้สดงความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เช่ือมัน่ในตนเอง และความซ่ือสัตย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปอสิระ 
คุณลกัษณะของประชากร 
เพศ 
ช่วงอาย ุ
ประสบการณ์ทาํงาน 
ตาํแหน่งงาน 

 
  

ตัวแปรตาม 

คุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้ 
          - ความรอบรู้ในองคก์าร 
            - ความเขา้ใจผูอ่ื้น 
ด้านทักษะ 
    ทักษะด้านบริหารจัดการ 

- ดา้นการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 
- ดา้นการนาํการเปล่ียนแปลงในองคก์าร 
- ดา้นการพฒันาผูอ่ื้นตามความถนดัของแต่ละคน 
- ดา้นการเป็นผูน้าํทีม 
- ดา้นการคิดเชิงวิเคราะห์ 
- ดา้นมุ่งเนน้ปฏิบติัการเชิงยทุธศาสตร์ 

      ทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน 
- ดา้นเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ  

             - ดา้นตั้งมัน่การบริการ 
             - ดา้นขวนขวายหาขอ้มูล 
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
          - ดา้นจดัคนให้แสดงความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 
           - ดา้นเช่ือมัน่ในตนเอง 
          - ดา้นความซ่ือสตัย ์
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สมมติฐานการวจิัย 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ให้ความสาํคญัต่อคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั   

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือผูป้ฏิบติังานดา้นธุรกิจการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัชลบุรี ท่ีไดจ้ดักลุ่มธุรกิจตามหลกัเกณฑ์ของสมาคมการโรงแรมไทย จาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจ 5 ดาว กลุ่มธุรกิจ 4 ดาว และกลุ่มธุรกิจ 3 ดาว พิจารณาจากกลุ่มธุรกิจ จาํนวน 4 บริษทั กระจายตามประเภท
ธุรกิจทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ 1) โรงแรมพูลแมน พทัยาไอศวรรย ์อาํเภอบางละมุง  
จงัหวดัชลบุรี 2) โรงแรมชมจนัทร์ พทัยา รีสอร์ท อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 3) โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ 
เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 4) โรงแรมชลอินเตอร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานในระดบั
หวัหนา้งานและระดบัปฏิบติัในส่วนสาํนกังานและส่วนบริการส่วนหนา้ จาํนวน 120 คน ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

กลุ่มธุรกจิ จ านวน (บริษัท) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

5 ดาว 1 30 

4 ดาว 2 60 

3 ดาว 1 30 

รวม 4 120 

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 64 ขอ้ แบ่งเป็น ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ลกัษณะการปฏิบติังาน เป็นคาํถามปลายเปิดและปลายปิด ตอนท่ี 3 คุณลกัษณะท่ีใช้
ในการปฏิบติังาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

การวเิคราะห์ข้อมูล  ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1 ใชค้่า 
ความถ่ีและค่าร้อยละ ตอนท่ี 2  ใชค้่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอนท่ี 3 ใช ้ t- test  และ One –Way 
ANOVA และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD  ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

 

ผลการวจิัย 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 120 คน พบวา่ เป็นเพศชาย จาํนวน 61 คน (ร้อยละ 50.80) 
เพศหญิง จาํนวน 59 คน (ร้อยละ 49.20) อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี จาํนวน 46 คน (ร้อยละ 38.30) อาย ุ31-39 ปี จาํนวน 37 คน 
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(ร้อยละ 30.80) อาย ุ40-49 ปี จาํนวน 32 คน (ร้อยละ 26.70) และอาย ุ50 ปีข้ึนไป จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 4.20) 
ประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 38 คน (ร้อยละ 31.70) ประสบการณ์ 6-9 ปี จาํนวน 33 คน (ร้อยละ 
27.50) และประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 49 คน (ร้อยละ 40.80) ทาํงานดา้นการบริการ จาํนวน 45 คน 
(ร้อยละ 37.50) ทาํงานสํานกังาน จาํนวน 19 คน (ร้อยละ15.80) ทาํงานบริหาร/บงัคบับญัชา จาํนวน 56 คน 
(ร้อยละ 46.70) ตาํแหน่งในระดบัผูบ้งัคบั บญัชา (หัวหน้างานข้ึนไป) จาํนวน 56 คน (ร้อยละ46.70) และ
ตาํแหน่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ระดบัปฏิบติั) จาํนวน 64 คน (ร้อยละ 53.30)  

2.  คุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานพบวา่ คุณลกัษณะทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความรู้ซ่ึงประกอบดว้ย
ความรอบรู้ในองคก์ารและความเขา้ใจผูอ่ื้น เป็นคุณลกัษณะท่ีให้ความสําคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 และ
3.73 ตามลาํดบั  สําหรับคุณลกัษณะดา้นทกัษะ แบ่งเป็นทกัษะดา้นบริหารจดัการ ให้ความสําคญัในระดบั
มากเช่นกนั เม่ือเรียงความสําคญั 3 อนัดบัแรก พบวา่การมุ่งเนน้การปฏิบติัการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ความสําคญั
เป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 3.85  ดา้นการสร้างผลกระทบและโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น และการนาํการเปล่ียนแปลงใน
องคก์าร ใหค้วามสาํคญัเท่ากนั มีค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนทกัษะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน ให้ความสําคญัในระดบัมาก เม่ือ
เรียงความสําคญั 3 อนัดบั พบวา่ การตั้งมัน่การบริการ ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วน
การขวนขวายหาขอ้มูลและความเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ีสองและท่ีสาม มีค่าเฉล่ีย 
3.83, 3.67 ตามลาํดบั 

สาํหรับคุณลกัษณะส่วนบุคคล เป็นคุณลกัษณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก และเม่ือ
เรียงความสาํคญั 3 อนัดบัแรก พบวา่ความซ่ือสัตยเ์ป็นคุณลกัษณะท่ีให้ความสําคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ีย 
4.18 รองลงมา ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในตนเองและการจดัคนใหแ้สดงความรับผิดชอบในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.99 
และ 3.86 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

คุณลกัษณะ 

เพศ ช่วงอายุ 

ชาย หญิง ต า่กว่า 30 ปี 31-39 ปี 40-49 ปี 50  ปีขึน้ไป 

 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD 
ด้านความรู้ 
ความรอบรู้ใน
องคก์าร 

3.99 0.617 3.94 0.548 3.59 0.412 3.90 0.420 3.76 0.337 3.40 0.663 

ความเขา้ใจผูอ่ื้น 3.75 0.472 3.70 0.379 3.79 0.558 4.14 0.563 4.08 0.441 3.53 1.10 

ด้านทกัษะบริหารจดัการ 

การสร้างผลกระทบ
และการโนม้นา้ว
จิตใจผูอ่ื้น 

3.86 0.669 3.80 0.549 3.73 0.614 3.98 0.601 3.90 0.489 3.16 0.920 

การนาํการ
เปล่ียนแปลง 

3.86 0.669 3.79 0.563 3.85 0.549 3.87 0.665 3.81 0.449 3.35 1.098 

การพฒันาผูอ่ื้นตาม
ความถนดัของแต่ละ
คน 

3.80 0.606 3.71 0.555 3.75 0.493 3.87 0.676 3.72 0.456 3.28 1.082 

การเป็นผูน้าํทีม 3.61 0.757 3.66 0.538 3.57 0.617 3.74 0.741 3.65 0.572 3.44 0.920 

การคิดเชิงวเิคราะห์ 3.75 0.605 3.66 0.629 3.77 0.509 4.01 0.587 3.94 0.434 3.52 01.204 

การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ
เชิงยทุธศาสตร์ 

3.89 0.614 3.81 0.520 3.59 0.587 3.81 0.678 3.81 0.521 3.40 0.862 

ด้านทกัษะเทคนิคเฉพาะงาน 

ความเช่ียวชาญแบบ
มืออาชีพ 

3.70 0.680 3.61 0.630 3.78 0.591 3.70 0.634 3.52 0.616 3.15 1.257 

การตั้งมัน่บริการ 4.01 0.572 3.91 0.477 3.85 0.484 4.16 0.531 3.96 0.449 3.50 0.883 

การขวนขวายหา
ความรู้ 

3.89 0.0628 3.77 0.543 3.77 0.605 3.90 0.605 3.86 0.391 3.65 0.894 

ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

การจดัคนใหแ้สดง
ความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ี 

3.95 0.564 3.78 0.577 3.78 0.502 4.00 0.590 3.88 0.499 3.50 1.219 

การเช่ือมัน่ในตนเอง 4.19 0.624 4.09 0.628 4.04 0.642 4.23 0.617 4.25 0.463 3.73 1.187 

ความซ่ือสตัย ์ 4.20 0.569 4.15 0.578 4.06 0.551 4.27 0.575 4.28 0.454 3.88 1.136 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

คุณลกัษณะ 

ช่วงประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน 

น้อยกว่า 5  ปี 6-9 ปี 10 ปีขึน้ไป หัวหน้างาน ปฏิบัตกิาร 

 ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD  ̅ SD 
ด้านความรู้ 

ความรอบรู้ในองคก์าร 3.54 0.427 3.72 0.446 3.86 0.366 4.15 0.447 3.81 0.642 

ความเขา้ใจผูอ่ื้น 3.73 0.540 3.89 0.662 4.21 0.464 3.82 0.287 3.64 0.509 

ด้านทักษะบริหารจัดการ 

การสร้างผลกระทบและการโนม้นา้ว
จิตใจผูอ่ื้น 

3.68 0.607 3.77 0.741 3.99 0.498 3.95 0.564 3.73 0.366 

การนาํการเปล่ียนแปลง 3.67 0.526 3.90 0.736 3.90 0.517 3.90 0.499 3.76 0.662 

การพฒันาผูอ่ื้นตามความถนดัของแต่ละ
คน 

3.58 0.564 3.81 0.636 3.86 0.533 3.79 0.533 3.73 0.523 

การเป็นผูน้าํทีม 3.44 0.620 3.64 0.711 3.79 0.615 3.86 0.528 3.44 0.696 

การคิดเชิงวเิคราะห์ 3.56 0.539 3.88 0.595 4.06 0.481 3.85 0.479 3.58 0.697 

การมุ่งเนน้ปฏิบติัการเชิงยทุธศาสตร์ 3.60 0.604 3.56 0.694 3.89 0.533 4.03 0.443 3.69 0.622 

ด้านทักษะเทคนิคเฉพาะงาน 

ความเช่ียวชาญแบบมืออาชีพ 3.66 0.621 3.70 0.830 3.63 0.552 3.73 0.603 3.60 0.395 

การตั้งมัน่บริการ 3.76 0.517 3.96 0.552 4.11 0.476 4.08 0.444 3.86 0.575 

การขวนขวายหาความรู้ 3.65 0.585 3.87 0.690 3.94 0.490 3.97 0.417 3.71 0.850 

ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

การจดัคนใหแ้สดงความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ี 

3.70 0.517 3.84 0.665 4.01 0.523 4.07 0.450 3.68 0.613 

การเช่ือมัน่ในตนเอง 3.92 0.636 4.10 0.667 4.31 0.451 4.30 0.468 4.00 0.711 

ความซ่ือสัตย ์ 3.98 0.571 4.14 0.459 4.37 0.439 4.35 0.423 4.02 0.642 

  

 3. ทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัต่อคุณลกัษณะในการปฏิบติังานจาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล  พบวา่ประสบการณ์ในการทาํงานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ให้ความสําคญัต่อคุณลกัษณะ
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศและช่วงอาย ุไม่พบความแตกต่าง
กนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
 - ดา้นความรู้ พบวา่ช่วงอาย ุประสบการณ์ และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ให้ความสําคญัต่อคุณลกัษณะ
ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานดา้นความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศ ไม่พบความแตกต่าง 
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 - ดา้นทกัษะบริหารจดัการ พบว่าประสบการณ์ในการทาํงานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ให้ความ 
สาํคญัต่อคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานดา้นทกัษะ ซ่ึงแบ่งเป็นทกัษะการบริหารจดัการและทกัษะเทคนิค
เฉพาะงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศและช่วงอาย ุไม่พบความแตกต่าง 
              - ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ประสบการณ์ในการทาํงานและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ให้ความ 
สาํคญัต่อคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติังานดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
1.  คุณลกัษณะดา้นความรู้ ผูป้ฏิบติังานใหค้วามสาํคญัระดบัมากในดา้นความรู้ในองคก์าร ไดแ้ก่ การ

ยอมรับทาํตามนโยบาย และขั้นตอนขององคก์ร  การเขา้ใจในสายการบงัคบับญัชา  ดงันั้น การเขา้ใจนโยบาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การเขา้ใจในหนา้ท่ีจึงมีความสาํคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยัเลิศ นิธิอุบติั (2548) ท่ี
พบว่าลกัษณะขีดความสามารถท่ีสําคญัสําหรับโฟร์แมนในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คือ 1) ความรู้ความ
เขา้ใจในงานและภาวะผูน้าํในกลุ่ม 2) การทาํงานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ 3) ความเขา้ใจในองคก์ารและ
ความจงรักภกัดีต่อองค์การ 4) มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการมอบหมายงาน 5) ทกัษะการแกไ้ขปัญหา
และการตดัสินใจ 
 2. คุณลกัษณะดา้นทกัษะ จาํแนกเป็น 2 ดา้น คือ ทกัษะการบริหารจดัการ ผูป้ฏิบติังานให้ความสําคญั
ระดบัมากในดา้นการมุ่งเน้นปฏิบติัการเชิงยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ การเขา้ใจเป้าหมายองค์กรและพร้อมปฏิบติัตาม 
การมุ่งมัน่ให้เกิดความสําเร็จ มีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปริญญ ์พิชญวิจิตร 
(2544) ท่ีพบวา่ ขีดความสามารถพื้นฐานในการทาํงานของบริษทับางจากปิโตเลียม จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
ความมุ่งนัน่สู่ความสําเร็จ และการจดัการงาน และการศึกษาของ Bernthal, Colteryahn, Davis, Naughton, 
Rothwell & Wellins (2004)ท่ีใหค้วามสาํคญักบัความสามารถพื้นฐานในระดบัองคก์ร ประกอบดว้ย ความสามารถ
ดา้นการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการมอบหมายงาน การคิดเชิงวิเคราะห์ การผลกัดนัให้เกิดความสําเร็จ 
ส่วนคุณลกัษณะดา้นเทคนิคเฉพาะงาน ผูป้ฏิบติังานให้ความสําคญัระดบัมากกบัคุณลกัษณะดา้นตั้งมัน่ในการ
บริการลูกคา้ ประเด็นท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นความสําคญั ได้แก่ การให้บริการอย่างเป็นกนัเอง ยิ้มแยม้แจ่มใส 
เน่ืองจากเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานทางดา้นการบริการท่ีตอ้งแสดงออกถึงความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกคา้ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยร์ดี วงษ์สวสัด์ิ 
(2548) ท่ีพบวา่ ทกัษะท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรมคือ การใหบ้ริการลูกคา้และมีความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

3. ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ผูป้ฏิบติังานใหค้วามสาํคญัระดบัมากในดา้นความซ่ือสัตย ์ไดแ้ก่ การ
ส่ือสารท่ีถูกตอ้ง เปิดเผย ตรงไปตรงมา เน่ืองจากเป็นพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Bernthal, Colteryahn, Davis, Naughton, Rothwell & Wellins (2004) ท่ีกล่าววา่ ความสามารถพื้นฐานของ
บุคคลประกอบดว้ย ความซ่ือสัตย ์การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ อิทธิพลต่อบุคคล การปรับตวั ระบบเครือข่าย 
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และระบบพนัธมิตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
            ผลวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการพฒันาคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังานให้มีศกัยภาพ
ครบทั้ง 3 ดา้นคือ 

1.  ดา้นความรู้  ผูบ้ริหารควรทบทวนนโยบายและแผนในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการช้ีแจง
วสิัยทศัน์ขององคก์ารต่อผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและยนิดีปฏิบติังานตามค าสั่งมากข้ึน   

2.  ดา้นทกัษะ  ผูป้ฏิบติังานควรฝึกฝนการเรียนรู้ดว้ยตนเองให้พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  
มุ่งเนน้การเป็นผูน้ าทีม  การตั้งมัน่ในการบริการ รวมทั้งองคก์ารควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
            3.  ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ควรปลูกฝังคุณลกัษณะดา้นความซ่ือสัตยแ์ก่บุคลากร เพื่อการส่งเสริม
ทางดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
              1.  การวจิยัน้ีเป็นการสาํรวจคุณลกัษณะท่ีใชใ้นการปฏิบติั ซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม  หากนาํไปศึกษากบักลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ จะไดมุ้มมองท่ีหลากหลายมากข้ึน 
              2.  นาํคุณลกัษณะท่ีใหค้วามสาํคญัในระดบัมากไปศึกษาความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานหรือนาํไป
หาเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบติังานและการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความสามารถโดดเด่น (talent management)  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของเพศและประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อความ
วิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
จาํนวน 104 คน  ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Independent Samples t-test พบวา่นกัศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงมีระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s method) แสดงให้เห็นวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การใชง้านคอมพิวเตอร์ระหวา่ง 4-6 ปี มีระดบั
ความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์สูงกวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
สรุปได้ว่า เพศและประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์มีผลต่อระดบัความวิตกกงัวลในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ การศึกษาขอ้มูลนาํร่องในคร้ังน้ีทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อนาํ ไป
ใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไปในอนาคต   
 ค าส าคัญ: ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์, ความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์   
 
 
 
* อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  
** นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้              
     พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2556 
*** อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลย ี วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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ABSTRACT 
 This research aimed at studying the effects of gender and computer experience on computer 
anxiety. The questionnaire data were collected from 104 undergraduate students in the Department of 
Information Technology, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University. By 
using Independent Samples t-test, it was found that male and female students showed statistically significant 
difference in the computer anxiety. Moreover, the results obtained from One-way ANOVA and Scheffe’s 
method revealed that the computer anxiety of students with 4 to 6-year computer experience were 
significantly greater than those with more than 10-year experience at 95% confidence interval. In 
conclusion, gender and computer experience had statistically significant effects on the computer anxiety.  
This pilot study provided the useful results for further studies.  
Keywords: computer experience, computer anxiety. 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัไดมี้การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในชีวิตประจาํวนัมากยิ่งข้ึน แต่ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ ก็ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลและไม่แน่ใจวา่ตนเองสามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัหรือไม่ หรือหากใชง้านคอมพิวเตอร์ผดิพลาดจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากตามมาหรือไม่ 
 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา นักวิจยัในประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาถึงระดบัความวิตกกงัวลในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์วา่ส่งผลอยา่งไรต่อการใชง้านคอมพิวเตอร์ แต่ยงัค่อนขา้งเป็นเร่ืองใหม่สําหรับนกัวิจยัในประเทศ
ไทย ผูว้จิยัจึงคน้ควา้งานวจิยัในต่างประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ พบวา่ 

Mahar, Henderson และ Deane (1997) ไดศึ้กษาผลกระทบของความวติกกงัวล ภาวะความกงัวล และ
ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการใชง้านคอมพิวเตอร์ในการทาํงาน โดยเก็บ
ขอ้มูลจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 229 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย จาํนวน 76 คน และเพศหญิง จาํนวน 153 คน 
อายเุฉล่ีย 22.21 ปี และมีประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 300 เดือน พบวา่ความวิตกกงัวล
ในการใชง้านคอมพิวเตอร์มีความสัมพนัธ์กบัการหลีกเล่ียงการใชง้านคอมพิวเตอร์และภาวะความกงัวล และ
ความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์มีผลต่อความล่าชา้ของภาระงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 Beckers และ Schmidt (2003) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์
กบัความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Latent Factor 
Path Model เพื่ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์กบัความวิตกกงัวล
ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ พบวา่ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความวิตก
กงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
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 Beckers, Rikers และ Schmidt (2006) ไดศึ้กษาอิทธิพลของความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์
กบัประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ระหวา่งท่ีผูใ้ชท้าํงานท่ีมีความซบัซ้อนบนคอมพิวเตอร์ 
ของนกัศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 75 คน พบวา่ความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์มี
ความสัมพนัธ์กบัการพยากรณ์เกรดของนักศึกษาท่ีจะได้รับตอนจบหลกัสูตร และมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพท่ีวดัไดจ้ากการวดัจริงหลงัเรียนจบ
หลกัสูตร และไม่มีผลต่อนกัศึกษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Singh, Vikram และ Gurung (2013) ไดศึ้กษาบทบาทของเพศ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ
วติกกงัวล และรูปแบบการทดสอบต่อการใชง้านโปรแกรมสเปรดชีต โดยศึกษาจากนกัศึกษา จาํนวน 217 คน 
อายเุฉล่ีย 25 ปี และมีประสบการณ์ในการใชง้านโปรแกรมสเปรดชีต 2.1 ปี แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน
คือ ทาํแบบทดสอบแบบมีหลายคาํตอบ และทาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชก้บัโปรแกรมสเปรดชีต พบวา่
1) การรับรู้ความสามารถของตนเองทางดา้นการใชง้านโปรแกรมสเปรดชีตของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์แบบ
แปรผกผนักบัความวติกกงัวลในการใชง้านโปรแกรมสเปรดชีต 2) นกัศึกษาเพศหญิงมีระดบัความวิตกกงัวล
ในการใชง้านโปรแกรมสเปรดชีตอยูใ่นระดบัสูง 3) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัระหวา่งตวัแปรคะแนน
จากการทาํแบบทดสอบแบบมีหลายคาํตอบกบัคะแนนจากแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน 4) เม่ือใชแ้บบทดสอบแบบมี
หลายคาํตอบ นกัศึกษาเพศหญิงสามารถทาํคะแนนไดดี้กวา่เพศชาย แต่เม่ือใชแ้บบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้
งานโปรแกรมสเปรดชีต นกัศึกษาเพศหญิงและเพศชายไดค้ะแนนไม่แตกต่างกนั   

ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํให้ระดบัความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์
แตกต่างกนัหรือไม ่และกลุ่มประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีผลต่อระดบัความวิตกกงัวลใน
การใชง้านทางดา้นคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาหรือไม่ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.  เพื่อศึกษาว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อระดบัความวิตกกงัวลในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ

นกัศึกษา 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความวิตกกงัวลในการใช้งานคอมพิวเตอร์กับกลุ่ม

ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
 

สมมติฐานของการวจิัย  
สมมติฐานที ่1 
 H0  :   µชาย = µหญิง  - เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์

ไม่แตกต่างกนั   



249 

 

 H1   :   µชาย ≠ µหญิง  - เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์
แตกต่างกนั  

 

สมมติฐานที ่2 
 H0 : µ1= µ2 = µ3 = µ4  - กลุ่มประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีระดบัความวิตก

กงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 – กลุ่มประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีระดบัความวิตก

กงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงอา้งอิงจากงานวิจยัของ Torkzadeh, Chang และ 

Demirhan (2006) เพื่อใชว้ดัระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ โดย 
1.  แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ 3) 

การประเมินระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
2.  ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ คือ เพศ ประสบการณ์ในการใชค้อมพิวเตอร์ ตวัแปร

ตาม คือ แบบการประเมินระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 และภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 104 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 และภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความวิตกกงัวลในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ใช ้Independent Samples t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ของกลุ่มประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่  

5.  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และมี
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการประเมินระดบัความวิตกกงัวลในการใช้งานคอมพิวเตอร์จึง
สามารถวดัไดด้ว้ยกระบวนการทางการวดัผลในการวิจยัน้ี และการเก็บรวบรวมขอ้มูลในวนั เวลา และสถานท่ีท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีผลทาํใหผ้ลการวจิยัเปล่ียนแปลงไป 
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ผลการวจิัย 
 การวเิคราะห์ภาพรวมของการประเมินระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ มีดงัน้ี  
 

   ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย Independent Samples t-test 
 

 

Levene's Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

 Equal variances 
 assumed 

6.98 .01 -1.97 102 .05 -.21 .11 -.43 .00 

Equal variances  
not assumed 

  
-2.06 101.53 .04 -.21 .10 -.42 -.01 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ P-value มีค่าเท่ากบั .04 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั (α = .05) ดงันั้น จึงปฎิเสธ 
H0 และยอมรับ H1 สรุปไดว้า่ เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
  
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way  ANOVA)  
                 ดา้นกลุ่มประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์กบัระดบัความวิตกกงัวล 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.774 3 1.258 4.580 .005 
Within Groups 27.191 99 .275   
Total 30.965 102    
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบจบัคู่พหุคูณโดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 

 

(I) ประสบการณ์
ในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

(J) ประสบการณ์
ในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1-3 ปี 4-6 ปี .30556 .27621 .748 -.4800 1.0912 

7-10 ปี .60417 .27747 .199 -.1850 1.3933 

10 ปีข้ึนไป .68750 .27896 .115 -.1059 1.4809 
4-6 ปี 1-3 ปี -.30556 .27621 .748 -1.0912 .4800 

7-10 ปี .29861 .12630 .141 -.0606 .6578 
10 ปีข้ึนไป .38194* .12956 .039 .0135 .7504 

7-10 ปี 1-3 ปี -.60417 .27747 .199 -1.3933 .1850 
4-6 ปี -.29861 .12630 .141 -.6578 .0606 
10 ปีข้ึนไป .08333 .13220 .941 -.2927 .4593 

10 ปีข้ึนไป 1-3 ปี -.68750 .27896 .115 -1.4809 .1059 

4-6 ปี -.38194* .12956 .039 -.7504 -.0135 

7-10 ปี -.08333 .13220 .941 -.4593 .2927 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 
เม่ือวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 (ตารางท่ี 2) พบวา่ P-value มีค่าเท่ากบั .005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั

นยัสาํคญั (α = .05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 สรุปไดว้า่กลุ่มประสบการณ์
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีระดบัความวิตกกงัวลในการใช้งานคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ 
ดงันั้นจึงทดสอบความแตกต่างของระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์จาํแนกตามกลุ่มประสบการณ์
ในการใชง้านคอมพิวเตอร์เป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่ม
ประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จาํนวน 1 คู่ คือกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การใชง้านคอมพิวเตอร์
ระหวา่ง 4-6 ปี มีระดบัความวิตกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์สูงกวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ 10 ปีข้ึนไป 

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัน้ีตั้งสมมติฐานไว ้2 สมมติฐาน คือ สมมติฐานท่ี 1 เพศมีผลต่อระดบัความวิตกกงัวลในการใช้
งานคอมพิวเตอร์หรือไม่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Independent Samples t-test พบวา่นกัศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงมีระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และสมมติฐาน
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ท่ี 2 กลุ่มประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์แตกต่าง
กนัหรือไม่ จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การใชง้านคอมพิวเตอร์ระหวา่ง 4-6 ปี มีระดบัความวติกกงัวลในการใช้
งานคอมพิวเตอร์สูงกวา่กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ เพศ
และประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์มีผลต่อระดบัความวติกกงัวลในการใชง้านคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการกาํหนดโครงสร้างการบริหารราชการ โดยให้มีราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค และยงักาํหนดให้มีสภาพลเมืองเพื่อกาํหนดทิศทางในการบริหารราชการ
และตรวจสอบการทาํงานของขา้ราชการการเมืองและขา้ราชการประจาํ ทั้งน้ียงัมีอาํนาจออกขอ้บญัญติัเพื่อจดัเก็บ
ภาษีและจดัทาํงบประมาณ รวมทั้งดาํเนินกิจการตาํรวจเองดว้ย โดยพบวา่ จงัหวดัเชียงใหม่กาํหนดให้มีผูว้่า
ราชการเชียงใหม่มหานครบริหารราชการภายใตก้ารควบคุมของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไม่
เป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจท่ีผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครจะตอ้งบริหารงานไดโ้ดยอิสระ ปราศจากการ
ควบคุมบงัคบับญัชาจากราชการส่วนกลางตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 281 
ประกอบมาตรา 282 ท่ีกาํหนดให้ทอ้งถ่ินใดท่ีปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจดัตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินได้และจะตอ้งกาํกับดูแลตามความจาํเป็นโดยไม่ผ่านราชการส่วนภูมิภาค และยงัพบว่าได้จดัตั้งสภา
พลเมืองท่ีสรรหาจากกลุ่มบุคคลโดยการเลือกสรรกนัเองในพื้นท่ี ส่วนอาํนาจในการออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผูใ้ชห้รือผูไ้ดรั้บประโยชน์ในการรับบริการสาธารณะ พบวา่ผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครไม่
มีอาํนาจในการ 
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2556 
** ผูพ้ิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดัเพชรบุรี 
*** ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรและรองศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
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ให้ความเห็นชอบในการออกขอ้บญัญติั ซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีการกระจายอาํนาจเช่นเดียวกนั และยงักาํหนด 
ให้เชียงใหม่มหานครมีอาํนาจในการดาํเนินกิจการตาํรวจเองโดยไม่ถูกตรวจสอบจากราชการส่วนกลาง จึง
ก่อให้เกิดปัญหาตาํรวจอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครท่ีเป็นขา้ราชการการเมืองจึง
ปราศจากการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายในการใชอ้าํนาจ ทาํให้การดาํเนินงานของตาํรวจขาดความ
เป็นกลาง จึงเสนอวา่ เชียงใหม่มหานครควรมีอาํนาจพิจารณาเองตามหลกัความเป็นอิสระจากราชการส่วนกลาง
ตามความมุ่งหมาย โดยให้มีหลกัการตรวจสอบการใช้อาํนาจจากผูต้รวจการเช่นเดียวกับหลักกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ่นกบัสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ีใหมี้อิสระในการบริหารงานแต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบในดา้นการ
บริหารการเงินและงบประมาณ การออกข้อบัญญัติ ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และควรให้มี
คณะกรรมการในการควบคุมการบริหารงานของตาํรวจแทนท่ีจะให้ผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครเป็นผูมี้
อาํนาจบงัคบับญัชาโดยตรง 
ค าส าคัญ: การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน, เชียงใหม่มหานคร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the problems and impediments in special local official administration 
of Chiang Mai Province in establishing an official administration structure; central official administration 
and local administration should be established and regional official administration should be revoked, and 
civil juries should be established to set a direction in official administration and inspect functions of political 
official and regular official; in addition, the civil juries should be empowered to legislate ordinance to 
collect tax and prepare budget, as well as, to operate police affairs by themselves. From the study, it was 
found that Chiang Mai City specified that there should be the governor of Chiang Mai City to administrate 
under prime minister and cabinet’s control, which was not in accordance with decentralization principle 
which the Governor of Chiang Mai City should administrate independently from the direction and command 
from central official administration under the Constitution of Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), 
Section 281 appurtenant to Section 282, which stipulated any autonomous locality to have the rights to 
establish as local administrative organization and the autonomous locality had to direct and control as 
necessary but not through regional official administration; moreover, it was found that the civil juries was 
found by recruiting from group of people by themselves in locality, and the power for legislating ordinance 
for charging fee from public service user or beneficiary in public service was found that the Governor of 
Chiang Mai City did not hold the power for approval in legislating ordinance, which was not in compliance 
with theory of decentralization in the same. Moreover, the Sections also stipulated Chiang Mai City to 
hold the power for operating its police affairs; as such operation was not inspected from central administration, 
it would cause problems as the polices under the command of the Governor of Chiang Mai City who was a 
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political official; therefore, there was no legitimate rights in inspection in exercise of power, causing the 
operating of polices lacking in neutrality. From the study, it suggested that Chiang Mai City should be 
empowered in its administration under the autonomous principle from central official administration 
according to the purpose, having inspection standards in power exercise from ombudsman in the same as 
the principle of laws of Japan and French Republic, which gave liberty in a administration, but the administration 
had to be subject to administrative inspection, finance  and budget, legislation of ordinance not opposing 
the constitutional laws; moreover, there should have committee for regulating police administration 
instead of being administrated by the Governor of Chiang Mai City to be the commander directly. 
Keywords: local official administration, Chiang Mai City. 
 

บทน า 
 ประเทศไทยมีพื้นฐานการปกครองท่ียึดหลกัการรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลางจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง 
การบริหารราชการจึงมีลกัษณะลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชา เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 281 บญัญติัถึงหลกัการสําคญัในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่า รัฐตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริม
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แก้ปัญหาในพื้นท่ี โดยตอ้งไม่กระทบต่อความเป็นรัฐเด่ียวของประเทศตามบทบญัญติัในมาตรา 1 ของ
รัฐธรรมนูญ และหากทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครองตนเองไดย้อ่มมีสิทธิจดัตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จากเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายกาํหนดนั้นเป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง ซ่ึงประเทศไทย
นาํเขตพื้นท่ีและการจดัเก็บงบประมาณมากาํหนดเป็นแนวทางการจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้มี
ศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แข็ง ก่อให้เกิดแนวคิดการยกระดบัทอ้งถ่ินให้เทียบเท่าระดบัจงัหวดัใน
รูปแบบมหานคร ตามร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... มีการปรับโครงสร้าง
การปกครองให้เชียงใหม่มหานครมีเพียงราชการส่วนกลางและราชการส่วนทอ้งถิ่น โดยประชาชนใน
พื้นที่สามารถปกครองตนเองไดโ้ดยปราศจากการกาํหนดทิศทางการบริหารจากส่วนกลาง ซ่ึงสามารถ
ดาํเนินงานในด้านการกาํหนดประเภทการจดัเก็บภาษี การจดัทาํงบประมาณ การบริการสาธารณะ การ
จัดการศึกษาและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวดั แต่ยงัมีบทบัญญัติให้อาํนาจส่วนกลาง
แทรกแซงการบริหารงาน และปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบสภาพลเมืองท่ีมาจากกลุ่ม
บุคคลเลือกกนัเองไม่มีเสถียรภาพเพียงพอท่ีจะสามารถถ่วงดุลอาํนาจได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาโครงสร้างการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของเชียงใหม่มหานครท่ีไม่เป็นไป
ตามหลกัการกระจายอาํนาจท่ีแทจ้ริง 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการปรับโครงสร้างด้านภาษีและการออกขอ้บญัญติัจดัเก็บค่าธรรมเนียมของ
เชียงใหม่มหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองเชียงใหม่มหานคร 
 4. เพื่อหาขอ้เสนอแนะในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของเชียงใหม่มหานคร 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ศึกษากรณี: จงัหวดั
เชียงใหม ่เป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัไม่เป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง เน่ืองจากร่าง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... มาตรา 60 (4) กาํหนดให้ผูว้่าราชการเชียงใหม่
มหานครตอ้งบริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากบริการสาธารณะในเชียงใหม่มหานครตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 126 จึงไม่เป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจท่ีผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครตอ้งบริหารงานไดโ้ดย
อิสระ ปราศจากการบงัคบับญัชาจากส่วนกลาง ตามหลกัการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554) มาตรา 
281 ประกอบมาตรา 282 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั เม่ือเชียงใหม่มหานครมีรูปแบบการปกครองต่างจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน การตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิ์นนอกจากกระทาํโดยสํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน
แลว้ ควรมีคณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมดาํเนินการดว้ย และในดา้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบสภาพลเมืองตามร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่
มหานคร พ.ศ. ... มาตรา 71 มีลกัษณะการเลือกตวัแทนจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี การตรวจสอบ
การทาํงานและการกาํหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ินจึงขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถถ่วงดุลอาํนาจได ้จึง
ควรใหป้ระชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ินดว้ยการเลือกตั้งบุคคลเขา้ไปดาํเนินงาน และกาํหนด
บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีไวใ้นร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... ให้
ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิถอดถอนฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั ตลอดทั้งขา้ราชการประจาํได ้เพื่อให้เป็นการ
ปกครองโดยประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
  

ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ศึกษากรณีจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยศึกษาหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
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ไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร 
พ.ศ. ... และพระราชบญัญติัหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เพื่อนาํมา
วเิคราะห์ปัญหาท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้รวมถึงการศึกษากฎหมายของต่างประเทศเก่ียวกบัรูปแบบการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (documentary research) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  
 

ผลการวจิัย 
 1. ปัญหาโครงสร้างการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของเชียงใหม่มหานครท่ีไม่เป็นไปตามหลกั 
การกระจายอาํนาจท่ีแทจ้ริงนั้น เม่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร 
พ.ศ. ... ปรากฏวา่การบริหารทอ้งถ่ินโดยผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานครซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในพื้นท่ี ตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครองเพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการตนเองได ้ ถูกแทรกแซง
การปฏิบติัหน้าท่ีโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซ่ึงสังกดัราชการส่วนกลางให้มีอาํนาจควบคุมและ
บงัคบับญัชา การบริหารงานของทอ้งถ่ินจึงไม่เป็นอิสระในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 2. ปัญหาการปรับโครงสร้างดา้นภาษีและการออกขอ้บญัญติัจดัเก็บค่าธรรมเนียมของเชียงใหม่มหา
นคร เชียงใหม่มหานครมีอาํนาจกาํหนดประเภทภาษีและจดัเก็บภาษีในพื้นท่ีเชียงใหม่มหานครไดเ้องทั้งหมด เงิน
ภาษีท่ีจดัเก็บไดส่้งคืนกระทรวงการคลงั ร้อยละ 30  และคงไวท่ี้เชียงใหม่มหานคร ร้อยละ 70 เพื่อแกปั้ญหา
รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการพฒันาทอ้งถ่ินและการจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ทั้งน้ีในการออกขอ้บญัญติั
จดัเก็บค่าธรรมเนียมจากผูใ้ชห้รือไดป้ระโยชน์จากบริการสาธารณะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
ทาํใหส่้วนกลางมีอาํนาจแทรกแซงการบริหารงานของทอ้งถ่ิน 
 3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองเชียงใหม่มหานคร การบริหารงานของเชียงใหม่
มหานครแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการเชียงใหม่มหานคร สภาเชียงใหม่มหานคร และสภาพลเมือง 
ในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปแบบการจดัตั้งสภาพลเมือง มีท่ีมาจาก
การเลือกกนัเองในพื้นท่ีและกลุ่มบุคคล จาํนวน 100 คน มาทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํงานของขา้ราชการการเมือง
และขา้ราชการประจาํ และกาํหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ิน เม่ือการจดัตั้งสภาพลเมืองไม่มีความโปร่งใสใน
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก จึงไม่เป็นไปตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน อนัส่งผลให้การทาํงานของสภา
พลเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนได ้  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรยกเลิกบทบญัญติัในร่างพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ...มาตรา 
60 (4) ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีมีอาํนาจรักษาการตามร่างพระราชบญัญติัน้ีตามหลกัการกาํกบัดูแลอยูแ่ลว้ ดงันั้น
เม่ือนายกรัฐมนตรีดาํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการทางการเมืองสังกดัราชการส่วนกลางและมีอาํนาจกาํกบัดูแล
เชียงใหม่มหานครโดยตรง การปกครองตนเองโดยอิสระของเชียงใหม่มหานครย่อมถูกแทรกแซงการ
บริหารงาน จึงควรให้การตรวจสอบการใชอ้าํนาจของเชียงใหม่มหานครเป็นหนา้ท่ีของผูต้รวจการแผ่นดิน 
ดงัเช่นหลกัการท่ีใชใ้นต่างประเทศ 
 2. ควรจดัเก็บภาษีจากการครอบครองและใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นแทนการจดัเก็บตามประเภท 
และเนน้การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการอุปโภคบริโภคตามหลกัการใชม้ากเสียมาก เพื่อให้ประชาชนเขา้สู่
ระบบการเสียภาษีและสร้างวินยัในการดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการออกขอ้บญัญติัเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมของเชียงใหม่มหานคร ควรเป็นอาํนาจการตดัสินใจของเชียงใหม่มหานครเองตามหลกัการกระจาย
อาํนาจการปกครอง โดยทาํรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบขอ้มูลตามหลกัการกาํกบัดูแล 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองเชียงใหม่มหานครนั้น ควรเป็นหนา้ท่ีของประชาชน
ทุกคนในลกัษณะพลงัชุมชน โดยร่วมกนัตรวจสอบการทาํงานและกาํหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งการ
จดัตั้งสภาพลเมืองเพื่อเป็นหน่วยงานในการพฒันาทอ้งถ่ินควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อให้เกิด
ความชอบธรรมตามหลกัประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ทั้งน้ีในการตรวจสอบการทาํงาน
ควรมีการกาํหนดบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีไวใ้นร่างพระราช บญัญติัระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร 
พ.ศ. ... ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิถอดถอนฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั ตลอดทั้งขา้ราชการประจาํได ้
เพื่อใหเ้ป็นการปกครองโดยประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 

บรรณานุกรม 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.dla.go.th [2556, 20 ตุลาคม]. 
จกัรกฤษณ์ ซ่อนกล่ิน.  (2555).  ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการ
 เมืองพทัยา พ.ศ. 2542. วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน, บณัฑิต
 วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
ชาํนาญ จนัทร์เรือง.  (2554).  มายาคติและข้อสงสัยในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค (ออนไลน์).  เขา้ถึงได้
 จาก: http://www.pub-law.net [2556, 18 กนัยายน]. 
ทศิทางการปกครองส่วนท้องถิน่ของไทยและต่างประเทศ (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: 
 http://www.krisdika.go.th [2556, 15 กนัยายน]. 
ปธาน สุวรรณมงคล.  (2554).  การกระจายอ านาจ: แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย.  กรุงเทพฯ: 
 สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



259 

 

พรชยั รัศมีแพทย.์  (2538).  หลักกฎหมายการปกครองท้องถิน่ไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  นนทบุรี: สาํนกัพิมพ์
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มานิตย ์จุมปา.  (2555).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) เล่ม 2 (พิมพค์ร้ังท่ี 3).  
 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วรัิช วิรัชนิภาวรรณ.  (2541).  ผู้ว่าราชการจังหวัดไทยวิเคราะห์เปรียบเทยีบกบัผู้ว่าราชการจังหวัดของ
 สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และญี่ปุ่น.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สถาบนัพระปกเกลา้.  (2551).  ข้อมูลกบัการวางแผนพฒันาท้องถิน่ (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  นนทบุรี: สถาบนั
 พระปกเกลา้. 
สุพล อิงประสาร.  (2556).  การกระจายอาํนาจการปกครองภายใตบ้ริบทจงัหวดัจดัการตนเองตาม
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ศึกษาเฉพาะกรณีเชียงใหม่มหานคร.  
 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 10(2), หนา้ 27-38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



260 

 

บทบาทของไทเก๊กในฐานะวฒันธรรมส่งเสริมสุขภาวะ 
ของคนไทยเช้ือสายจนีในประเทศไทย 

THE ROLE OF TAIJIQUAN AS A CULTURE OF HEALTHY LIVING 
OF CHINESE-THAIS IN THAILAND 

 
Mei yan Huang (ปภาณนิ) *                      

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย**  
Assoc. Prof. Sangaroon Kanokphonhchai 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาวฒัน์ โลหะพูนตระกูล***  
Asst. Prof. Jariyawat Lohaphundragun 

 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบและวิธีการการรําไทเก๊กของคนไทย

เช้ือสายจีนในประเทศไทย และวเิคราะห์บทบาทของวฒันธรรมการรําไทเก๊กท่ีมีต่อการส่งเสริมสุขภาวะของ
คนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย โดยศึกษาจากเอกสารและใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก
คนไทยเช้ือสายจีนท่ีรําไทเก๊กท่ีสวนลุมพินีและสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 54 คน 
พบวา่ไทเก๊กไดเ้ผยแพร่เป็นท่ีรู้จกักนัในสยามตั้งแต่ พ.ศ. 2498 นอกจากน้ีไดมี้การรวมตวักนัในหมู่ผูท่ี้เคยศึกษา
หรือรู้จกัมวยไทเก๊กในประเทศไทยท่ีส่งตวัแทนเดินทางไปเชิญอาจารยต่์งอิงเจ๋ีย (ตัง่เอ็งเก๊ียก ในสําเนียงจีน
แตจ๋ิ้ว) ซ่ึงขณะนั้นเป็นผูมี้ช่ือเสียงเร่ืองมวยไทเก๊ก เขา้มาสาธิตวิชามวยไทเก๊กในประเทศไทยจนรู้จกัแพร่หลาย
มาถึงปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดว้่ามีผูฝึ้กมวยไทเก๊กตอนเชา้ ๆ อยู่ตามสวนสาธารณะหรือลานกวา้งต่าง ๆ ในเกือบ
ทุกจงัหวดัของประเทศไทย ซ่ึงการเรียนรู้ประวติัความเป็นมา รูปแบบและวิธีการของการรําไทเก๊ก มีส่วนสําคญั
ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ดา้นจิตใจและดา้นปัญญา ให้แก่กลุ่มคนไทย
เช้ือสายจีนและมีแนวโนม้ท่ีจะเผยแพร่กวา้งขวางมากข้ึนโดยไม่จาํกดัเฉพาะชาวไทยเช้ือสายจีน 
ค าส าคัญ: ไทเก๊ก, สุขภาวะ, คนไทยเช้ือสายจีน 
___________________________ 
* นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวทิยาลยัหวัเฉียว 
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ABSTRACT 
This research is to study the Thai-Chinese people's training form of Tai Chi in Thailand and to 

analyze the culture of Tai Chi which permits 4 aspects of wellbeing including expanding the role to 
support wellbeing in family and community level. The tools of research are the documentation and 
interview of Thai-Chinese people in Lumpini Park and Suanluang Rama 9 Public Park.  The sampling was 
54 people in Bangkok areas. The research is presented in descriptive research. The research reveals that 
Tai Chi has been being known in Siam since 1955. In additions, there was the gathering of people who 
used to learn and knew Tai Chi in Thailand and they invited Grandmaster Tong Ying Chieh (Tong Eng 
Kiek in Teochew language), very well-known Tai Chi master, to demonstrate Tai Chi in Thailand until Tai 
Chi is well known in the present. Nowadays, people practicing Tai Chi in the morning in public parks or 
public spaces in almost every province in Thailand. Learning the history and training forms of Tai Chi are 
important in enhancing four aspects of wellbeing as physical, social, mental and intelligent in Thai-
Chinese people. Moreover, Tai Chi trends to spread more widely, not only in Thai-Chinese people. 
Keywords: Tai Chi Quan, wellbeing, Thai-Chinese people. 

 

บทน า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-จีนมีมายาวนาน ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาแยกยา้ยกนัไปอาศยัอยูต่ามทอ้งท่ี

ต่าง ๆ เร่ิมตน้ตั้งแต่พอ่คา้ชาวจีนยคุบุกเบิกท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญั การคา้ขายของชาวจีนมีความโดดเด่นมาก 
การสนบัสนุนกิจกรรมการคา้ของชาวจีนอยา่งต่อเน่ืองไดช่้วยพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นการคา้ของไทย-จีนให้
ยิง่มัน่คงและย ัง่ยนืข้ึน การอพยพเขา้มาของคนจีนในประเทศไทยไดน้าํวฒันธรรมจีนมาเผยแพร่ในสังคมไทย
ดว้ย ดงักรณีการรําไทเก๊กของคนไทยเช้ือสายจีนในปัจจุบนั สุพล โล่ห์ชิตกุล (2544, หนา้ 25) ไดก้ล่าววา่ การ
รําไทเก๊กเป็นวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจีนท่ีมีประวติัอนัยาวนานกวา่พนัปี เป็นศิลปะการต่อสู้
และป้องกนัตวัแขนงหน่ึงของจีน ซ่ึงนอกเหนือจากการใชเ้พื่อป้องกนัตวัแลว้ยงัมีประโยชน์ทั้งในดา้นฝึกฝน
ร่างกายใหมี้สุขภาพแขง็แรง มีภูมิคุม้กนัท่ีดีข้ึนและฝึกจิตใจใหมี้ความสงบเยอืกเยน็ มัน่คง ผอ่นคลาย มีสมาธิ 
ทาํใหเ้กิดสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนมงคล ศริวฒัน์ (2553, หนา้ 7) ไดก้ล่าววา่ ไทเก๊กเป็นการออกกาํลงั
กายอยา่งหน่ึงท่ีคนจีนนิยมฝึกกนั เพราะเป็นการบริหารท่ีนุ่มนวล ไม่ออกแรงหกัโหม แต่มีความต่อเน่ืองล่ืน
ไหลเป็นท่ารํา จึงเรียกกนัวา่ ‚รํามวยจีน‛ เป็นการประสานการรักษาโรคและการออกกาํลงักายเขา้ดว้ยกนัเป็น
ท่ีนิยมมากในกลุ่มผูสู้งอาย ุและในปัจจุบนัมีหลกัฐานท่ีบ่งบอกไดว้า่ไทเก๊กไดรั้บการยอมรับจริงในระยะยี่สิบ
กวา่ปีมาน้ี และมีงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัไทเก๊กมากมายท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การออกกาํลงักายดว้ยการรําไทเก๊ก
มีผลดีต่อร่างกาย จดัเป็นวฒันธรรมท่ีส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์สอดคลอ้งกบันิยามขององคก์าร
อนามยัโลกวา่ ‚สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจาก
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โรคหรือความพิการเท่านั้น‛ ดงันั้นการออกกาํลงักายดว้ยการรําไทเก๊กของคนไทยเช้ือสายจีนในสวนสาธารณะ
ต่าง ๆ  จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีสําคญั เพราะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีสนใจการออก
กาํลงักายร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีดีต่อกนั เป็นการส่งเสริมให้เกิด
สุขภาวะทางดา้นสังคม ไทเก๊กทาํใหค้นไทยเช้ือสายจีนแต่ละถ่ินมารู้จกักนั มารวมกลุ่มสนทนากนัและสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ไทเก๊กยงัมีส่วนทาํให้สุขภาวะดีข้ึนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา 
ผูว้จิยัในฐานะนกัศึกษาชาวต่างชาติจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของไทเก๊กในฐานะวฒันธรรมส่งเสริมสุข
ภาวะของคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย ซ่ึงทาํใหเ้ขา้ใจรูปแบบวธีิการการรําไทเก๊กในสังคมไทยและเป็น
ประโยชน์ท่ีมีต่อคนไทยเช้ือสายจีน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบและวธีิการการรําไทเก๊กของคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศ

ไทย  
2.  เพื่อวเิคราะห์บทบาทของวฒันธรรมการรําไทเก๊กท่ีมีต่อการส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยเช้ือสายจีน

ในประเทศไทย 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 

การวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยการสังเกต การใชแ้บบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 

1. ศึกษาประวติัความเป็นมาและบทบาทของไทเก๊กในสังคมไทยในดา้นต่าง ๆ ทั้งแนวคิดเก่ียวกบั
วฒันธรรม แนวคิดเก่ียวกบัไทเก๊ก และแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะ 

2. ศึกษาประวติัและความเป็นมาของไทเก๊กท่ีสวนลุมพินี เขตปทุมวนั และสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 

3. เลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 4 ราย และผูท่ี้รําไทเก๊กท่ีสวนลุมพินีและสวน
หลวง ร.9 จาํนวน 50 ราย 

4. สร้างแบบสัมภาษณ์ จาํนวน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ใชส้ัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาดา้นไทเก๊ก และชุดท่ี 2 ใช้
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีมารําไทเก๊กท่ีสวนลุมพินีและสวนหลวง ร.9  

5. สังเกตแบบมีส่วนร่วมในดา้นพฤติกรรมความสัมพนัธ์ทางสังคมในระหวา่งการรําไทเก๊กและหลงัจาก
รําไทเก๊ก หรือการทาํกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่มผูรํ้าไทเก๊ก 

6. วิเคราะห์บทบาทของการรําไทเก๊กมีในการส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย 
วเิคราะห์บทบาทของการรําไทเก๊กในการนาํเสนอผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
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ผลการวจิัย 
สวนลุมพินีและสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัคือ สวนลุมพินีเป็น

ยา่นธุรกิจสาํคญัของกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีสวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะในเขตชานเมือง ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  ประวตัิความเป็นมา รูปแบบและวธีิการการร าไทเก๊กของคนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย  
     1.1 ประวัติความเป็นมาของไทเก๊กในสังคมจีน เล่าเป็นตาํนานเก่ียวกบัจาง ซาน เฟิง (Zhang Shan 

Feng 张山峰) ว่า จาง ซาน เฟิง มีสัตวเ์ล้ียงสองตวัคือ นกกระเรียน (ไม่ปรากฎช่ือ) กบัลิงท่ีช่ือ เสียว ต้ิง 
(Xue Ding 学定 ) สัตวท์ั้งสองตวัน้ีชอบมาอยูก่บัท่านท่ีภูเขาอู่ตงั (Wu Dang 武当) ในช่วงท่ีท่านกินเจเป็น
เวลาหลายเดือน ลิงจะเขา้ป่าไปเก็บผลไมม้าให้ท่าน ส่วนนกกระเรียนจะมีหน้าท่ีเหมือนยามคอยไล่งูพิษให้
ท่าน แต่เม่ือไดพ้บงูเหลือม (Mang She 蟒蛇) นกกระเรียนจะรีบบอกท่าน แลว้จาง ซาน เฟิง จะจดัการงู
เหลือมนั้นดว้ยมือเปล่า จาง ซาน เฟิง จะรวบรวมพลงัภายใน กาํหนดลมหายใจและใชท้่า ‚มา้ป่าแบ่งผม‛ (เหย ่
หม่า เฟิน จง 野马分鬃) คือ ใชมื้อขา้งหน่ึงจบัท่ีคองูและมืออีกขา้งหน่ึงจบัท่ีลาํตวังู แลว้หมุนตวัใชพ้ลงั
เอวและขาเหวี่ยงงูและขวา้งไปชนกอ้นหินขา้งภูเขาจนร่างกายแหลกเหลว ซ่ึงวิธีน้ีทาํให้งูเหลือมตวัอ่ืน ๆ 
เกรงกลวั แค่มองเห็นก็รีบหนีไปก่อน จาง ซาน เฟิง ยงัมีวิธีฆ่าเสือดว้ยมือเปล่าโดยใชท้่า ‚นา้วเกาทณัฑ์ยิงเสือ‛ 
(วาน กง เซ่อ หู่ 弯弓射虎) ขณะท่ีเสือกาํลงักระโดดมาท่ีท่าน ท่านก็กา้วไปขา้งหนา้บิดตวัหลบไปทางขวา 
ทาํให้เสือพลาดเป้าไป แล้วควา้สองขาหลังของเสือกระชากออกเป็นสองส่วน การท่ีจาง ซาน เฟิง มี
ความสามารถเช่นน้ี เพราะวา่ท่านอาศยัอยูใ่นป่า ตอนกลางวนัก็นัง่เล่นท่ีศาลา จึงไดเ้ห็นงูตวัหน่ึงกาํลงัต่อสู้
กบันก ท่านรู้สึกสนุกจึงมานัง่ดูเป็นประจาํ จากการสังเกตการต่อสู้ของงูกบันก ทาํให้จาง ซาน เฟิง ไดคิ้ดท่ารํา
ต่าง ๆ ข้ึนมา แลว้นาํมาปรับปรุงจนเกิดเป็นท่ารําไทเก๊กท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

     1.2 ประวตัิความเป็นมาของไทเก๊กในสังคมไทย  พบวา่แทบจะไม่มีผูท่ี้ทราบถึงขอ้มูลรายละเอียด 
จึงสัมภาษณ์นาย Cai Jia Liang (2556 , สัมภาษณ์) อดีตนายกสมาคมมวยไทเก๊กแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์
ผูส้อนไทเก๊กท่ีสวนหลวง ร.9 ไดข้อ้มูลวา่  

‚ในช่วงเวลาแรก ๆ ผูท่ี้อพยพเขา้มาก็ไม่ไดคิ้ดวา่ตนเองเป็นคนไทย จนเกิดปัญหาระหวา่งเช้ือชาติ ก่อน
หนา้น้ีมีปัญหาอั้งยี่และสมาคมลบัทั้งหลาย ซ่ึงสมาชิกอั้งยี่มกัมีการฝึกฝนวิชามวยจีนรวมอยูด่ว้ย ช่วงนั้นการ
ฝึกมวยจีนจึงแทบจะเป็นเร่ืองตอ้งห้ามในประเทศไทย วิชามวยจีนซ่ึงสืบทอดในหมู่ชาวจีนในไทยจึงไม่ค่อยมี
โอกาสเผยแพร่ออกไป หากมีการฝึกกนัอยูบ่า้งก็เฉพาะลูกหลานในตระกูลเพียงรุ่นละไม่ก่ีคน ชาวจีนรุ่นหลงั ๆ 
ก็เน้นเร่ืองการสร้างเน้ือสร้างตวัในดินแดนใหม่น้ีมากกวา่ท่ีจะสนใจสืบทอดศาสตร์โบราณอยา่งเช่นมวยจีน ทั้ง
ประวติัและการสืบทอดวิชามวยจีนจึงสูญหายไปมากมายในช่วงไม่ก่ีสิบปี จนเม่ือเหตุการณ์ต่าง ๆ เร่ิมสงบลง 
ชาวจีนในประเทศไทยเร่ิมมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีไม่น้อยท่ีร่ํารวยเป็นคหบดีใหญ่ การแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายก็
ยกเลิกไป ลูกหลานจีนยุคหลงัน้ีเรียกตวัเองว่าเป็นชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงในปัจจุบนัแทบจะกล่าวไดว้่าชาวไทย
ส่วนหน่ึงเป็นชาวไทยซ่ึงมีเช้ือสายหรือมีสายสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัชาวจีน ซ่ึงเม่ือคนเรามีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนก็
เร่ิมคิดถึงเร่ืองของศิลปวฒันธรรมมากข้ึน ชาวไทยเช้ือสายจีนกลุ่มหน่ึงมีความคิดท่ีจะฟ้ืนฟูวิทยายุทธ์จีน (มวย
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ไทเก๊ก) ซ่ึงเคยมีช่ือเสียงและเคยสืบทอดมาในรุ่นปู่ รุ่นตาให้สืบต่อไปในหมู่ชาวไทยเช้ือสายจีนในประเทศ
ไทย‛ 
 แสดงให้เห็นวา่ ไทเก๊กในประเทศไทยนั้นแต่ก่อนเป็นเร่ืองท่ีห้ามฝึก เพราะเป็นวฒันธรรมของคน
ต่างชาติไม่ใช่เป็นของประเทศไทย ผูท่ี้ฝึกจะเป็นชาวจีนทั้งหมดโดยฝึกแบบไม่ไดเ้ปิดเผย ไทเก๊กจึงเส่ือมลง
ในช่วงเวลานั้น จนเม่ือฐานะของชาวจีนดีข้ึน และสถานการณ์การรังเกียจชาวจีนค่อนขา้งเจือจางลง จึงมีโอกาส
ฟ้ืนฟูศิลปะการรําไทเก๊กข้ึนมาใหม่ ไทเก๊กจึงไดสื้บทอดมาจนถึงทุกวนัน้ี 
 นอกจากขอ้มูลจากนาย Cai Jia Liang แลว้ ผูว้ิจยัยงัพบบุคคลสําคญัท่ีทราบถึงประวติัความเป็นมาของ
ไทเก๊กอีกท่านหน่ึงคือนาย Xue Jian Rong (2556, สัมภาษณ์) รองประธานสมาคมไทเก๊กในปัจจุบนัและผูส้อน
ไทเก๊กท่ีสวนลุมพินี ไดใ้หข้อ้มูลวา่   

‚ในปี พ.ศ. 2498 ไดมี้การรวมตวักนัจดักิจกรรมเผยแพร่มวยไทเก๊กในประเทศไทย มีตวัแทนเดินทาง
ไปเชิญอาจารยต่์งอิงเจ๋ีย (ตัง่เอง็เก๊ียก สาํเนียงจีนถ่ินแตจ๋ี้ว - ผูว้ิจยั) ซ่ึงขณะนั้นเป็นผูมี้ช่ือเสียงเร่ืองมวยไทเก๊ก
มาสาธิตวิชามวยไทเก๊กในประเทศไทย หลงัจากสาธิตแลว้อาจารยต่์งอิงเจ๋ียรับปากจะส่งอาจารยผ์ูส้อนวิชา
มวยไทเก๊กให้มาอยูท่ี่เมืองไทยดว้ย ในปีถดัมาไดส่้งบุตรชายช่ืออาจารยต่์งหู่หลิง (ตัง่โหวเน่ีย สําเนียงจีนถ่ิน
แตจ๋ี้ว - ผูว้ิจยั) เขา้มาเป็นผูฝึ้กสอนวิชามวยไทเก๊กในประเทศไทย แต่ผูเ้รียนมกัจะเป็นกลุ่มคหบดีหรือผูมี้
ฐานะเพราะเก็บค่าเล่าเรียนค่อนขา้งแพง แต่คนไทยท่ีมีโอกาสเป็นศิษยโ์ดยตรงในรุ่นแรกได้นาํวิชามาถ่ายทอด
ใหก้บัคนอ่ืน จนทาํใหม้วยไทเก๊กตระกลูหยางแพร่หลายทัว่ไป‛ 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่ การรําไทเก๊กในประเทศไทยเร่ิมจากปี พ.ศ. 2498 เป็นตน้มา ไทเก๊กไดรั้บ
การพฒันาอยา่งมาก จากการเดินทางไปเชิญผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาสืบทอดวิธีการฝึกโดยไม่ตอ้ง
แอบฝึกอีกต่อไป ไทเก๊กในช่วงเวลานั้นถือไดว้า่เป็นกิจกรรมของคนรวยเพราะค่าเรียนแพงมาก คนทัว่ไปไม่
อาจไปเรียนได ้ต่อมาลูกศิษยมี์ความเห็นวา่ไม่ควรหวงวชิา จึงไดน้าํไทเก๊กมาเผยแพร่ใหค้นทัว่ไปไดฝึ้กกนั 

สรุปไดว้า่ การรําไทเก๊กแต่ก่อนเป็นเร่ืองท่ีห้ามฝึก เพราะเป็นวฒันธรรมของคนต่างชาติ ต่อมาเป็น
กิจกรรมในกลุ่มของผูร่ํ้ารวย แลว้จึงค่อยขยายไปสู่วงกวา้งมากข้ึนทั้งในกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนและคนไทยท่ี
มีความสนใจในการออกกาํลงักายและการดูแลสุขภาพ  

     1.3 รูปแบบการร าไทเก๊ก มี 2 แบบคือ  
          1.3.1 แบบไม่ใชอุ้ปกรณ์ประกอบ เป็นวธีิการรําไทเก๊กพื้นฐาน ใชทุ้กส่วนของร่างกายในการรํา 

เป็นการเคล่ือนไหวอวยัวะ แขนขา ลาํตวั อยา่งชา้ ๆ ใชเ้วลาและสมาธิ ผูรํ้าสามารถรู้สึกถึงการใชพ้ลงังานทุก
ส่วนของร่างกายจนรู้สึกวา่การเคล่ือนไหวเป็นอย่างไร ช่วงแรก ๆ ท่ีฝึกใชพ้ลงัในการรํา ร่างกายจะรู้สึกว่า
เหน่ือย แต่เม่ือรํามาเป็นระยะเวลาหน่ึงจนร่างกายเคยชินแลว้จะรู้สึกสบาย เพราะได้ระบายเหง่ือออกจาก
ร่างกาย 
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ภาพท่ี 1 การรําไทเก๊กแบบไม่ใชอุ้ปกรณ์ 
 

           1.3.2 แบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ ไดแ้ก่ พดัและกระบ่ี ดงัน้ี 
                  - การรําไทเก๊กดว้ยพดัจีน ใชพ้ดัท่ีทาํจากผา้ มีความยาว 13.5 น้ิว เม่ือพบัเก็บส่วนท่ีเป็น

เน้ือผา้จะมีความยาว 8 น้ิว มีความกวา้งเม่ือกางออกเต็มท่ี 25 น้ิว พื้นพดัมีภาพวาดลายมงักรสีเขียว ดา้มพดัทาํจาก
ไม ้พดัจีนถือเป็นเคร่ืองประดบัชนิดหน่ึง ปัจจุบนันิยมใชพ้ดัเพื่อประกอบในการรําไทเก๊ก (Thgtc, Online, 2007)  

 

 
 

ภาพท่ี 2  การรําไทเก๊กดว้ยพดัจีน 
 
                 นาง Huang Xi Xuan (2556, สัมภาษณ์) ผูรํ้าไทเก๊กท่ีสวนหลวง ร.9 ไดก้ล่าวถึงการรําไท

เก๊กดว้ยพดัจีนวา่ 
                 ‚รําไทเก๊กสนุกมาก ชอบการรําไทเก๊กแบบพดัจีน เม่ือรําเป็นกลุ่ม ทุกคนถือพดัรําพร้อมกนั 

วนิาทีท่ีเปิดพดัพร้อมกนั ภาพนั้นจะสวยงามมาก ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มรํา รู้สึกภูมิใจมาก‛ 
                  - การรําไทเก๊กดว้ยกระบ่ี ผูรํ้าตอ้งฝึกรํามวยไทเก๊กให้ไดค้วามน่ิง นุ่มนวล ต่อเน่ือง มีพลงั  

หลงัจากนั้นจึงมาฝึกถือกระบ่ี  เน่ืองจากท่ารําทุกกระบวนท่าของการรํากระบ่ียงัคงเป็นท่าเคล่ือนไหวของท่ารํา
ไทเก๊ก (Like Fanpage, ออนไลน์, ม.ป.ป.)   
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ภาพท่ี 3 การรําไทเก๊กดว้ยกระบ่ี 
 
                                  นาย Zhou Dong Hai (2556, สัมภาษณ์) ผูรํ้าไทเก๊กท่ีสวนลุมพินี ไดเ้ล่าเก่ียวกบัการรําไทเก๊ก
ดว้ยกระบ่ีวา่ 
                   ‚การรําไทเก๊กดว้ยกระบ่ีเป็นวิธีการรําท่ีลึกซ้ึงมาก เห็นเพื่อนคนอ่ืนท่ีรําไทเก๊กมาเป็นสิบ
ปีจึงจะไดรํ้าแบบใชก้ระบ่ี ตอนน้ีผมฝึกไทเก๊กมาเป็นเวลา 5 ปี แลว้ แต่ก็ยงัไม่สามารถหดัแบบกระบ่ีได ้ตอนน้ี
คือดูไปก่อน แลว้ค่อย ๆ เขา้ถึงวชิานั้น‛ 

                  การจะสามารถใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในการรําไทเก๊กไดน้ั้น ตอ้งมีพื้นฐานในการรําไทเก๊กท่ี
มัน่คง ผูท่ี้รําไทเก๊กแบบใชพ้ดัจีนหรือกระบ่ีไดจ้ะถือวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  

       1.4 วิธีการร าไทเก๊ก การรําไทเก๊กในประเทศจีนและประเทศไทยคล้ายกัน กล่าวคือนิยมรําท่ี
สวนสาธารณะ มีอาจารยผ์ูส้อนมาสอนในตอนเชา้ทุกวนั ใครอยากเรียนก็มาเรียน อาจารยส์อนคร้ังละ 2-3 ท่า 
แลว้ใหลู้กศิษยฝึ์กทบทวนเอง ผูท่ี้รําไดแ้ลว้จะเป็นผูน้าํแก่ผูท่ี้ยงัจาํท่าไม่ได ้หลงัจากท่ีลูกศิษยจ์าํท่าและรําเอง
ได ้อาจารยจ์ะให้รําพร้อมกนัเป็นกลุ่ม เม่ือรําไปพร้อม ๆ กนัจะเป็นภาพท่ีสวยงามอยา่งยิ่ง การรําไทเก๊กนอกจาก
ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรงแลว้ ความสวยงามยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของผูรํ้า ผูส้อนวิชาไทเก๊ก
ตอ้งพฒันาตนเองตลอดเวลา เม่ือลูกศิษยฝึ์กไม่สําเร็จจะตอ้งทบทวนตนเองว่าเกิดปัญหาท่ีไหน เพราะอะไร 
และควรแกไ้ขอยา่งไร ตอ้งมีความอดทน มีความรับผดิชอบสูง หากลูกศิษยฝึ์กไม่ไดจ้ะไม่กล่าวโทษลูกศิษยว์า่ไม่
มีความพยายาม ผูส้อนตอ้งมีความเมตตาต่อลูกศิษย ์เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์ 

2. วิเคราะห์บทบาทของวัฒนธรรมการร าไทเก๊กที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยเช้ือสายจีนใน
ประเทศไทย 
                 สุขภาวะคือ การดาํรงชีวิตท่ีมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง มีความสุขอยูใ่นสังคม ไม่ทุกขก์บัส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนกบัชีวติประจาํวนั แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 1) สุขภาวะดา้นร่างกาย สุขภาพของคนไทยเช้ือสายจีนก่อนท่ีจะเขา้
มาฝึกไทเก๊กส่วนใหญ่จะมีความเจบ็ป่วย ไดแ้ก่ มีอาการทางประสาท ไหล่ติด กลา้มเน้ือไม่แข็งแรง มีโรคทาง
หู และโรคหวัใจ ผูรํ้าไทเก๊กบางส่วนท่ีมีปัญหาสุขภาพ เคยไปพบแพทยแ์ละรับการรักษามาก่อน รับประทานยา
หลายชนิดแต่ไม่ได้ผลท่ีดี หลงัจากฝึกไทเก๊กเป็นระยะเวลาหน่ึง อาการทางประสาท โรคหู และไหล่ติด 
หายไปโดยไม่รู้ตวั ส่วนโรค หัวใจแมว้่าจะไม่หายขาดแต่อาการดีข้ึนกวา่เดิมมาก กลา้มเน้ือแข็งแรงข้ึน และ
ระหวา่งการฝึกไม่เกิดความเจบ็ปวด การรําไทเก๊กจึงเป็นการออกกาํลงักายท่ีสามารถรักษาโรคบางอยา่งได ้ผูรํ้า
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ไทเก๊กจึงเห็นตรงกนัว่าการรําไทเก๊กสามารถทาํให้ร่างกายแข็งแรง เพราะช่วยยืดหยุ่นกลา้มเน้ือ เส้นเอ็นและ
กระดูก และยงัชะลอความแก่ไดด้ว้ย แสดงใหเ้ห็นวา่การรําไทเก๊กมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย 2) สุขภาวะ
ดา้นจิตใจ การรําไทเก๊กช่วยใหผู้ฝึ้กยอมรับฟังคนอ่ืนไดม้ากข้ึน เม่ือเผชิญกบัปัญหาจะสามารถควบคุมตนเองได ้
ใจเยน็ มีสมาธิ ฝึกให้ผูรํ้ามีจิตใจสงบ รอบคอบ สร้างนิสัยให้เป็นคนมีเหตุผลมากข้ึน และยงัช่วยสร้างความ
ผกูพนักบัครอบครัวได ้ 3) สุขภาวะดา้นสังคม กลุ่มผูรํ้าไทเก๊กมีการพูดคุยกนัเป็นประจาํ รับประทานอาหาร
ร่วมกนัหรือไปเท่ียวดว้ยกนั มีการติดต่อกนัสมํ่าเสมอ มีความใกลชิ้ดกนั เป็นโอกาสให้คนไทยเช้ือสายจีนไดท้าํ
กิจกรรมร่วมกนั เรียนรู้วฒันธรรมจีนดว้ยกนั จดัเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม ทาํให้ความสัมพนัธ์ของคน
ไทยเช้ือสายจีนมีความใกลชิ้ดผกูพนักนัมากข้ึน 4) สุขภาวะดา้นปัญญา (จิตวิญญาณ) ผูรํ้าไทเก๊กจะมีความ
เช่ือมัน่ในคุณค่าของตนเอง ส่วนใหญ่นบัถือเต๋า ขงจ๊ือ พุทธ และบูชาเจา้แม่กวนอิม จึงปฏิบติัตามคาํสั่งสอน
ในศาสนาและคาํสอนของเจา้แม่กวนอิม ทาํให้ตนเองสบายใจ มีความสุขสงบ ไม่ทาํชัว่ทาํแต่ความดี ไม่ฆ่า
สัตว ์ไม่ด่ืมสุรา เป็นตน้  

 

อภิปรายผล 
วฒันธรรมการรําไทเก๊กเขา้มาสู่ประเทศไทยพร้อมกบัการอพยพของชาวจีน เดิมตอ้งแอบฝึกฝนกนั 

เน่ืองจากเป็นการฝึกวิทยายุทธ์ท่ีสร้างพลงัแข็งแกร่งอาจเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศไทยได ้รัฐบาลจึงห้าม
ฝึก ต่อมาสถานการณ์คล่ีคลายลงและลูกหลานชาวจีนรุ่นแรกไดก้ลายเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย รัฐบาลจึงอนุญาตให้ฝึกไทเก๊กได ้ในช่วงแรกการรําไทเก๊กเป็นกิจกรรมเฉพาะในหมู่ชาวไทยเช้ือ
สายจีนท่ีมีฐานะดี แต่ในท่ีสุดวฒันธรรมน้ีก็เผยแพร่สู่สาธารณชนทัว่ไป เน่ืองจากให้ประโยชน์ครอบคลุมสุข
ภาวะทั้ง 4 ดา้น ตามนิยามขององค์การอนามยัโลก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุพล โล่ห์ชิตกุล (2544, คาํนาํ) ท่ี
กล่าวว่า ไทเก๊กเป็นรูปแบบการออกกาํลงักายท่ีนาํการฝึกลมปราณและสมาธิมารวมกนั เป็นรูปแบบการบาํบดั
ทางร่างกายและจิตใจ ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ปรับสภาวะทางจิตใจ ลดความเครียด ชะลอความแก่ และเพิ่ม
การทาํงานของระบบไหลเวยีนเลือด  

นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัจงจิต กล่อมสิงห์ (2546) ศึกษาเร่ือง การรักษาเอกลกัษณ์ของคน
ไทยเช้ือสายจีนในเมืองเชียงใหม่ พบวา่คนไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทยมีวิธีการรักษาเอกลกัษณ์ความเป็น
จีนและใชว้ิธีการจดักิจกรรมให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมจีน หรืออีกนยัหน่ึงกล่าวได้
วา่ การรําไทเก๊กจดัเป็นวฒันธรรมการออกกาํลงักายท่ีชาวจีนไดน้าํเขา้มาในสังคมไทย และการรําไทเก๊กมี
บทบาททาํใหช้าวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนไดม้าร่วมกนัทาํกิจกรรม และรวมตวักนัเป็นสังคมหรือชุมชนของ
คนไทยเช้ือสายจีนในสังคมไทย  

 
 
 



268 

 

ข้อเสนอแนะ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  
ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน  และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพ  จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งและขนาดของ
โรงเรียน  สุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัชั้นไดผู้บ้ริหารและครูจ านวน 498  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 50 ขอ้  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่าที (independent  
samples t-test)  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis variance) และเปรียบเทียบรายคู่
ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method) พบวา่ สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  3  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนก
ตามสถานภาพต าแหน่ง ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  
ค าส าคัญ:  การบริหารหลกัสูตร, ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study and compare the curriculum administration conditions 
of the schools under Surin Primary Educational Service Area Office 3. The data providers consisted of the 
498 principals and the teachers under Surin Primary Educational Service Area Office 3 who were selected 
by Krejcie and Morgan’s random sampling technique followed by stratified random sampling. They were 
asked about 3 areas: arranging the school curriculum, supporting and encouraging, and supervising the school 
curriculum performance. The research tools were 50-item rating-scale questionnaires with a reliability of 
.96. The data were analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples   
t-test, one way analysis variance and Scheffe’s method. The findings showed that the opinions of school 
curriculum administrators on the conditions when considered in individual aspect and whole aspects were 
at high level. The opinions of the respondents classified according to their position in individual aspect 
and whole aspects had no significant difference. The opinions regarding school size in both individual 
aspect and whole aspects were significantly different at .01. The opinions of arranging the school curriculum 
had no significant difference. 
Keywords: curriculum administration, Surin Primary Educational Service Area Office 3. 
 

บทน า 
โลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อนัเป็นผลมา

จากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียกกนัวา่ยุคโลกาภิวตัน์  ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งต่ืนตวัและเร่งพฒันา
ประเทศในดา้นต่าง ๆ ใหท้นั โดยปัจจยัส าคญัท่ีสุดคือการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์การศึกษาเป็นจุดเร่ิมตน้ใน
การพฒันาประเทศและเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง จึงจ าเป็นตอ้งมีการเร่งรัดพฒันาการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการและให้บริการทางการศึกษาส าหรับ
ประชาชนตามแนวทางท่ีปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ  และไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของ
ไทยทุกระบบ โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานนบัวา่มีความส าคญัยิ่งเพราะเป็นกา้วแรกของการศึกษา  ดงันั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องก าหนดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สังคมไทย เพราะหลกัสูตรเป็นหลกัและหวัใจของการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2543, หนา้ 23-24) 
เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ค าสั่งเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 293/2551 ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 แทนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เน่ืองจากมีปัญหาในเร่ืองความสับสนของ
ผูป้ฏิบติัระดบัสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งจึงตอ้งจดัท า
หลักสูตรของสถานศึกษาข้ึนเองตามบริบทของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบท่ีก าหนดจากหลักสูตร
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แกนกลางขา้งตน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งวางแผนและด าเนินการบริหารการใช้หลกัสูตร การ
เพิ่มพนูคุณภาพการใชห้ลกัสูตรดว้ยการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรในสถานศึกษาของตน และตอ้งพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากน้ีพบว่าสภาพการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ยงัประสบปัญหา
หลายด้าน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 วา่มีสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเป็น
อยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเสนอแนวทางในการบริหารงานดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามแนวทางจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง 
และขนาดของโรงเรียน 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1.  ผูบ้ริหารกบัครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนั 
2.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหาร

หลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนั 
 

วธิีด าเนินการวจิัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรประกอบดว้ยผูบ้ริหารและครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นผูอ้  านวยการ 256 คน  ครู 3,383 คน รวมทั้งส้ิน 3,639 คน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามระดบัชั้น (stratified random sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามขนาดของโรงเรียนคือ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก หลงัจากนั้นสุ่มทั้งผูบ้ริหารและครูให้กระจายตามขนาดของโรงเรียนและอ าเภอ
ตามสัดส่วนดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ไดผู้บ้ริหาร 153 คน และครู 347 คน รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 500 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี 3 ลกัษณะคือ แบบตรวจสอบรายการ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  และแบบปลายเปิด    
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             การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ วิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารแจกแจงความถ่ี
และร้อยละ วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูใช้ค่าที (independent samples t-test) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกนัด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) เม่ือพบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย
คู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ และวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content 
analysis) ดว้ยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 

ผลการวจิัย 
1.  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารและครู จ  านวน 498  คน แบ่งเป็นผูบ้ริหาร 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 

30.52  และครู 346 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.47 
2.  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือด้านการส่งเสริม
สนับสนุนและด้านการก ากบัดูแลคุณภาพ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งพบว่า ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดยดา้นที่มีค่าเฉล่ียคือดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน  
รองลงมาคือด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการก ากับดูแลคุณภาพ  ส าหรับครูมีความคิดเห็น
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียการปฏิบติัสูงสุดคือดา้นการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนและดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพ 

3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

4.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน
และดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพ  ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  ส่วนดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยก าหนดค่าสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 พบวา่โดยรวม
ผูบ้ริหารและครูท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่
ผูบ้ริหารและครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน ผูบ้ริหารและครูท่ีอยูโ่รงเรียนขนาด
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ใหญ่และขนาดกลางมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่ผูบ้ริหารและครูท่ี
อยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก ดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพ  ผูบ้ริหารและครูท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่ผูบ้ริหารและครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก  
 5.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยรวมจ านวน 132 ขอ้ เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีผูแ้สดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะมากท่ีสุดคือด้านการส่งเสริมสนับสนุน  รองลงมาคือดา้นการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงล าดบัจ านวนขอ้ท่ีมีผูแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากมากไป
หานอ้ย 5 อนัดบั ไดแ้ก่ ควรเพิ่มงบประมาณการบริหารหลกัสูตรให้เพียงพอส าหรับทุกโรงเรียน โรงเรียน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัอบรมสัมมนาให้ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในหลกัสูตรมาก
ข้ึน ชุมชน องคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนการบริหารหลกัสูตรในทุกดา้น โรงเรียน
ควรท าวิจยัเพื่อประเมินผลการใช้หลกัสูตร และควรจดัหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมด้านการบริหาร
หลกัสูตรจากหน่วยงานภายนอก ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
1.  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  พบว่าโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมากไปหานอ้ย  
ได้แก่  ด้านการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและด้านการก ากบัดูแลคุณภาพ  
ตามล าดบั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารและครูส่วนใหญ่เขา้รับการอบรมและไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และผูไ้ม่ไดรั้บ
การอบรมก็ได้รับการถ่ายทอดจากเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกัน และอาจเป็นเพราะว่าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีผูบ้ริหารและครูคุน้เคยดีอยู่แลว้ จึงไม่ยากท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัสูตรใหม่  และทางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ก็ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการ
จดัอบรมเก่ียวกบัจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้กับผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนในสังกดัอย่างสม ่าเสมอ  
สอดคล้องกบังานวิจยัของวิริยะ สู้เสง่ียม (2550, บทคดัย่อ) ทวี เพชรพยอม (2551, บทคดัย่อ) และมาลินี 
หม่ืนไวย ์(2553, บทคดัยอ่)  

2.  สภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีน ามาใชใ้หม่ อีกทั้งผูบ้ริหารและครูส่วนใหญ่ไดเ้ขา้รับการอบรม
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551  ท่ีมีเน้ือหาสาระและน าไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้ผูบ้ริหารและครูมีความรู้
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ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาตรงกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิริยะ สู้เสง่ียม (2550, 
บทคดัยอ่) และมาลินี หม่ืนไวย ์(2553, บทคดัยอ่)   

3.  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรง เรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
ส่วนดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนและดา้นการก ากบัดูแลคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน พบวา่ผูบ้ริหารและ
ครูท่ีอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหาร
และครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก และผูบ้ริหารและครูท่ีอยู่โรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกวา่ผูบ้ริหารและครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาเป็นรายคู่ดา้น
การก ากบัดูแลคุณภาพ พบว่าผูบ้ริหารและครูท่ีอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหารและครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะวา่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมดา้นบุคลากรมากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีการบริหารงานเป็นระบบหรือมีการมอบหมายงานรับผิดชอบให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  ส่วน
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะมีปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
บางคร้ังคนคนเดียวอาจตอ้งท างานหลายฝ่ายจนอาจเกิดความสับสนในการปฏิบติังาน จึงส่งผลให้ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความ
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญทรง ประดิษฐบุญ (2551, บทคดัยอ่) และมาลินี หม่ืนไวย ์(2553, 
บทคดัยอ่)   
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาออนไลน์ (e-SAR) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคดัเลือกโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ประกอบดว้ยบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 15 คน จากทั้งหมด 17 คน ใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์  
 

 
* ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
** อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  
*** นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบนัการประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์ 
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แบบสอบถาม และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พบวา่ 1) ความพึงพอใจและความคาดหวงั
ของบุคลากรท่ีมีต่อระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 2) ดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัปานกลาง และ 3) ดา้นการสนบัสนุนและการให้บริการการใชง้านอยู่
ในระดบัปานกลาง ผลการวจิยัสามารถน ามาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพระบบสารสนเทศการประกนัคุณภาพ
ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
ค าส าคัญ:  การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวงั, ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to examine satisfactions and expectations of university’s staff 

toward online electronic Self-Assessment Report system (e-SAR). The sampling groups of this study were 
15 university’s staffs from school of information technology, Sripatum University Chonburi Campus from 
overall 17 university’s staffs, selected sampling groups by simple purposive sampling. Research methods 
were applied to collect quantitative data using interviews and questionnaires for participant and non-participant 
observations, as well as documentary studies. The satisfactions and expectations of university’s staff toward 
online electronic Self-Assessment Report system (e-SAR) found that: 1) the quality assurance, performance 
and benefit of the system were medium, 2) The quality of design was medium level, and 3) the quality 
assurance, support, and services were medium level. In summary, the results of this research useful for 
developed and improved quality assurance of online electronic Self-Assessment Report system and quality 
of educational. 
Keywords: satisfactions and expectations, online electronic self-assessment report system (e-SAR). 
 

บทน า 
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้  าหนด

จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไวใ้น
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศึกษา การประกนัคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานตน้สังกดั (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) 
และสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

จากขอ้มูลขา้งตน้เพื่อให้การด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ทางคณะและมหาวิทยาลยัจึงร่วมกนัพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ 
และน ามาใชใ้นการประกนัคุณภาพของคณะ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป ดงันั้น
ระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศจึงเขา้มามีบทบาท และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงตอ้งมีการน าระบบฐานขอ้มูลมา
ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยั สามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อ
เหตุการณ์ อยา่งไรก็ตามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดพ้ฒันาและน าระบบดงักล่าวมาใชแ้ลว้ในปีการศึกษา 
2555 เพื่อใหก้ารปรับปรุงระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงไดศึ้กษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากร
ท่ีมีต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์ (e-SAR) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
วทิยาเขตชลบุรี เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปด าเนินการพฒันาและปรับปรุงระบบใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์ 

(e-SAR) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการร่วมกบัการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นกลุ่มผูบ้ริหาร ครู-อาจารย ์และเจา้หน้าท่ีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  จ านวน 17 คน และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน  15 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยั
ส่วนบุคคล เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน และต าแหน่ง  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์ (e-SAR) ประกอบดว้ย 3 ดา้นยอ่ยคือ ดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ระบบ ดา้นการออกแบบ และดา้นการสนบัสนุนและการให้บริการการใชง้าน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ช่วงคะแนน ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
และส่วนท่ี 3 แบบเสนอขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอ
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์ (e-SAR) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในปี
การศึกษา 2555 ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพของคณะ
ทั้งหมด 17 คน ไดรั้บการตอบกลบั 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.44  ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจิัย 
 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจและความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 
 

รายการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวงั   
 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

ระดับของปัญหา 

  SD ความหมาย 
1) ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 3.10 0.74 ปานกลาง 
2) ความถูกตอ้งของการประมวลผล สูตรการค านวณ

และรายงานต่าง ๆ 
3.50 0.71 ปานกลาง 

3) ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.30 0.48 ปานกลาง 
4) ความเหมาะสมของขั้นตอนการบนัทึกผลการ

ประเมินตวับ่งช้ี 
3.20 0.42 ปานกลาง 

5) ความเหมาะสมของขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐาน 
(common data set) 

2.70 0.48 นอ้ย 

6) การจดัการรักษาความปลอดภยั และก าหนดสิทธ์ิใน
การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

3.30 1.06 ปานกลาง 

7) การเช่ือมต่อของระบบฐานขอ้มูลฯ มีประสิทธิภาพต่อ
การใชง้าน (การใชง้านระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การ
บนัทึกขอ้มูล การอพัโหลดภาพ การส่งขอ้มูล) 

2.70 0.95 ปานกลาง 

8) ความง่าย (user friendly) ของการใชง้านของระบบ 2.70 0.82 ปานกลาง 
9) ระบบฐานขอ้มูลฯ ช่วยท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน 3.00 0.82 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวงั   
 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

ระดับของปัญหา 

  SD ความหมาย 
10)   ระบบฐานขอ้มูลฯ ช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ 4.10 0.57 มาก 
11)   ภาษาท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูลฯ เป็นทางการ  
         ตรงประเด็น และส่ือความหมายชดัเจน 

3.30 0.48 ปานกลาง 

12)   ระบบฐานขอ้มูลฯ อ านวยความสะดวกในการจดัท า 
        รายงานผลการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริหาร 
        ประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ 

3.40 0.70 ปานกลาง 

13)   ผูบ้ริหารสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบฐานขอ้มูลฯ  
        ในการก ากบัการด าเนินงานตามองคป์ระกอบต่าง ๆ  
        ไดอ้ยา่งสะดวก 

3.60 0.84 มาก 

14)   การเผยแพร่ขอ้มูลผลการประเมินในเชิงสถิติท่ีไดจ้าก 
        ระบบ 

3.40 0.52 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.69 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ความพึงพอใจและความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจในระดบัมากเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ระบบฐานขอ้มูลฯ ช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษ ผูบ้ริหารสามารถใชป้ระโยชน์
จากระบบฐานขอ้มูลฯ ในการก ากบัการด าเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และความ
เหมาะสมของขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐาน (common data set) 

 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจและความคาดหวงัดา้นการออกแบบ 
 

รายการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวงั 
ด้านการออกแบบ 

ระดับของปัญหา 

  SD ความหมาย 
1) ความสวยงาม ความทนัสมยั และน่าสนใจของหนา้โฮมเพจ 2.80 0.63 ปานกลาง 
2) การจดัวางรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่านและการใชง้าน 3.10 0.57 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 
รายการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวงั 

ด้านการออกแบบ 

ระดับของปัญหา 

  SD ความหมาย 
3)  ขนาดตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้ายและ 
      สวยงาม 

3.30 0.67 ปานกลาง 

4)  ความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอกัษร และขอ้มูลต่าง ๆ 3.00 0.82 ปานกลาง 
รวม 3.05 0.67 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ความพึงพอใจและความคาดหวงัดา้นการออกแบบ ในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ยคือ ขนาดตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้ายและสวยงาม การจดัวางรูปแบบในเวบ็ไซตง่์าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน ความเร็วในการแสดงภาพ ตวัอกัษร และขอ้มูลต่าง ๆ และความสวยงาม ความ
ทนัสมยัและน่าสนใจของหนา้โฮมเพจ   

 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจและความคาดหวงัดา้นการสนบัสนุนและการใหบ้ริการการใชง้าน 
 

รายการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวงั 
ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 

ระดับของปัญหา 

  SD ความหมาย 
1) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหา  3.00 0.94 ปานกลาง 
2) เอกสาร/คู่มือประกอบการใชง้านมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 2.70 0.67 ปานกลาง 
3) มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอยา่งเพียงพอ  2.70 1.06 ปานกลาง 
4) การใหบ้ริการขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของ

ส านกังานแผนและประกนัคุณภาพ 
3.00 0.82 ปานกลาง 

5) การใหบ้ริการขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของส านกังาน
บริการคอมพิวเตอร์ 

3.00 0.67 ปานกลาง 

รวม 2.88 0.83 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ความพึงพอใจและความคาดหวงัดา้นการสนบัสนุนและการให้บริการการใช้

งาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแกไ้ขปัญหา การให้บริการ
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ขอ้มูลและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของส านกังานแผนและประกนัคุณภาพ การให้บริการขอ้มูลและแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ของส านกังานบริการคอมพิวเตอร์ เอกสาร/คู่มือประกอบการใชง้านมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย และมี
ช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอยา่งเพียงพอ    
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์  
                 (e-SAR) 
 

รายการสรุปผลการประเมินความพงึพอใจและความคาดหวงั 
ระดับของปัญหา 

  SD ความหมาย 
1) ดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 3.24 0.67 ปานกลาง 
2) ดา้นการออกแบบ 3.05 0.36 ปานกลาง 
3) ดา้นการสนบัสนุนและการใหบ้ริการการใชง้าน 2.88 0.49 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.51 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาออนไลน์ (e-SAR) จ าแนกตามรายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดคือดา้นประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ รองลงมาคือดา้นการออกแบบ และดา้นการสนบัสนุนและการให้บริการการใชง้าน 
ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 1 

  

 
 
ภาพท่ี 1 สรุปความพงึพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรท่ีมีต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาออนไลน์ (e-SAR)  

 

3.24 

3.05 

2.88 

ดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

ดา้นการออกแบบ 

ดา้นการสนบัสนุนและการให้บริการการใชง้าน 
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อภิปรายผล 
ดา้นการสนบัสนุนและการให้บริการการใชง้าน พบวา่ระบบโดยรวมมีความสมบูรณ์และสามารถ

น ามาใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถสนบัสนุนการท างานดา้นประกนัคุณภาพไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ยงัพบปัญหา
บางประการคือขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อน ส่งผลให้การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ เป็นไปไดย้าก
และอาจผิดพลาดได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภากร ผดุงสัตยวงศ์ (2544) ท่ีพบว่าหากขั้นตอนซบัซ้อน
ส่งผลท าใหก้ารบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากน้ียงัพบขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีส าคญัคือ ควรอ านวย
ความสะดวกกบัผูใ้ชโ้ดยมีการอบรมการใชง้าน ผูพ้ฒันาระบบควรศึกษาเก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ใหช้ดัเจน และตวับ่งช้ีท่ีไม่ประเมินระดบัคณะ/สาขาวชิาควรมีการแสดงขอ้ความแจง้ใหท้ราบ   

ดา้นการออกแบบ พบวา่การออกแบบระบบโดยน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ ส่งผลใหเ้กิดความ
สะดวกและคุน้เคย สามารถท างานไดทุ้กท่ีทุกเวลา แต่เน่ืองจากระบบประกนัคุณภาพการศึกษานั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเอกสารหลกัฐานและบุคลากรจ านวนมาก ท าให้ผูใ้ชง้านมีความหลากหลาย จึงควรออกแบบให้
เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการใชง้านมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Power และ Dickson (1974) ท่ีพบวา่การ
ออกแบบระบบควรท าใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อให้ง่ายต่อการใชง้าน  ทั้งยงัควรรองรับการใชง้านจากอุปกรณ์
ประเภทต่าง ๆ ทั้งจากโทรศพัทแ์ละเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

ดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ พบว่าระบบมีประโยชน์และควรน ามาใช้กบัการประกนั
คุณภาพเป็นอย่างมากและเห็นว่าควรมีการพฒันาปรับปรุงและน ามาใช้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ียงัพบขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัความพร้อมให้บริการและการใช้งานกบั Browser ควรมีความสามารถในการรองรับทุก 
Browser ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ทั้ง IE, Chrome และ Firefox นอกจากน้ี ระบบควรมีความสามารถในการ
ก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพและใชห้ลกัฐานส่วนกลาง (หน่วยงานสนบัสนุน) โดยเม่ือหน่วยงาน
กลางมีขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ควรดึงขอ้มูลมาแสดงท่ีคณะไดเ้ลย โดยถา้คณะมีหลกัฐานเพิ่มเติมให้สามารถเพิ่ม
หลกัฐานไดภ้ายหลงั 
 

กติติกรรมประกาศ 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณเงินทุนจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีและ
คณาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเก็บขอ้มูล 
นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั สุขสกุลชยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สัมพนัธ์ุ จนัทร์ดี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎาวรรณ น่ิมนวล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัด์ โสวจสัสตากุล ดร.วชิรพรรณ 
แกว้ประพนัธ์ ดร.พนัธ์ุศกัด์ิ ชยัสิทธ์ิ ดร.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ และดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าและ
ค าปรึกษาจนท าใหง้านวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

 



285 

 

บรรณานุกรม  
เศรษฐชยั ชยัสนิท และสุรชยั สุขสกุลชยั.  (2552).  การศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการและแนวทางการ 
          ผลิตหนงัสือเสียงส าหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ.  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 6(1), หนา้ 64-72.  
อาภากร ผดุงสัตยวงศ์.  (2544).  การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการของส่วนทะเบียนและประเมินผล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยั
 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. 
Aldrich, F. K., & Parkin, A.  (1988).  Tape recorded textbooks for the blind: A survey of producers and 
 users.  The British Journal of Visual Impairment, 6(l), pp. 3-6. 
Nielsen, J., & Landauer, T. K.  (1993).  A mathematical model of the finding of usability problems.  In 
 Proceedings of the INTERCHI '93 conference on human factors in computing systems (pp. 
 206-213).  Amsterdam, Netherlands: IOS Press. 
Power, R. F., & Dickson, G. W.  (1974).  MIS project management: Myths opinions and reality.  California 

 Management Review, 15(3), pp. 147-156. 
 
 

  



286 

 

การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างเตาเผาและผลติเคร่ืองป้ันดนิเผา 
ราก ุด้วยเนือ้ดนิด่านเกวยีน แก่ผู้ประกอบการเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวยีน* 

DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY TRANSFER OF KILN AND RAKU 
FIRING OF DAN KWIAN CLAY FOR DAN KWIAN  
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บทคดัย่อ 
การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดลองเน้ือดินป้ันด่านเกวียนท่ีพฒันาให้เป็นเน้ือดินป้ันท่ี

เหมาะสมต่อการท าเทคนิครากุและน ้าเคลือบรากุท่ีอุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส จ านวน 2 สูตร ท่ีเหมาะสม
ต่อการน าไปใช ้และการสร้างเตาเผารากุดว้ยฉนวนเซรามิกไฟเบอร์ เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบติั พบวา่ผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้และกรรมวิธีจากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ในการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนไดจ้ริง ตั้งแต่การปรับปรุงเน้ือดินป้ันรากุให้เหมาะสมต่อการผลิต และการ
ประยกุตน์ าไปใชแ้กปั้ญหาการแตกร้าวของดินด่านเกวยีนเพื่อใชใ้นกิจการ รวมถึงการสร้างเตาเผารากุเพื่อใช้
เองในการเผาช้ินงานขนาดเล็ก หรือทดลองเผาเคลือบ จากการถ่ายทอดเทคโนโลย ีผูว้จิยัมุ่งหวงัท่ีจะยกระดบั
และเปล่ียนแปลงการท าเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนให้ดีข้ึน สามารถแข่งขนัทางการตลาดให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ 
ในปัจจุบนัได ้
ค าส าคัญ: เน้ือดินป้ันรากุ, เตาเผารากุ, เคลือบรากุ, ดินด่านเกวยีน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
* ไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.)  ปีงบประมาณ 2554 
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ABSTRACT 
The study aimed to develop and transfer Kiln building and Dan Kwian clay Raku firing technology 

for Dan Kwian Pottery entrepreneurs. The results revealed that Dan kwian clay was suitable for Raku 
techniques. Two Raku glaze recipes at the firing heat of 1,050°C were the appropriate formula for making 
Raku Kiln with ceramic fiber insulation. The knowledge, both theory and practice, from the training was 
then passed on to the local pottery entrepreneurs to apply in their actual pottery making. The knowledge 
gained from the study helped improve Raku clay to suit the production, solve Dan Kwian clay cracking 
problem as well as building Raku kilns for small production or pottery firing test. From the transferring of 
technology, the researcher aimed at developing Dan Kwian pottery making process to be able to compete 
in the market.  
Keywords: Raku clay, Raku kiln, Raku glaze, Dan Kwian clay. 
 

บทน า 
เคร่ืองป้ันดินเผาหรือเซรามิกมีมาแต่สมยัโบราณ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความเจริญ ค่านิยม รสนิยม 

ความเป็นอยู่ ทั้ งด้านวฒันธรรม ประเพณี และการส่งต่ออิทธิพลผ่านเคร่ืองป้ันดินเผาในยุคสมยัต่าง ๆ ซ่ึง
ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผามาตั้ งแต่ก่อนประวติัศาสตร์  เช่น บ้านเชียง จนยุค
ประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมยัสุโขทยั เช่น เคร่ืองถว้ยสังคโลก หรือเคร่ืองเคลือบสีเขียวไข่กาท่ีเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา
ท่ีมีการคา้ขายในสมยันั้น รวมไปถึงเคร่ืองถ้วยลายคราม เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ท่ีรับอิทธิพลจากจีน จนมาถึง
เคร่ืองป้ันดินเผาในยุคปัจจุบนัท่ีมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้จ  ากดัอยู่แค่โอ่ง ไห 
หมอ้ หรือแจกนัอีกต่อไป โดยการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองป้ันดินเผาหรือเซรามิกไดไ้ปถึงวสัดุทางดา้น
วิทยาศาสตร์ ด้านเคมี วสัดุทนไฟ ฟันเทียม หรือเกราะกันกระสุน ท่ีได้มีการศึกษาและค้นควา้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

เคร่ืองป้ันดินเผามีกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย เหมาะส าหรับผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในแต่ละชนิด และสามารถพฒันาให้เหมาะกบักลุ่มอาชีพในครัวเรือน ชุมชนขนาดเล็ก หรือ
โรงงานขนาดยอ่ม  เพื่อส่งเสริมอาชีพและแรงงานในทอ้งถ่ินท่ีขาดแคลนเทคโนโลยีชั้นสูง  สภาพการณ์ปัจจุบนั
รูปแบบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาหรือเซรามิกโดยเฉพาะในชุมชนหรือผูป้ระกอบการรายยอ่ยก็ยงัคงมีรูป
แบบเดิม ๆ บางแห่งพฒันาผลิตภณัฑ์ดว้ยการใชสี้น ้ าพลาสติกและสีน ้ ามนั เป็นตน้  จึงท าให้เสียความคงแท้
ของเซรามิกและลดมูลค่าของผลิตภณัฑ์อยา่งน่าเสียดาย รวมถึงการลอกเลียนแบบกนัเอง ท าให้ผลงานไม่มี
การพฒันาและเกิดปัญหาในเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมเซรามิกจะมีสาเหตุมาจาก 

- ขาดบุคลากรนกัออกแบบทางเซรามิก วิศวกรเซรามิก ผูค้วบคุมเตาเผา เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบวิเคราะห์
วตัถุดิบเซรามิก นกัการตลาดอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์ซรามิก การพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์และ
การแกปั้ญหา การบริการ และภาษาต่างประเทศ  
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- ขาดทกัษะดา้นการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เตาเผา และเทคโนโลยทีนัสมยั  
- วตัถุดิบท่ีใชจ้ากภายในประเทศยงัมีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ 
- ขาดความเช่ือมโยงและความร่วมมือจากภาครัฐท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหา

เชิงลึกให้กบัภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจงั รวดเร็วและครบวงจร  โดยแนวทางในการพฒันานั้นตอ้งพฒันา
บุคลากรทางดา้นศาสตร์และศิลป์ เพิ่มความรู้ทางวชิาการ ตลอดจนการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์ห้เท่า
ทนัต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งมีรสนิยมและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ เนน้ความรู้เฉพาะทาง เช่น การ
ลงสี การเขียนลาย การข้ึนรูป การเผาโดยใช้เคร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยั และมุ่งเนน้เซรามิกแบบดั้งเดิมให้มาก
ข้ึน (กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, 2548, หนา้ 13-14)  
               ชุมชนบา้นด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา เป็นแหล่งเคร่ืองป้ันดินเผาอีกแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงใน
ระดบัประเทศ ดว้ยเป็นแหล่งคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีเป็นจุดพกัเกวียนมาแต่สมยัอดีต และตั้งถ่ินฐานจน
มาถึงปัจจุบัน (ด่านเกวียนดอทคอม, ออนไลน์, 2555)  ด่านเกวียนจึงเป็นแหล่งท่ีมีว ัตถุดิบส าคัญของ
เคร่ืองป้ันดินเผา เช่น ดินตามริมฝ่ังมูลหรือตามตะกุดต่าง ๆ ตามค าบอกเล่าของคนในสมยัก่อนวา่มี "พวกข่า" 
คือพวกเร่ร่อน เป็นชนกลุ่มเล็ก ๆ เป็นผูน้ าดินมาป้ันเป็นเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่น โอ่งดิน ไห ครก เผาดว้ยเตา
ประทุนหลังเต่าท่ีสร้างข้ึนเองในชุมชน โดยใช้เช้ือเพลิงจากไม้ฟืนท่ีหาได้ เดิมทีแล้วจะเผาในอุณหภูมิสูง 
1,200oC ข้ึนไป เรียกวา่ “เผาด า” และเผาในอุณหภูมิต ่า 900-1,000oC  เรียกวา่ “เผาแดง” จากการส ารวจการพฒันา
เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนพบวา่ ยงัคงใชเ้ตาเผาประทุนอยูเ่ป็นหลกั และนิยมเผาอุณหภูมิต ่าเป็นหลกั มีไม่ก่ี
เตาท่ีเผาอุณหภูมิสูง เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความประสงคจ์ะน าช้ินงานมาทาดว้ยสีพลาสติก จึงไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเผาในอุณหภูมิสูงซ่ึงส้ินเปลืองและทาสีติดยาก และจากการส ารวจผู ้ประกอบการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผามีการพฒันาผลิตภณัฑ์ช้ามาก มีการลอกเลียนแบบกนัเอง ขาดคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน มีการ
แตกร้าวของเน้ือดิน ผ่านการซ่อมแซมก่อนขาย การขายตดัราคากนั ขาดความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพ และ
ขาดผูถ่้ายทอดเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ผูป้ระกอบการหลายแห่งในชุมชนปิดตวัลงและเกิดผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมี
อาชีพท่ีหลากหลาย เช่น ขายดินป้ัน รับข้ึนรูป รับเผางาน และทาสี ซ่ึงไม่ไดคุ้ณภาพในแต่ละขั้นตอน ท าให้
สินคา้ราคาตกต ่า  ถูกต่อรองทางการคา้ เป็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งรีบเร่งแกไ้ข และตอ้งเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ
ทางดา้นเทคนิคและกระบวนการคิด และองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก 

เทคนิครากุ (Raku) เป็นเทคนิคท่ีใชผ้ลิตถว้ยชาในประเทศญ่ีปุ่นท่ีสืบทอดต่อกนัมา โดยใชไ้ฟในอุณหภูมิ
ต ่า และคีบออกจากเตาเผาในขณะท่ีถ้วยยงัร้อนแดง ได้พื้นผิวท่ีหยาบดูเรียบง่าย  “รากุ” มีความหมายถึง 
ความปิติช่ืนชม  ตน้ตระกูลรากุไดสื้บทอดการท าถว้ยชารากุต่อมาในรุ่นลูกหลาน ตลอดจนลูกศิษยจ์นมาถึง
ปัจจุบนั (คนธาภรณ์  เมียร์แมน, 2552, หน้า 2-3) เทคนิครากุมีลกัษณะพิเศษท่ีคุณภาพของเน้ือดินแตกต่างจาก
ดินเคร่ืองป้ันดินเผาชนิดอ่ืน คือเป็นดินท่ีสามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดจากความ
พรุนตวัของเน้ือดิน มีการหดตวันอ้ย ลดการแตกร้าว สามารถปรับปรุงไดโ้ดยใส่วตัถุดิบอ่ืน ๆ เช่น ดินเช้ือและ
วตัถุอินทรียท่ี์สามารถเผาแลว้หายไป ซ่ึงลกัษณะของดินรากุดงักล่าวเหมาะสมและสามารถใชแ้กปั้ญหาการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนท่ีมีการแตกร้าวและหดตวัมากไดดี้ 
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ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีแนวความคิดในการพฒันารูปแบบและเทคนิคเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ดว้ยการ
พฒันาดินและเคลือบดว้ยเทคนิครากุให้มีความเหมาะสมกบัเน้ือดินด่านเกวียนท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ รวมไป
ถึงกรรมวิธีในการเคลือบ การเผาและการสร้างเตาเผาแบบง่ายให้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูใ่นทอ้งท่ี
และการน าไปใช้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีรากุดงักล่าวเพื่อใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน รวมถึงการ
ปรับทศันคติของผูป้ระกอบการต่อการรับส่ิงใหม่ทางเทคโนโลยีทีละน้อย เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา
ด่านเกวยีนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนและมีความเป็นสากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท าให้สินคา้มีมูลค่าท่ี
สูงข้ึนไดแ้ละสามารถแข่งขนัทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศไดใ้นอนาคต  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและทดลองผสมน ้ าเคลือบรากุให้เหมาะสมต่อเน้ือดินป้ันท่ีมีอยูใ่นแหล่งชุมชนบา้น
ด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา 
 2.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้ือดินและการเผาเคลือบรากุแก่ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชน
ด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา 
 3.  เพื่อถ่ายทอดการสร้างเตาเผาส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผารากุแก่ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา 
ชุมชนด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1.  เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นประชากรท่ีประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ดา้นการผลิต 

ก าลงัผลิต ศกัยภาพการผลิต รายได ้ความรู้ ความพร้อม ความตอ้งการเพิ่มเติมทัว่ไป โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสาร
การสัมภาษณ์ ใชแ้บบสอบถาม และสังเกตผูป้ระกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดันครราชสีมา   
 2.  การวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพของการน าความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ารากุไป
ใชไ้ดจ้ริง เพื่อใชเ้ป็นตวัก าหนดองคค์วามรู้และเน้ือหาท่ีจะถ่ายทอดใหไ้ดค้วามเขา้ใจมากท่ีสุด 
 3.  การทดลองเน้ือดินป้ันและผสมน ้าเคลือบในสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัเน้ือดินด่านเกวยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 สูตรทฤษฎีเส้นตรง (line blend) จ านวน 19 จุด หาส่วนผสมของเน้ือดินป้ันด่านเกวยีน 
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 - ทดลองเน้ือดินป้ันด่านเกวียนท่ีเหมาะสมต่อเทคนิครากุ โดยใชสู้ตรทฤษฏีเส้นตรง จ านวน 19 จุด 
เพื่อหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกอบด้วยวตัถุดิบหลกั 2 ชนิด คือ ดินด่านเกวียน ทรายด่านเกวียน 
เพิ่มเติมส่วนผสมอีก 2 ชนิดโดยเปอร์เซ็นน ้าหนกัคือ ทลัคมัและดินเช้ือ 
 
ตารางท่ี 1 อตัราส่วนผสมดินป้ันด่านเกวยีน โดยใชสู้ตรทฤษฎีเส้นตรง (line blend) 
 

จุดที ่ ดินด่านเกวยีน
(%) 

ทรายด่านเกวยีน 
(%) 

จุดที ่ ดินด่านเกวยีน
(%) 

ทรายด่านเกวยีน
(%) 

1 5 95 11 55 45 
2 10 90 12 60 40 
3 15 85 13 65 35 
4 20 80 14 70 30 
5 25 75 15 75 25 
6 30 70 16 80 20 
7 35 65 17 85 15 
8 40 60 18 90 10 
9 45 55 19 95 5 

10 50 50 ADD.ทลัคมั 3% และดินเช้ือ (grog) 20% ทุกจุด 
   

 - ทดลองเคลือบรากุสูตรท่ี 1 ในอุณหภูมิ 1,050 (cone 05) มีวตัถุดิบ 3 ชนิด คือ ฟริต, บอแรกซ์ และ
ดินขาว ใชอ้ตัราส่วนผสมคิดเป็นร้อยละ 50:40:10 และผสมสารให้สีดว้ยออกไซด์และสีส าเร็จรูปดว้ยสูตร
ทฤษฎีเส้นตรง 
   - ทดลองเคลือบรากุสูตรท่ี 2 ในอุณหภูมิ 1,050 (cone 05) มีวตัถุดิบ 3 ชนิด คือ โซดาแอซและซิลิกา้
ใช้อตัราส่วนผสมคิดเป็นร้อยละ 70:30 โดยเพิ่มเติมดินขาว 5% และผสมสารให้สีดว้ยออกไซด์และสีส าเร็จรูป 
ดว้ยสูตรทฤษฎีเส้นตรง 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  สูตรทฤษฎีเส้นตรง (line blend) ในการใส่สารใหสี้ในน ้าเคลือบ 
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 4.  การสร้างเตาเผารากุเพื่อใชใ้นการทดลองเน้ือดินป้ันและเคลือบรากุ 
            4.1 การทดลองสร้างเตาเผารากุ ใช้เช้ือเพลิงแก๊ส LPG ดว้ยโครงเหล็กฉากและเหล็กแบนเช่ือมต่อเป็น
โครงสร้างเตาเผา รูปทรง 4 เหล่ียม ขนาด 0.65 X 0.75 เมตร สูง 0.60 เมตร  และกรุฉนวนกนัความร้อนเซรามิก
ไฟเบอร์ หนา 1 น้ิว จ  านวน 3 ชั้น ภายใน และยดึแผน่เซรามิกไฟเบอร์ดว้ยกระดุมดินเผาและลวดทนไฟ เจาะ
ช่องส าหรับใส่หวัพ่นไฟ (burner) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร เยื้องกนัดา้นซ้ายและขวาบริเวณ
ดา้นล่างของเตาเผา รวมถึงฝาเตาโครงสร้างเหล็กฉากรูปทรง 4 เหล่ียมขนาด 0.65 X 0.75 เมตร และกรุฉนวน
กนัความร้อนเซรามิกไฟเบอร์ หนา 1 น้ิว จ  านวน 3 ชั้น และยึดแผ่นเซรามิกไฟเบอร์ดว้ยกระดุมดินเผาและลวด
ทนไฟ เจาะช่องระบายความร้อนไวด้า้นบน และมีหูเหล็กจบัยก   
 4.2  การทดลองสร้างเตาเผารากุ ใชเ้ช้ือเพลิงแก๊ส LPG ดว้ยโครงเหล็กฉากและเหล็กแบนเช่ือมต่อ
เป็นโครงสร้างเตาเผา รูปทรง 6 เหล่ียม ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.00 เมตร สูงประมาณ 1.00 เมตร (2 ชั้น) 
และกรุฉนวนกนัความร้อนเซรามิกไฟเบอร์ หนา 1 น้ิว จ  านวน 3 ชั้น ภายใน และยึดแผ่นเซรามิกไฟเบอร์
ดว้ยกระดุมดินเผาและลวดทนไฟ เจาะช่องส าหรับใส่หวัพ่นไฟ (burner) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร 
เยื้องกนัดา้นซา้ยและขวาบริเวณดา้นล่างของเตาเผา รวมถึงฝาเตาโครงสร้างเหล็กฉากรูปทรง 6 เหล่ียม ขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.00 เมตร และกรุฉนวนกนัความร้อนเซรามิกไฟเบอร์ หนา 1 น้ิว จ  านวน 3 ชั้น และยึด
แผน่เซรามิกไฟเบอร์ดว้ยกระดุมดินเผาและลวดทนไฟ เจาะช่องระบายความร้อนไวด้า้นบน และมีหูเหล็กจบัยก   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพท่ี 3 แบบในการสร้างเตาเผารากุ รูปทรง 4 เหล่ียม และรูปทรง 6 เหล่ียม 
  
 4.3 ขั้นตอนท่ีเป็นเทคนิคในการเผารากุดว้ยเตาเผารากุ  

- น าช้ินท่ีเคลือบวางลงบนแผน่รองเตาในเตาเผา โดยให้มีระยะห่างระหวา่งช้ินเพื่อให้สามารถคีบ
ข้ึนมาดว้ยเหล็กคีบหรือขอเก่ียว 

- การอุ่นเตา ควรจุดไฟท่ีหัวพ่น 1 หัว ในขณะท่ีมีช้ินงานอยู่ในเตาเผา เน่ืองจากการจุดไฟ 2 หัว 
ในช่วงเวลาอุ่นเตาท าใหค้วามร้อนภายในเตาข้ึนสูงเร็วจนเกินไป สามารถข้ึนไดถึ้ง 50 องศาเซลเซียสต่อนาที 
ซ่ึงช่วงแรกช้ินงานไม่สามารถคายน ้ าหรือปรับสภาพการขยายตวัไดท้นั ท าให้เกิดการระเบิดของช้ินงาน จึง
เป็นขอ้ควรระวงัในการอุ่นเตาในช่วงแรก  



292 

 

 - การเปิดปิดฝาเตา ควรกระท าอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ แง้ม และปิดโดยอาศยัการสังเกตจากไอน ้ า
ภายในเตาและสภาพการคายน ้ าของช้ินงานให้หมดก่อนปิดให้สนิท ดว้ยการน าฝ่ามือองับริเวณท่ีไอความร้อน
ออกมาเป็นเวลา 10-15 วนิาที หากมีความช้ืนอยู ่ เม่ือขยี้มือจะมีความเหนียวของน ้ าเกิดข้ึน หากไม่มีความช้ืน
มือจะแหง้ 

- การปรับแรงดนัแก๊สควรปรับอย่างช้า ๆ ให้เพิ่มข้ึน โดยสังเกตจากมาตรวดัหรือลกัษณะเปลวไฟ 
รวมถึงการปรับอากาศใหส้ัมพนัธ์กนั หากไม่สัมพนัธ์กนัจะเกิดเสียงดงัหรือเปลวไฟมากเกินไป หรืออาจท า
ให้ไฟดบัได ้กรณีท่ีไฟดบัควรหยุดการเผาและเปิดฝาเตาให้หมดเพื่อระบายแก๊สภายในเตาออกก่อนจุดไฟ
ใหม่ ไม่ควรจุดไฟทนัทีท่ีมีการไหลออกของแก๊ส จะท าให้เกิดอนัตรายจากการระเบิดของแรงอดัภายใน
เตาเผา 

 - การสังเกตการสุกตวัของเคลือบ สามารถสังเกตไดห้ลายวิธี กรณีทราบอุณหภูมิของเคลือบสามารถ
วางทุ่นทนไฟหรือเทอร์โมคพัเปิลในการวดัอุณหภูมิการสุกตวัของเคลือบไดแ้ละมีความแน่นอน กรณีใช้การ
สังเกตผิวเคลือบให้สังเกตจากความมนัของผิวเคลือบ จะแสดงให้เห็นถึงการสุกตวั ทั้งน้ีหากใช้การสังเกตผิว
เคลือบอาจมีความไม่แน่นอน แต่จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างของการเผาในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอาจเป็นเสน่ห์ของ
เคลือบรากุ (การมองเคลือบภายในเตาจะมีแสงหรือความร้อนท่ีส่งผลต่อดวงตาซ่ึงเป็นอนัตราย ควรมีอุปกรณ์
ป้องกนั  เช่น แวน่ตากนัแดด เป็นตน้) 

- การคีบช้ินงานออกจากเตาเผารากุ จะตอ้งมีอุปกรณ์การคีบท่ีเหมาะสมต่อรูปทรงท่ีจะคีบ เพื่อป้องกนั
การร่วงหล่นของช้ินงานขณะออกจากเตา การใชอุ้ปกรณ์คีบควรใชร่้วมกบัถุงมือกนัไฟดว้ย 

- การน าช้ินงานคลุกกบัวสัดุท่ีท าให้เกิดควนั ควรมีถงัส าหรับคลุกโดยเฉพาะและมีฝาเปิดปิด ขอ้
ควรระวงัคือ การระมดัระวงัเปลวไฟจากภายในถงัคลุกท่ีสามารถลุกโชนข้ึนมาขณะเปิดฝาถงั  ก่อนน ามาท า
ใหช้ิ้นงานเยน็ตวัลงดว้ยการแช่ลงในน ้าหรือปล่อยใหเ้ยน็ตวัภายนอกถงั 

- การน าช้ินงานท่ีมีลกัษณะปากแคบลงน ้ าให้เยน็ตวั ควรค่อย ๆ กรอกน ้ าเขา้สู่ภายในช้ินงานอยา่ง
ชา้ ๆ จนเตม็ อยา่ให้ช้ินงานเกิดอาการส าลกัน ้ า อาจท าให้เกิดแรงดนัจากความร้อน ท าให้เกิดการระเบิดของ
กน้ช้ินงาน เกิดความเสียหาย  

- น าช้ินงานมาท าความสะอาดอีกคร้ังดว้ยน ้าสะอาด 
 5.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาและการเผารากุ การเคลือบและเทคนิคต่าง ๆ ในการท ารากุ
แก่ผูป้ระกอบการอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา โดยการประชาสัมพนัธ์
จากเทศบาลต าบลด่านเกวยีน และสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมจากผูป้ระกอบการท่ีมีความสนใจ 
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ภาพท่ี 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผูป้ระกอบการภาคทฤษฎี และปฏิบติัการข้ึนรูป 
                                 ดว้ยดินด่านเกวยีน การสร้างเตาเผารากุและทดลองเผาดว้ยเทคนิครากุ 

  
  6.  ติดตามผลปฏิบติัการของผูป้ระกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา 
ณ สถานท่ีปฏิบติัการของผูป้ระกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนท่ีรับการถ่ายทอดและฝึกอบรม ดว้ย
แบบสอบถามหลังการฝึกอบรม และการสังเกตประกอบการพิจารณาให้ค  าแนะน าปรับปรุงผลงานเพื่อ
น าไปสู่การประกอบการจริงต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 5 เตาเผาท่ีผูป้ระกอบการสร้างข้ึนหลงัจากไดรั้บความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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ภาพท่ี 6 ผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการสร้างข้ึนหลงัจากไดรั้บความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

 7.  การประเมินผล ใช้วิธีสอบถามประเมินความพึงพอใจและการน าไปใช้ รวมถึงสรุปสภาพ
ปัญหาของการน าไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงต่อไป 
 

ผลการวจิัย 
  1.  ผลการทดลองเน้ือดินป้ันรากุดว้ยเน้ือดินด่านเกวยีนและเคลือบรากุ มีดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองส่วนผสมเน้ือดินป้ันรากุ ในจุดท่ี 17 
 

ส่วนผสมร้อยละ (%) ผลการทดลองเนือ้ดินป้ันรากุด้วยเนือ้ดินด่านเกวียน ในจุดที ่17 
ดินด่านเกวยีน     85% 
ทรายด่านเกวยีน  15%   

- เน้ือดินมีความเหนียวดีมาก สามารถข้ึนรูปไดดี้ แหง้ไว ทรงตวัดีมาก  
มีความพรุนตวัสูง เม่ือเผาไดสี้น ้าตาลแดง ไม่มีการแตกร้าว มีการหดตวั
เม่ือแหง้และเผาดิบ 9% สามารถเผาไดใ้นอุณหภูมิ 1,100oC มีการหดตวั
ท่ี 13% 

ADD.ทลัคมั 3% และดินเช้ือ (grog)  20%  
 

      - ผลการทดลองเคลือบรากุในสูตรท่ี 1  เคลือบมีความละเอียดยึดเกาะไดดี้ มีลกัษณะมนัเงาเม่ือ
เผาท่ีอุณหภูมิ 1,050oC (cone 05)  สามารถเติมสารให้สีตามสัดส่วนน ้ าหนักคิดเป็นร้อยละ เผาได้ทั้ง
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์และสันดาปไม่สมบูรณ์ 
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      - ผลการทดลองเคลือบรากุในสูตรท่ี 2  เคลือบมีเน้ือหยาบ แต่สามารถยึดเกาะไดดี้ มีลกัษณะ
มนัเงาเม่ือเผาท่ีอุณหภูมิ 1,050oC (cone 05)  สามารถเติมสารให้สีตามสัดส่วนน ้ าหนกัคิดเป็นร้อยละ เผาได้
ทั้งบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์และสันดาปไม่สมบูรณ์ ขอ้ควรระวงัคือ น ้ าเคลือบมีส่วนผสมของโซดาแอซ
ในปริมาณมาก ตอ้งผสมเคลือบให้เหมาะสมต่อปริมาณการน าไปใชห้รือใส่น ้ าเม่ือตอ้งการใช ้ เน่ืองจากน ้ า
เคลือบจะเกิดการแขง็ตวัเร็วเม่ือละลายน ้า และเม่ือทิ้งไวน้านจะไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้ 

   2.  ผลการทดลองสร้างเตาเผารากุดว้ยโครงสร้างโลหะและกรุดว้ยแผน่เซรามิกไฟเบอร์ จ  านวน 3 ชั้น 
โดยมีหวัพน่ไฟ (burner) จ  านวน 2 หวั ทั้งรูปแบบเตา 4 เหล่ียม และเตา 6 เหล่ียม มีความแตกต่างกนัดา้นการ
ใชง้านไม่มากนกั โดยเทียบจากเวลาและการปรับแรงดนั จ านวนช้ินงานในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1,050oC (cone 05) 
สามารถเผาไดเ้ฉล่ีย 60-75 นาที ในความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแก๊ส LPG น ้ าหนกั 48 กิโลกรัม (1 ท่อ) สามารถ
เผาได ้5-7 คร้ัง 

   3.  การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ทางดา้นเคร่ืองป้ันดินเผารากุ จากการสังเกตและประเมินผล
ดว้ยแบบสอบถามหลงัการอบรม ความรู้ความเขา้ใจดา้นการพฒันาเน้ือดินรากุ   เคลือบรากุ การสร้างเตาเผา
รากุ และโอกาสน าไปใช ้คิดเป็นร้อยละ 80   

   4.  การติดตามผลหลงัจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ฝึกอบรมไปใชไ้ดจ้ริง และสามารถประยกุตต่์อยอดการน าไปใชใ้นกิจการส่วนตวัได ้คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วน
ท่ีเหลือมีแนวโนม้ในการน าไปใช้ในอนาคต จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเห็นความส าคญัในการพฒันา
เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนใหดี้ข้ึนและสามารถขายใหไ้ดร้าคามากกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 

อภิปรายผล 
1.  การพฒันาและทดลองเน้ือดินป้ันดว้ยเน้ือดินด่านเกวียน เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตคร่ืองป้ัน

ดินเผารากุ ซ่ึงไดผ้ลท่ีดี มีความเหนียว หดตวัน้อย ไม่มีการแตกร้าวจากการเผา สามารถทนต่อการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นผลดีอย่างมากในการน าไปใช้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัท่ีมีการแตกร้าวมาก ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมและกระบวนการผลิต เป็นการช่วยลดของเสียและการ
ซ่อมขายของผูป้ระกอบการไดดี้  

2.  การทดลองเคลือบรากุ เผาในอุณหภูมิ 1,050OC เป็นการเผาในอุณหภูมิต ่า โดยใชสู้ตรเคลือบใน
งานวิจยัของเด่น  รักซ้อน, ณัฐนนต ์สิปปภากุล และวชัรินทร์ แซ่เตีย (2553, หนา้ 43-49) ในสูตรท่ี 1 และ 2  
ซ่ึงมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัออกไปในการใชง้าน โดยเฉพาะสูตรเคลือบท่ี 2 ท่ีมีส่วนผสมของโซดาแอซ 
อยู ่จะตอ้งผสมแลว้ใชใ้หห้มดก่อนจะเกิดการแขง็ตวัและไม่สามารถใชต่้อไปได ้ 

3.  การสร้างเตาเผารากุ ใช้เช้ือเพลิงแก๊ส มีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการใช้งานประเภทรากุ โดย
ทดลองสร้างเตาเผาชนิดรูปทรง 4 เหล่ียม และ 6 เหล่ียม เพื่อทดสอบการใชง้าน พบวา่มีความแตกต่างในดา้น
การใชง้านและความส้ินเปลืองในการเผาไม่แตกต่างกนั แต่จะมีความแตกต่างดา้นการสร้างเตาเผาท่ีมีความ
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ยากง่ายแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเตาเผารูปทรง 4  เหล่ียม สามารถค านวณโครงสร้างและประกอบไดส้ะดวก
กวา่เตาเผารูปทรง 6 เหล่ียม รวมถึงการส้ินเปลืองวสัดุในการสร้างท่ีนอ้ยกวา่และมีตน้ทุนท่ีถูกกวา่ 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางดา้นเคร่ืองป้ันดินเผารากุ ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นการพฒันาเน้ือดินป้ันรากุ   เคลือบรากุ การสร้างเตาเผารากุ และมีโอกาสน าไปใช ้คิดเป็นร้อยละ 80 ซ่ึง
หลงัการอบรมและติดตาม มีผูป้ระกอบการไดน้ าไปใชเ้ลยทนัที และสามารถประยกุตใ์ชด้ว้ยเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
ไดจ้ากการถ่ายทอด   

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการท าวิจยัดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนหรือชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา 

ควรมีปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงและเป็นขอ้เสนอแนะการท างานวิจยัต่อไปในอนาคต ไดด้งัน้ี 
     - การพฒันาเน้ือดินป้ัน ควรค านึงถึงวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  ง่าย สะดวกต่อการน าไปใช้

และลงทุนเพิ่มเติมนอ้ย เพื่อเป็นส่งเสริมการใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งคุม้ค่า  
    - การพฒันาเคลือบสู่การน าไปใช ้ตอ้งมีกระบวนการท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ ไม่ยุง่ยากและซบัซ้อน  

วตัถุดิบและวสัดุลงทุนหาซ้ือไดง่้าย มีแหล่งซ้ือและผลิตท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก 
    - การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่อธิบายเป็นหลกัวิชาการมากจนเกินไป ตอ้งอธิบาย

และมีตวัอยา่งเพื่อให้ผูป้ระกอบการและชาวบา้นเห็นภาพมากท่ีสุด และท าให้เกิดความรู้สึกง่ายและใกลต้วั 
เพื่อให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจด้วยการทบทวนในภาคปฏิบติั ตลอดจนถึงการติดตามผลหลงัการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีป็นระยะ เพื่อใหท้ราบปัญหาต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 
ตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี 
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บทคดัย่อ  
  การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืท่ีตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนท่ีตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดั
ชลบุรี 3) ศึกษาความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี ประชากร ไดแ้ก่ 
ผูแ้ทนครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 2,818 หลงัคาเรือน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน  350  คน ดว้ยการก าหนดขนาดตามสัดส่วนโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก และกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบ
สัมภาษณ์เป็นผูน้ าชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดเก่าอ่างศิลา จ านวน 15  คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 365 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ พบวา่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน อยูใ่นระดบัมาก  
2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน มี 2 ปัจจยั
....  
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา  2556 
** รองศาสตราจารยป์ระจ าแขนงวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความตระหนกัถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมจากการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 3) ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืนของตลาดเก่าอ่างศิลาอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะด้านการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
ได้แก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีมีไม่เพียงพอ เช่น ปริมาณถังขยะ ห้องน ้ าสาธารณะ และท่ีจอดรถ  4) 
ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาตลาดเก่าอ่างศิลาควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกนั
อยา่งจริงจงั สร้างจิตส านึกให้ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดความรักหวงแหนและความภาคภูมิใจทรัพยากรการท่องเท่ียว 
จดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนแก่ชุมชน และภาครัฐ
ควรสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาตลาดเก่าอ่างศิลาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, ตลาดเก่าอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี  
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study: 1) the level of community participation  in sustainable tourism 
development of Angsila Old Market, Muang Angsila Municipality, Chonburi Province,  2) the factors that 
influence community  participation  in sustainable tourism development of Angsila Old Market, and 3) the 
public opinion on problems and obstacles, proposed to strengthen the community participation for sustainable 
tourism development of Angsila Old Market, Muang Angsila Municipality, Chonburi  Province. The 
population of this research was 2,818 household representatives living in Ang Sila, Muang District, 
Chonburi Province. The samples, based on YAMANE’ formula, were altogether 365 people: 350 people 
selected by means of convenience sampling method and 15 leaders and those involved with tourism 
development of Angsila Old Market purposively selected for interviews. The instruments used in the study 
included questionnaires and interviews. The data were statistically analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation and multiple regression analysis. The results of this research showed that: 1) the level 
of community participation in sustainable tourism development of Angsila Old Market was high, 2) there 
were two factors relating to the community participation: internal factor, in which people had positive 
attitudes toward the sustainable tourism development and external factor, which was economic motivation 
by tourism, 3) the problems and obstacles in sustainable tourism development of Angsila Old Market were 
grave, especially the lack of good tourism management and administration, such as insufficient facilities 
in the area, including bins, public toilets and parking, and 4) it was suggested that agencies should develop 
Angsila Old Market with integration and collaboration seriously. There should be awareness among local 
communities to love and value tourism resources highly and feel proud of them by providing training and 
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community awareness about the right things to do for sustainable tourism management. Furthermore, 
government should allocate some budget to develop Angsila Old Market every year.  
Keywords: community participation,  sustainable tourism development in Angsila Old Market, Chonburi  
Province. 
 

บทน า  
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยและสนบัสนุนการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัและวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว การพฒันา
ดา้นการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของพื้นท่ี ตอ้งให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางรากฐานการพฒันาเพื่อเป็นสังคมและชุมชนท่ีเขม้แข็ง มีระบบบริหารจดัการท่ีดี อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมการคา้และบริการท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มการจา้งแรงงานและกระจายรายไดสู่้ชุมชนอีกดว้ย การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ นอกจากจะพฒันาธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน
แลว้ ยงัตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม และประเพณีพื้นบา้นดว้ย 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540, หนา้ 15) 
  แมภ้าครัฐและเอกชนพยายามวางแผนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอยา่งมากมายแลว้ แต่ชุมชน
ตลาดเก่าอ่างศิลาก็ยงัไม่มีความพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม ประกอบกบัชุมชนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
จากภาครัฐไม่ต่อเน่ือง ท าให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาไม่ราบร่ืน ชุมชนควรเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาและจดัการท่องเท่ียวในชุมชนดว้ยความเตม็ใจและสมคัรใจ ร่วมประชุมให้ขอ้มูล 
เสนอความคิดเห็น วิเคราะห์ ตดัสินใจ ด าเนินงาน ติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน โดยเลือกตลาดเก่า
อ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี เป็นพื้นท่ีศึกษา เพราะเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานกวา่ร้อยปี 
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีควรอนุรักษ ์เน่ืองจากมีอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ ชุมชนมีวถีิการด ารงชีวิต
แบบเรียบง่าย เป็นชุมชนประมงริมทะเล ท าเลท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมือง การเดินทางสะดวก นกัท่องเท่ียวสามารถ
เดินทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนได ้อาทิ ชายหาดอ่างศิลา ท่าเรือสะพานปลา ศาลเจา้แม่หินเขา 
พระต าหนกัมหาราช-พระต าหนกัราชินีซ่ึงกรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ฟาร์มหอยนางรม 
วดัอ่างศิลา และศาลเจา้หน่าจาซาไทจ้ื้อ ปัจจุบนัมีส่วนราชการหลายหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัชลบุรี โดยเฉพาะเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ความส าคญัและสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมของตลาดเก่า
อ่างศิลาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัเช่นเดียวกบัตลาดสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี และ
ตลาดบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในพื้นท่ีต าบลอ่างศิลาและ
คณะกรรมการตลาดอ่างศิลา 100 ปี จดักิจกรรม/งานเทศกาลต่าง ๆ มากมาย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ชุมชนและส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษป์ระวติัศาสตร์ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย   
1.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี

ในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  
  2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
ท่ีตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดเก่าอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี อยา่งย ัง่ยนื   
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วธิดี าเนินการวจิัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรคือผูอ้ยูอ่าศยัในต าบลอ่างศิลา จ านวน 5  หมู่บา้น 2,818 หลงัคาเรือน 
สุ่มตวัอย่างแบบสะดวกไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 350 หลงัคาเรือน (350 คน) และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงเพื่อสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูท่ี้เป็นผูน้ าชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดเก่า
อ่างศิลา จ านวน  15  คน   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้จิยัลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  
 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชค้า่ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

 
ผลการวจิัย  

 1.  ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลาในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน พบวา่การ
มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนทุกดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมดา้นการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน (2.73) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ (2.58) 

 2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนพบวา่
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดย
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความตระหนกัถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมจากการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนื (2.91) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว (2.61) 

3.  ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน พบวา่
มีปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
(2.68) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวในพื้นท่ี (2.40) 

4.  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยืน พบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีมีทั้งส้ิน 490 ปัญหา โดยปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขาดโอกาสในการร่วม
วางแผนและตดัสินใจในรูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ปัญหารองลงมา ไดแ้ก่ 
ขาดการเขา้ร่วมอบรมความรู้การบริหารจดัการและพฒันาการท่องเท่ียวท่ีถูกตอ้งอยา่งต่อเน่ือง  

  
อภิปรายผล 

 1.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีส่วนร่วมสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน และด้านท่ีมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านการตดัสินใจ 
สาเหตุน่าจะเกิดจากการด าเนินงานมากกว่าด้านอ่ืน อาจเป็นเพราะเม่ือตลาดเก่าอ่างศิลาได้รับการพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวระดับจงัหวดัแล้ว จะมีงบประมาณพฒันามากข้ึนจนเป็นท่ีรู้จกัแก่นักท่องเท่ียว ส่งผลให้
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ชุมชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาทิ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้และบริการ 
ชุมชนไดรั้บการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในพื้นท่ีมากข้ึน เช่น ถนนหนทาง ป้ายแหล่งท่องเท่ียว และ
ชุมชนไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากข้ึน   

 2.  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ปัจจยัท่ี
ส่งผลมากท่ีสุดคือ ความตระหนกัถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมจากการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน และแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว โดยชุมชนใหค้วามส าคญัและตระหนกัวา่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน
จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการท าให้แหล่งท่องเท่ียวชุมชนไดรั้บการอนุรักษแ์ละ
เอาใจใส่มากข้ึน มีการอนุรักษ์วฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน ท าให้ทอ้งถ่ินมีการจา้งงานมากข้ึนและ
ชุมชนมีรายไดม้ากข้ึนกวา่เดิม ซ่ึงปัจจุบนัร้อยละ 31.1 มีรายไดเ้ฉล่ียท่ี 6,000-9,000 บาท ซ่ึงนบัไดว้า่มีรายได้
ไม่มากนกั ดงันั้นจึงท าให้เร่ืองความตะหนกัถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม ดา้นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมีอิทธิพล
มาก อาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่เห็นวา่หากประชาชนมีความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีวิตท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท่องเท่ียวในรูปของเงิน ชุมชนทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน จะส่งผล
ให้ประชาชนมีความพร้อมดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเท่ียวมากข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมและร่วมก าหนดกฎระเบียบการจดั

กิจกรรมการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนพื้นท่ี  
  2. หน่วยงานภาครัฐท่ีสนบัสนุนงบประมาณการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวตลาดเก่าอ่างศิลา 
ควรจดัสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  
  3. ควรให้ความรู้แก่ชุมชนเร่ืองการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชนให้เกิดความตระหนกั รู้
คุณค่า อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว และบริหารจดัการผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
เท่าเทียมกนั  
  4.  ควรเปิดโอกาสใหชุ้มชน ผูน้ าทอ้งถ่ิน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลาดเก่าอ่างศิลา เขา้ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินกิจกรรมในทุกปี เพื่อร่วมประเมินการด าเนินกิจกรรม 
ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป  
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การจดัร้านค้าเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวยีน  จงัหวดันครราชสีมา* 
RESEARCH  DAN KWIAN  POTTERY  SHOP   

IN  NAKHONRATCHASIMA  PROVINCE 
 

ปอยหลวง  บุญเจริญ** 
Poyluang  Bunjaroen 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัร้านคา้บริเวณยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนและยา่น
การคา้อ่ืน และเพื่อสร้างแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา ท่ีสร้างเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เป็นผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่าน
เกวยีน จ านวน 20  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชก้ารพรรณนาขอ้มูล ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ลานการคา้ในย่าน
การคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนมีจ านวน 5 ลานการคา้ โดยลานการคา้ด่านเกวียนมีปัจจยัดา้นท่ีตั้ง ส่ิงอ านวย
ความสะดวก และส่ิงแวดลอ้มดีท่ีสุด ซ่ึงร้านคา้ภายในลานการคา้ด่านเกวยีนส่วนใหญ่จ าหน่ายกระถางตน้ไม ้
ใชก้ล่องโฟมเป็นวสัดุหลกัในการจดัวางสินคา้ นิยมวางสินคา้บนพื้นโดยจดัแบบขั้นบนัได และทางสัญจรภายใน
เป็นแบบตวัอกัษร U คว  ่า ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบจ าลองร้านคา้ภายในลานการคา้ด่านเกวียน 4 รูปแบบ ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจในกลุ่มผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนพบวา่ มีความพึงพอใจต่อแบบจ าลอง
ร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19   
ค าส าคัญ: การจดัร้านคา้,  เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน 
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ABSTRACT 
 The study of the pottery shop and facility layouts at Dan Kwian, Nakhonratchasima aimed to 
understand each type of pottery shop arrangement and the related facilities in Dan Kwian, and to compare 
the layout arrangement of Dan Kwian’s with that in other areas. The study also aimed to create a replica of 
Dan Kwian pottery retail facility. The samples were 20 Dan Kwian pottery entrepreneurs selected by means 
of purposive samplings. The research instruments included observations, interviews, and questionnaires. 
The data were analyzed by data description, frequency, percentage, mean and standard deviation. It was 
found that there were five Dan Kwian replica facilities which provided superior environments, user-friendly 
facilities and great locations. Most of the shops in Dan Kwian sold plant pots.  Foam boxes were used as 
stairs-shaped shelves. The products then were placed on the foam shelves. The walk path within the shop 
was in the upside-down U shape. The information gathered from this investigation provided us with 4 
methods of organizing Dan Kwian pottery facilities. The pottery entrepreneurs provided us with a very 
high satisfactory rate of 4.19. 
Keywords: arrangement store, Dan Kwian pottery. 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นการคา้เพิ่มมากข้ึนทั้งสินคา้และบริการ เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นผลิตภณัฑ์

หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและเร่ิมไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยคุณสมบติัของเน้ือดิน รูปแบบ
และลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแหล่งชุมชนท่ีมีความสวยงามแตกต่างกนัไป 

เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนมีเอกลกัษณ์เฉพาะของเน้ือดินท่ีมีสีแดงและเม่ือเผาแกร่งจะมีสีด ามนัเงา  
คงทนต่อการใชง้าน จึงท าให้ภาชนะด่านเกวียนเป็นท่ีนิยมและไดรั้บการเผยแพร่มากข้ึนเป็นล าดบั จนเกิดความ
ร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนในการพฒันาการคา้ควบคู่กบัการท่องเท่ียวเพื่อ
สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน โดยกระทรวงพาณิชยจ์ดังานเปิดประตูสู่ยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการและกระตุน้เศรษฐกิจการคา้ในพื้นท่ี ขณะเดียวกนัเทศบาล
ต าบลด่านเกวยีนก็จดัโครงการส่งเสริมและพฒันายา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน โดยมุ่งเนน้การสร้าง
ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการร้านคา้และการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการ มีการจดัประกวดร้านคา้ภายใน
ยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน เพื่อกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการปรับเปล่ียนรูปแบบร้านคา้ให้น่าสนใจ
อยูเ่สมอและเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้จบัจ่ายใช้สอยเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการจดัแสดงสินคา้ทั้งภายนอก
และภายในจะท าใหร้้านคา้ขายสินคา้รายการอ่ืน ๆ ไดเ้พิ่มข้ึน 

จากการประกวดร้านคา้ในยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนพบวา่ ท่ีผูป้ระกอบการขาดความรู้
และการบริหารจดัการร้านคา้ท่ีดี ส่งผลให้การตกแต่งและจดัร้านคา้โดยรวมยงัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
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การส่งเสริมการตลาดท่ีพาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมาร่วมมือกบัเทศบาลต าบลด่านเกวียนจดักิจกรรมส่งเสริม
การคา้ชุมชนข้ึนเท่าท่ีควร ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษารูปแบบการจดัตกแต่งร้านคา้ภายในย่านการคา้เคร่ืองป้ันดินเผา
ด่านเกวยีน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนท่ีสร้างเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินใหเ้กิดความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาการจดัร้านคา้บริเวณย่านการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา และ
ยา่นการคา้อ่ืน 
 2. เพื่อสร้างแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา ท่ีสร้างเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1. ศึกษาการจดัร้านคา้บริเวณยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา และยา่น

การคา้อ่ืนโดย  
1.1 ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปภาคสนามโดยการสังเกตลาน

การคา้ท่ีเปิดกิจการในปัจจุบนั บริเวณยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเลือก
ลานการคา้ตวัอยา่งเพียง 1 ลานการคา้  ท่ีมีปัจจยัดา้นท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงแวดลอ้มดีท่ีสุด และเขา้
ไปศึกษาลานการคา้ตวัอยา่ง รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสังเกต เพื่อศึกษาลกัษณะพื้นท่ี อาคารร้านคา้ และการจดั
ร้านคา้ ใช้การสุ่มแบบเจาะจงเพื่อหาร้านคา้ตวัอยา่งท่ีมีสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
ของสินคา้ทั้งหมดภายในร้านคา้เป็นอนัดบัแรก จ านวน  20  ร้านคา้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี
และร้อยละ 

1.2 ศึกษาการจดัร้านคา้ตวัอย่าง จ านวน 20 ร้านคา้เก่ียวกบัประเภทสินคา้ วสัดุและอุปกรณ์ตกแต่ง  
การจดัวางสินคา้ การจดัสินคา้ และทางสัญจรภายใน และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 
เก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน การใหค้วามส าคญักบัการจดัร้านคา้ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้ในขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาโดยการ
พรรณนา และใชก้ารแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

1.3 ศึกษาการจดัร้านคา้ในย่านการคา้และแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม จ านวน 3 แห่ง 
เก่ียวกบัประเภทสินคา้  วสัดุและอุปกรณ์ตกแต่ง การจดัร้านคา้ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ยา่นการคา้และแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนตวัอยา่งประสบความส าเร็จ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาโดยการพรรณนา 

2. การสร้างแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา ท่ีสร้างเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินโดย 
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  2.1 วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเพื่อหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการจดัรูปแบบของร้านคา้ น าขอ้มูล
ท่ีไดม้าแยกแยะและจดัล าดบัความส าคญั ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อเป็นการประเมินผลขอ้มูล น าคุณสมบติัและ
ขอ้พิจารณาต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาขอ้สรุปว่าขอ้มูลใดเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์  เพื่อสร้างแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา ท่ีสร้างเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน 

2.2 ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ท่ีผา่นการออกแบบโดย
ผูว้จิยัแลว้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สอบถามผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน  จ  านวน  20 คน  
เพื่อวเิคราะห์ผลส าเร็จโดยภาพรวมของงานวจิยั ใหเ้ป็นแนวทางสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัร้านคา้
ใหมี้ความสวยงามและเหมาะสมในภาพรวมของยา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาขอ้มูล 
 

ผลการวจิัย 
1. การศึกษาการจัดร้านค้าบริเวณย่านการค้าเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และย่าน

การค้าอืน่ พบวา่ 
1.1 ลานการคา้ วเิคราะห์เปรียบเทียบลานการคา้ทั้งหมด 5  ลานการคา้ โดยใชปั้จจยัดา้นท่ีตั้ง ดา้น

ส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นสภาพแวดลอ้ม พบวา่ดา้นท่ีตั้งของลานการคา้  ลานด่านเกวียนมีป้ายช่ือลาน
การคา้ท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและมีโครงสร้างแขง็แรงท่ีสุด เส้นทางคมนาคมสะดวก เน่ืองจากตั้งอยูริ่ม
ถนนสายหลกั  ขนาดทางเขา้-ออกกวา้ง 10  เมตร  ระยะการสัญจรสะดวกทั้งการเดินเทา้และการสัญจรด้วย
รถยนต ์ อาคารร้านคา้มีความมัน่คงถาวรกวา่ลานการคา้อ่ืน ๆ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกพบวา่ ลานด่านเกวียน
มีการจดัพื้นท่ีส าหรับจอดรถยนตใ์หก้บันกัท่องเท่ียวเพียงพอ มีร่มเงากนัแดดกนัฝน ปูพื้นดว้ยปูนซีเมนต ์มีตู ้
ATM ของธนาคารออมสินส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว ภายในลานด่านเกวียนมีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมตั้งอยู่
ดา้นหนา้ของลานการคา้ หอ้งน ้าสะอาดถูกสุขอนามยั โดยแยกเป็นห้องน ้ าชายและห้องน ้ าหญิงอยา่งละ 10 ห้อง 
และมีตูโ้ทรศพัท์สาธารณะตั้งอยูห่นา้ลานการคา้ ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มพบวา่ ลานยายนกแกว้มีอากาศถ่ายเท
สะดวกดว้ยลกัษณะอาคารร้านคา้ท่ีเปิดโล่ง ไดรั้บแสงสวา่งจากธรรมชาติอยา่งเพียงพอ ส่วนลานการคา้ท่ีให้
ความส าคญักบัการให้ร่มเงากนัแดดกนัฝนแก่นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือลานด่านเกวียน โดยมีหลงัคาครอบคลุม
ทั้งทางเดินเทา้และทางสัญจรของรถยนตใ์นระยะ 6 เมตร  พื้นท่ีโดยรอบเรียบร้อยสวยงาม ในส่วนของมลพิษ
ทางเสียงถือวา่ลานยายนกแกว้เป็นลานการคา้ท่ีไม่มีเสียงดงัรบกวนเลย เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบไม่ติด
กบัแหล่งชุมชน ถนน และโรงงานต่าง ๆ 
 สรุปโดยรวมได้ว่าลานการคา้ท่ีอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัด้านท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความ
สะดวก  และสภาพแวดลอ้มดีท่ีสุดคือลานด่านเกวียน รองลงมาคือลานยายนกแกว้ ลานจงประเสริฐ โคง้
พนัลา้น และลานครูแกว้ดินเผา ตามล าดบั ผูว้จิยัจึงเลือกลานด่านเกวยีนเพื่อใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนต่อไป 
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1.2 การจดัร้านคา้ตวัอย่าง ศึกษาสภาพทัว่ไปของร้านคา้และการจดัร้านคา้ภายในลานด่านเกวียน  
โดยจ าแนกร้านคา้ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้ดา้นเดียว  ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั  ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้และดา้นขา้ง และร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้และดา้นขา้งทั้งสองขา้ง เก็บ
ขอ้มูลดว้ยการสังเกตโดยใช้แบบจดัอนัดบั (ranking question) เพื่อเรียงล าดบัร้านคา้ท่ีมีสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา
ด่านเกวียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของสินคา้ทั้งหมด เรียงจากร้านคา้ท่ีมีผลการวิเคราะห์มากท่ีสุด (ร้อยละ 100) 
จากล าดบัท่ี 1-20 ตามล าดบั และจากการสังเกตการจดัร้านคา้ ทั้ง 20 ร้าน พบว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายภายในร้านคา้
ส่วนใหญ่คือกระถางตน้ไม ้(ร้อยละ 70)  ตุ๊กตาดินเผาอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 60) และของฝากของท่ี
ระลึกอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 10) ใชก้ล่องโฟมเป็นวสัดุหลกัในการจดัวางสินคา้ (ร้อยละ 100)  นิยมจดัวาง
บนพื้น (ร้อยละ 100) จดัวางแบบขั้นบนัไดเป็นส่วนใหญ่ และแบบปิรามิดเป็นส่วนนอ้ย โดยมีลกัษณะทางสัญจร
ภายในร้านคา้แบบตวัอกัษร U คว  ่า 
     จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้ง 20 ร้าน  เก่ียวกบัการจดัร้านคา้ภายนอก พบวา่ส่วนใหญ่จดัสินคา้
ล ้าออกมาถึงดา้นนอกร้านคา้ (ร้อยละ 100) โดยให้เหตุผลวา่เพื่อกระตุน้การมองเห็นของลูกคา้จากระยะไกล ให้
ความส าคญักบัป้ายช่ือร้านคา้ในระดบัรองลงมา (ร้อยละ 75) โดยใหเ้หตุผลวา่เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือสินคา้
จ าช่ือร้านคา้ไดแ้ละกลบัมาซ้ือสินคา้อีก  มีการจดัตกแต่งหนา้ร้านคา้ให้สวยงาม (ร้อยละ 70) มีท่ีนัง่ส าหรับให้
นกัท่องเท่ียวนัง่รอรับสินคา้เฉพาะร้านคา้ท่ีมีชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีจ  าหน่ายในร้านคา้เท่านั้น (ร้อยละ 40)   และให้ความ 
ส าคญักบัทางเขา้-ออกร้านคา้นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 30) โดยให้เหตุผลวา่ตอ้งการจดัวางสินคา้ในพื้นท่ีให้ไดจ้  านวน
เยอะท่ีสุด และจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้ง 20 ร้าน  เก่ียวกบัการจดัร้านคา้ภายในพบวา่ ส่วนใหญ่จดั
สินคา้ใหส้ามารถมองเห็นไดโ้ดยรอบ (ร้อยละ 100) และค านึงถึงความสวยงามของการจดัวางสินคา้ (ร้อยละ 
100) รองลงมาคือการจดัสินคา้ตามขนาด ประเภท สี และรูปทรง (ร้อยละ 80) ซ่ึงจดัวางอยา่งเป็นหมวดหมู่ 
(ร้อยละ 70) โดยให้ความส าคญักบัระยะการสัญจรภายในร้านคา้ (ร้อยละ 70)  การจดับรรยากาศภายในร้านคา้ให้
สะอาดสวยงามอยูเ่สมอ (ร้อยละ 40) ใหค้วามส าคญักบัการจดัวางสินคา้ใหม่ แสงสวา่งภายในร้านคา้ (ร้อยละ 30) 
รวมถึงวสัดุและอุปกรณ์ตกแต่งน้อย (ร้อยละ 20) และไม่ให้ความส าคญักบัป้ายบอกราคาสินคา้ (ร้อยละ 0) โดย
ให้เหตุผลวา่สินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนัและมีจ านวนมาก อีกทั้งมีการหมุนเวียนสินคา้ใหม่อยูต่ลอด จึงเห็นว่า
ป้ายบอกราคาสินคา้ไม่ใช่เร่ืองส าคญัหรือจ าเป็นต่อการจดัร้านคา้ รวมถึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ควร
ใชเ้กวยีนเป็นสัญลกัษณ์เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจและจดจ าไดง่้าย 

1.3 การจดัร้านคา้ในย่านการคา้และแหล่งท่องเท่ียวชุมชนอ่ืน ๆ จากการสังเกตพบว่า แหล่งการคา้
ชุมชนมกัมีส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง สินคา้ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นถ่ินหรือของใชข้องท่ี
ระลึกท่ีท าจากวสัดุในทอ้งถ่ินนั้น ๆ มีการจดัร้านคา้ให้สวยงาม ยอ้นยุค  ตกแต่งดว้ยวสัดุและอุปกรณ์แบบ
สมยัก่อน จดัวางสินคา้ไดน่้าสนใจและให้ความส าคญักบัการจดัร้านคา้เพื่อส่งเสริมสินคา้ให้ดูมีคุณค่ามาก
ยิง่ข้ึนกวา่คุณค่าจริงท่ีมีอยู ่ รวมถึงคุณค่าทางใจท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการเพื่อให้ประทบัใจและอยากกลบัมาอีก  
กล่าวโดยสรุปคือลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดยแทข้องแต่ละทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อการจดัตกแต่งร้านคา้ให้



309 

 

มีความน่าสนใจ  แมว้า่สินคา้ท่ีจ  าหน่ายจะเป็นสินคา้ท่ีมีขายทัว่ไป แต่การตกแต่งร้านคา้ให้สินคา้สอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มโดยรวมก็สามารถท าใหสิ้นคา้ประเภทนั้นเป็นเสมือนสินคา้ท่ีเกิดในทอ้งถ่ินท่ีจ าหน่ายได ้

2. การสร้างแบบจ าลองร้านค้าเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ที่สร้างเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

2.1 ผูว้ิจยัน าผลการศึกษาและการวิเคราะห์มาสรุปเป็นรูปแบบการจดัร้านคา้เพื่อสร้างแบบจ าลองได ้ 
4  รูปแบบ  ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน 
 

แบบจ าลองการจดัร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบท่ี 1 ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้ดา้นเดียว 
 

รูปแบบท่ี 2 ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้และดา้นหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบท่ี 3 ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้และดา้นขา้ง รูปแบบท่ี 4 ร้านคา้แบบเปิดดา้นหนา้  
และดา้นขา้งทั้งสองขา้ง 
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 2.2 ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนท่ีมีต่อแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ัน 
ดินเผาด่านเกวียนพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 40-49 ปี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
20,001 - 30,000 บาท  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน 
 

รายการสอบถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

แบบที ่1 แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 

x̄  SD x̄  SD x̄  SD x̄  SD 
1. การจดัตกแต่งหนา้ร้านสวยงาม 4.35 0.48 4.25 0.44 4.20 0.41 4.20 0.40 
2. ร้านคา้มีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 4.05 0.75 3.95 0.68 3.80 0.52 4.10 0.30 
3. ทางเขา้ – ออก เหมาะสม 4.45 0.68 3.90 0.85 4.40 0.50 3.76 0.43 
4. การจดัร้านคา้มีจุดเด่นสะดุดตา 4.20 0.69 4.30 0.80 4.10 0.30 3.96 0.41 
5. การจดัวางสินคา้เหมาะสม 4.40 0.50 4.60 0.50 4.50 0.51 4.43 0.50 
6. วสัดุและอุปกรณ์ตกแต่งเหมาะสม 4.05 0.22 4.15 0.36 4.20 0.41 3.66 0.47 
7. มองเห็นสินคา้ไดช้ดัเจน 4.50 0.51 4.45 0.51 4.55 0.51 3.83 0.37 
8. มองเห็นสินคา้ไดโ้ดยรอบ 4.45 0.51 4.35 0.48 4.40 0.50 4.03 0.35 
9. ป้ายบอกราคาสินคา้เหมาะสม 3.90 0.30 3.85 0.36 3.75 0.44 4.46 0.56 
10. ระยะการสัญจรภายในสะดวก 4.55 0.51 4.45 0.51 4.60 0.50 3.73 0.44 

รวม 4.29 0.16 4.22 0.17 4.25 0.06 4.02 0.42 
  
                  จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความพึงพอใจต่อแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ทั้ง 4 รูปแบบ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน แบบท่ี 1 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (x̄ = 4.29) รองลงมาคือ แบบท่ี 3 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.25) แบบท่ี 2 มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.22) และแบบท่ี 4 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.02) ตามล าดบั โดย
เสนอแนะวา่การจดัร้านคา้ท่ีสามารถจดัวางสินคา้ใหง่้ายต่อการเปล่ียนถ่ายสินคา้ท่ีหมุนเวียนเขา้มาใหม่จะท า
ใหเ้หมาะกบัพฤติกรรมของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล  
จากการพิจารณาลานการคา้ท่ีผา่นเกณฑ์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นท่ีตั้ง ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงแวดลอ้ม

โดยรวมดีท่ีสุด ไดแ้ก่ ลานด่านเกวียน จากนั้นจ ากดัขอบเขตการจดัร้านคา้ภายในลานการคา้และเลือกกลุ่มร้านคา้
ตวัอย่าง และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัร้านคา้ เพื่อน าไปสร้างแบบจ าลองร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 
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ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ถือวา่แบบจ าลองร้านคา้
เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเพื่อพฒันาร้านคา้ไปในทางท่ีดี
ข้ึนได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาสภาพทัว่ไปของร้านคา้ในทุกลานการคา้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมให้สินคา้

หรือร้านคา้เกิดความน่าสนใจ และทราบถึงรูปแบบการจดัวางสินคา้ในแต่ละลานการคา้ในขอบเขตท่ีกวา้ง
ข้ึนได ้  

2.  ควรศึกษาการจดักิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียว เพื่อน ามาปรับ
ใชใ้นการพฒันายา่นการคา้เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ี
นิยมมากยิง่ข้ึนในอนาคตได ้

 

บรรณานุกรม 
กระทรวงพาณิชย.์  (2553).  “พาณชิย์” เปิดย่านการค้าเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน (ออนไลน์).  เขา้ถึงได ้
 จาก: http://www2.moc.go.th/ewtadmin/ewt/moc_web/ewt_news.php?nid=4919&filename=index. 
ทิพวรรณ อภิวนัทว์รรัตน์.  (2552).  เคล็ดลับปรับโฉม “ร้าน” ให้ขายได้ขายดี.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
 เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). 
บุณเณศร์ อ่ีชโรจน์.  (2544).  การจัดแสดงสินค้า.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดันครราชสีมา สถาบนัราชภฏันครราชสีมา. (2530).  ข้อมูลพืน้ฐานบ้านด่านเกวียน. 
 นครราชสีมา: สถาบนัราชภฏันครราชสีมา. 
สุนนัท ์ฉตัรนิเทศตระกลู. (2549).  การจัดแสดงสินค้า.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
  



312 

 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือและการยอมรับต่อผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 
น า้มันร าข้าวและจมูกข้าวของผู้บริโภคในเขตจงัหวดันครพนม 

FACTORS AFFECTING ON PURCHASE DECISION  
AND ACCEPTANCE OF RICE BRAN AND GERM OIL  
OF CONSUMER IN NAKHON PHANOM PROVINCE 

 
ภัทราวดี ศรีปัญญา* 

Pattarawadee Sripanya 
กาญจนา สุริยนต์* 
Kanjana Suriyon  

พรทวิา สารจันทร์** 
Porntiwa Sarajan   

ด ารงศักดิ์ ฤทธ์ิงาม*** 
Dumrongsak Ritgam 

 

บทคดัย่อ 
การพฒันาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารน ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้ว จากการทดสอบผูบ้ริโภค จ านวน 120 คน 

ในเขตอ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม พบว่าพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ไม่ค  านึงถึงตรายี่ห้อและให้ความส าคญักบัคุณภาพ เลือกซ้ือเดือนละคร้ัง โดยซ้ือท่ีร้านขายยา ค่าใชจ่้ายต่อ
คร้ังอยูร่ะหวา่ง 501-750 บาท วตัถุประสงค์เพื่อใชส่้วนตวั และภายหลงัจากท่ีซ้ือไปบริโภค ผูบ้ริโภคพอใจ
และแนะน าเพื่อน ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก การยอมรับ
ผลิตภณัฑ์ พบวา่คะแนนความชอบในทุกคุณลกัษณะ ไดแ้ก่  สี, กล่ิน, รสชาติ, บรรจุภณัฑ์, แบบฉลาก และ
ความพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ยถึงชอบปานกลาง และผูบ้ริโภคเห็นวา่การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น้ี ใน
ราคา 500 บาท ต่อ 1 กระปุก (60 แคปซูล) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  
ค าส าคัญ: น ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้ว, ผูบ้ริโภค  
 
 
* นกัวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยันครพนม 
** นกัวชิาการการเงินและบญัชี สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยันครพนม 
*** เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยันครพนม 
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ABSTRACT 
A study of rice bran and germ oil products was conducted by testing on a total of 120 consumers 

in Mueng and Thatphanom Districts, Nakhonphanom province. In terms of consuming behavior, it was 
found that the consumers’ preferences were not based on choices of brands. Their primary concern was on 
the health benefit offered by the products.  The purchasing frequency was once a month at pharmacies, 
with an amount of 501-750 baht spent. The objective was for a private use. If the products were highly 
satisfactory, the consumers recommended them to their friends. Factors for product purchasing decisions 
included color, odor, taste, packaging, and labeling, the overall satisfaction of which was at a high level. 
Most consumers generally accepted the products and the overall acceptance score was small to medium. 
Consumers considered 500 baht per bottle (30 capsules) an appropriate price. 
Keywords: rice bran and germ oil, consumers. 
 

บทน า 
เม่ือน าขา้วเปลือกมากระเทาะเปลือกออกจะไดเ้ป็นขา้วกลอ้ง ซ่ึงอุดมดว้ยวิตามินและสารอาหาร

นานาชนิด ไดแ้ก่ วติามินเอ บี ซี ดี อี รวมถึงโฟลิคแอซิดอีกดว้ย วิตามินส่วนใหญ่จะอยูใ่นผิวขา้วกลอ้งหรือ
ท่ีเรียกวา่ ร าขา้ว (rice bran) และอยูใ่นส่วนจมูกขา้ว (rice germ) ปัจจุบนัมีการน าร าขา้วและจมูกขา้วมาสกดั
เป็นน ้ ามนัร าขา้ว (rice bran oil หรือ oryza sativa bran oil) น ้ ามนัร าขา้วไดจ้ากเน้ือเยื่อชั้นนอกของเมล็ดขา้ว 
(caryopsis) ในระหวา่งกระบวนการขดัร า (Arumughan, Skhariya & Arora, 2004, pp.  706-707)  แต่การน า
ร าขา้วไปใชป้ระโยชน์ยงัไม่เตม็ศกัยภาพ ส่วนมากถูกน าไปใชใ้นการเล้ียงสัตวแ์ละบางส่วนน าไปผลิตน ้ ามนั
ร าขา้ว ซ่ึงแนวโนม้การผลิตน ้ ามนัร าขา้วเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากน ้ ามนัร าขา้วมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียวสูง และ
มีองคป์ระกอบท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิชีวภาพส าคญัหลายชนิด เช่น แกมม่าออริซานอล (-oryzanol)โทโคฟีรอล 
(Tocopherols) และโทโคไตรอีนอล (Tocotrienols) (Reshma, Santha, Balachandran & Arumughan, 2007) สาร
เหล่าน้ีเป็นไขมนัท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาพจากการมีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชัน่ ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายท่ีเป็นสาเหตุ
โรคเร้ือรังหลายชนิด เช่น โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน (Bramley, et al., 2000, pp.  913-938) เป็นตน้  

การศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค จะท าให้ทราบถึงลกัษณะ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือทราบวา่ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ช่วยในการจดัการ
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม ดงันั้นการศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นประโยชน์
ต่อการจดัส่วนประสมทางการตลาดเพื่อกระตุน้และตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งถูกตอ้ง โดยลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจยัดา้นจิตวทิยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หนา้ 129)   
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ศิริพร เวชวนิชสนอง (2551) ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพ
น ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้วของผูบ้ริโภคในเขตต าบลวิชิต จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ค านึงถึงตรา
ยี่ห้อ และให้ความส าคญักบัคุณภาพ เลือกซ้ือเดือนละคร้ัง โดยซ้ือท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่
ระหว่าง 501-750 บาท วตัถุประสงค์เพื่อคนในครอบครัว และภายหลงัจากท่ีซ้ือไปบริโภคผูบ้ริโภคพอใจ
และซ้ืออีก ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวมมีน ้าหนกัต่อการตดัสินใจมาก  

สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากดั ด าเนินงานดา้นการแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร หลงัจากกระบวนการ
สีขา้วพบวา่มีเศษเหลือหรือผลพลอยไดท่ี้เกิดจากกระบวนการดงักล่าว อนัประกอบดว้ย ขา้วหัก ร า และแกลบ 
ซ่ึงร าขา้วจดัการโดยขายใหเ้กษตรกรเพื่อน าไปเล้ียงสัตวเ์ท่านั้น การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้จากร า
ขา้วและจมูกขา้วโดยการผลิตเป็นน ้ ามนัร าขา้ว จดัไดว้่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ เป็นการประยุกต์ใช้และ
เพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ร าขา้วอีกทางหน่ึง 

คลินิกเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันครพนม ไดมี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้จาก
ร าขา้วและจมูกขา้วและกรรมวิธีการผลิตน ้ ามนัร าขา้วให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากดั และพฒันา
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วตวัอย่างชนิดแคปซูล ทดสอบตลาดโดยวิเคราะห์ขอ้มูล
พฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
น ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วตวัอย่างของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนั
ร าข้าวและจมูกขา้วไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน และน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้กบักลุ่ม
เกษตรกรซ่ึงจะน าไปสู่การพึ่งพาตวัเองและการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และขอ้มูลเก่ียวกบั
การยอมรับผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม 
จ ากดั ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

จ านวน 120 คน โดยแจกแบบสอบถามร่วมกบัการทดสอบชิม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaires) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้ว ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
น ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้วของผูบ้ริโภค และขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับผลิตภณัฑ ์ท าการทดสอบทางประสาท
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สัมผสัโดยวิธี Hedonic scale (9 คะแนน) ให้อตัราความชอบเป็น 9 คะแนน โดยท่ี 1 คือไม่ชอบมากท่ีสุด 5 
คือเฉย ๆ และ 9 คือชอบมากท่ีสุด ประเมินในดา้นสี กล่ิน รสชาติ บรรจุภณัฑ์ แบบฉลาก และความพอใจ
โดยรวม ทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค โดยแจกแบบสอบถามร่วมกับการทดสอบชิมผลิตภณัฑ์กับ
ผูบ้ริโภคทัว่ไป จ านวน 120 คน 

การวเิคราะห์ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ 
(percentage) และค่าเฉล่ีย (mean)  
 

ผลการวจิัย 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.7) มี

อายรุะหวา่ง 31-40 ปี (ร้อยละ 26.7) รองลงมามีอายมุากกวา่ 60 ปี (ร้อยละ 23.3) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 31.7) รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. (ร้อยละ 30.8) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 23.3) 
รองลงมาคือเกษตรกร (ร้อยละ 17.5) มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือ
10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 35.8)  

2. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน ้ามันร าข้าวและจมูกข้าว พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่
ค  านึงถึงตรายี่ห้อ จ านวน 64 คน (ร้อยละ 53.3)  และให้ความส าคญักบัคุณภาพมากท่ีสุด จ านวน 111 คน 
(ร้อยละ 92.5) มีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วเดือนละคร้ังมากท่ีสุด จ านวน 
93 คน (ร้อยละ 77.5) โดยซ้ือท่ีร้านขายยามากท่ีสุด จ านวน 51 คน (ร้อยละ 42.5) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วอยูร่ะหวา่ง 501-750 บาท จ านวน 72 คน (ร้อยละ 60.0) 
วตัถุประสงค์หลกัของการซ้ือคือเพื่อใชส่้วนตวั จ านวน 66 คน (ร้อยละ 55.0) และภายหลงัจากท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมสุขภาพน ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้วไปบริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคพอใจและแนะน าเพื่อนให้ซ้ือ จ านวน 68 คน 
(ร้อยละ 56.7) 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน ้ามันร าข้าวและจมูกข้าวของผู้บริโภค
โดยรวมทั้ง 4 ดา้น ( X  = 3.67, SD = 0.52) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัทุกดา้นมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพน ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้ว อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
( X = 3.95, SD = 0.65) ดา้นราคา ( X  = 3.64, SD = 0.72) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X   = 3.58, SD = 
0.85) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X   = 3.50, SD = 0.72) ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสูงสุด 3 อนัดบัแรก พบว่า 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปน้อยคือ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.12, SD = 0.78) 
ประสิทธิภาพในการรักษาและบรรเทาอาการ ( X   = 4.07, SD = 0.81) และรูปแบบผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.06, 
SD = 0.74) 
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ดา้นราคา เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสูงสุด 3 อนัดบัแรก พบว่าอยู่
ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ราคาของผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพ ( X   = 3.96, SD = 0.86) สินคา้
มีราคาสมเหตุสมผล ( X   = 3.87, SD = 0.96) และสินคา้มีส่วนลดให ้( X   = 3.76, SD = 0.97) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสูงสุด 3 
อนัดบัแรก พบวา่อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ความสะดวกในการติดต่อกบัแผนกบริการ
ลูกคา้ ( X   = 3.85, SD = 0.90) ความสะดวกในการช าระราคาสินคา้ ( X   = 3.82, SD = 0.97) และความสะดวกใน
การหาซ้ือสินคา้ ร้านคา้อยูใ่กล ้( X   = 3.75, SD  = 1.07) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสูงสุด 3 อนัดบัแรก 
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ การแจง้ข่าวสารขอ้มูล ใบปลิว การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ  
( X   = 3.74, SD = 0.83) การจดับูธการขายสินคา้ตามท่ีต่าง ๆ ( X   = 3.72, SD = 1.07) และพนกังานขายให้
ค  าแนะน าท่ีดี ยิม้แยม้ มีความเป็นกนัเอง ( X   = 3.71, SD  = 0.87)  
 
ตารางท่ี 1 การยอมรับผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพน ้ามนัร าขา้วและจมูกขา้วตวัอยา่ง 

 

คุณลกัษณะ  คะแนนความชอบ ( X  ± SD) 

สี 7.11±.1.01 

กล่ิน 6.86±1.22 

รสชาติ 6.63±1.15 

บรรจุภณัฑ์ 7.22±1.00 
แบบฉลาก 7.29±1.10 

ความพอใจโดยรวม  7.63±0.97 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบผูบ้ริโภคทางดา้นประสาทสัมผสั จ านวน 
120 คน พบวา่คะแนนความชอบในทุกคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ สี กล่ิน รสชาติ บรรจุภณัฑ์ แบบฉลาก และความ
พอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัชอบเล็กนอ้ยถึงชอบปานกลาง (ช่วงคะแนน 6-7) ดงัตารางท่ี 1  ผูบ้ริโภคเห็นว่า
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น้ีในราคา 500 บาท ต่อ 1 กระปุก (60 แคปซูล) เป็นราคาท่ีเหมาะสม (ร้อยละ 86.7) 
และยงัให้การยอมรับผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วตวัอยา่ง (ร้อยละ 99.2) และถา้หากมี
ผลิตภณัฑ์น้ีออกวางจ าหน่าย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าจะซ้ือผลิตภณัฑ์น้ี (ร้อยละ 93) ดว้ยเหตุผลท่ีว่ามี
ประโยชน ์ดีต่อสุขภาพ  
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อภิปรายผล 
การพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จ ากดั 

ทดสอบตลาดโดยวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ยอมรับผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จ านวน 
120 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับราชการ มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่ค  านึงถึงตรายี่ห้อ และให้ความส าคญักบัคุณภาพ 
เลือกซ้ือเดือนละคร้ัง โดยซ้ือท่ีร้านขายยา ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ระหว่าง 501-750 บาท วตัถุประสงค์เพื่อใช้
ส่วนตวั และภายหลงัจากท่ีซ้ือไปบริโภคพอใจและแนะน าเพื่อน ส่วนปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
โดยรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบัคือ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด การยอมรับผลิตภณัฑ ์
พบว่า คะแนนความชอบในทุกคุณลกัษณะ อยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง และเห็นว่าการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑน้ี์ในราคา 500 บาท ต่อ 1 กระปุก (60 แคปซูล) เป็นราคาท่ีเหมาะสม และยงัใหก้ารยอมรับ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามันร าข้าวและจมูกข้าวตัวอย่าง และถ้าหากมีผลิตภัณฑ์น้ีออกวางจ าหน่าย 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดวา่จะซ้ือผลิตภณัฑน้ี์ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้ว
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน ภาครัฐควรช่วยส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อ
น าไปสู่การผลิตผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วไดจ้ริงในชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงจะน ามาสู่การ
สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ใหก้บักลุ่มเกษตรกร 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
การวิจยัน้ีจ  ากดัเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองนครพนมและอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ดงันั้น

เพื่อให้ทราบขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมสุขภาพน ้ ามนัร าขา้วและจมูกขา้วของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ  
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ABSTRACT 
Usage of social media by universities appears to be a case study in the timely adoption of new 

technological implications. Many universities have welcomed social media into their recruitment initiatives, 
not so much to replace more traditional recruitment strategies, but more so to complement them. Moreover, 
the university should investigate the best platforms that depend on the type of information or programs we 
want to advertise for (general, professional, technical, etc.) and the group of students we are targeting. The 
research model for assessing university students' behavior using social media for admission purposes is 
presented. This research model examines three main variables (perceived ease of use, perceived usefulness, 
and behavioral usage to use), three external variables (age, experience, and self-efficacy), and five 
social/behavioral variables (communication, brand loyalty/notability, promotions, cooperation/ partnership, 
and internationality). 
Keywords: social media, communication, brand loyalty, brand notability, promotions, cooperation, 
partnership, internationality. 
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INTRODUCTION  
Recently, universities have begun incorporating social media tools into their marketing mix to connect 

with everyone, from prospective students to alumni. However, little reliable research existed to indicate whether 
these networks were an appropriate or effective recruitment resource for colleges or universities to use 
(Barnes & Lescault, 2011). The use of social media by institutions of higher education to market themselves to 
potential students is a relatively new phenomenon (Barnes & Mattson, 2009). Clearly, we are all witnessing the 
fact that nowadays the landscapes of student recruitment (and of course, student engagement) for higher 
education centers in Thailand are constantly changing. It is getting tougher to compete in an environment 
of decreasing budgets and increasing competition. This makes it even more important for private universities and 
institutions. Many universities are now facing intense pressures to adapt to the change by becoming more 
prompt and efficient in achieving their recruitment goals. However, universities face several challenges in 
prioritizing and optimizing their recruitment efforts. These challenges include the increasing complexity 
of recruitment practices with the emergence of controversial channels such as commissioned agents, as 
well as the changing communication and decision-making process of prospective students using new channels 
such as social media. Given the potential and relevance of social media to deliver results in an efficient 
manner, the main justification of this paper is to highlight the value of social media in student recruitment 
and student social media behavior. We deconstruct the complexity of social media, highlight changes in 
communication patterns of prospective students, and propose models of engagement to encourage institutions of 
higher education to prioritize social media as an integral component of their international student 
recruitment strategies. 

 

SUPPORTING THE SOCIAL MEDIA STRATEGY 

 Technology Acceptance Model (TAM) 

The TAM developed by Davis is one of the most widely used and influential models in the field of 
information systems, technology, and services (Davis, Bagozi & Warshaw, 1989). It is an adaptation of the 
theory of reasoned action (TRA) (Fishbein & Ajzen, 1975) specifically tailored for modeling user 
acceptance of information technology. According to the TRA, belief influence attitudes, which lead to 
intentions, which then generate behavior. The TAM posits that two factors, perceived usefulness (PU) and 
perceived ease of use (PEU) are of primary relevance in influencing IT acceptance behaviors. PU is defined 
as the extent to which a person believes that using a particular system will enhance his or her job 
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performance while PEU is defined as the extent to which a person believes that using a particular system 
will be free of effort (Davis, Bagozi & Warshaw, 1989). 

Among the beliefs, PEU is hypothesized to be a predictor of PU, defined as the user’s desirability 
of his or her using the system. Furthermore, both types of beliefs are influenced by external variables. 
Although information system researchers have investigated and replicated the TAM, and agreed that it is 
valid in predicting the individual's acceptance of various technology, the TAM's fundamental constructs do 
not fully reflect the specific influences of technological and usage-context factors that may alter the users’ 
acceptance. According to Davis future technology acceptance research needs to address how other variables 
affect usefulness, ease of use, and user acceptance. However, factors affecting the acceptance of a new IT 
are likely to vary with the technology, target users, and context. The Technology Acceptance Model is 
shown in figure 1. 

 

 
 

Figure 1  Technology Acceptance Model (TAM) 

 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

In figure 2, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) aims to explain 
user intentions to use an information system and subsequent usage behavior. The theory holds that four key 
constructs (performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions) are 
direct determinants of usage intention and behavior. Gender, age, experience, and voluntariness of use are 
posited to mediate the impact of the four key constructs on usage intention and behavior. The theory was 
developed through a review and consolidation of the constructs of eight models that earlier research had 
employed to explain information system usage behavior (theory of reasoned action, technology acceptance 
model, motivational model, theory of planned behavior, a combined theory of planned behavior/technology 
acceptance model, model of PC utilization, innovation diffusion theory, and social cognitive theory). 
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Subsequent validation of UTAUT in a longitudinal study found it to account for 70 percentage of the 
variance in usage intention. 

 
 

 
 

Figure 2  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

In figure 3, the Theory of Planned Behavior (TPB) was proposed by Ajzen (1991) and has been 
used by researchers over the past twenty years and shown to be able to predict a variety of intentions and 
behaviors. According to Ajzen, a person’s action is determined by behavioral intentions, which in turn are 
influenced by an attitude towards the behavior and subjective norms. In addition to attitude towards the 
behavior and the subjective norm in the theory of planned behavior, perceived behavioral control can 
influence intention as well. Perceived behavioral control influences the individual’s decision through 
behavioral intention. In the TPB, behavioral intention is the most influential predictor of behavior. 
Behavioral intentions are factors that describe how hard people are willing to try to perform a behavior. 
Attitudes toward use (ATU) guide behavior and are defined as the way individuals respond to, and are 
disposed towards, an object. This disposition may be negative or positive. Subjective norm (SN) is defined 
as one’s perception of whether people important to the individual think the behavior should be performed. 
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Figure 3 Theory of Planned Behavior (TPB) 

 

RESEARCH OBJECTIVES 

The motivation for this research was that social media has an opportunity to expand social marketing 
activities. The opportunities of social media for recruitment and admissions purposes are analysed. Analyses are 
carried out to find how to implement social media through a social media strategy. This means the ultimate goal 
of this research is to find out what should be a basic strategy for the university to use social media as a tool for 
marketing objectives. The research investigates what kinds of social media are used by the target market 
of the university and how these groups of students or prospective students behave on these platforms. Based on 
this information it will also suggest ways for the university to successfully reach potential students, recruit 
more students and stay in touch gradually with them via social media. 

The universities in Thailand are potential to undertake a great deal of social media activity across 
faculties and departments, so active use of social media can get the most out of marketing and student 
recruitment in order to promote the universities and their engaging stakeholders toward more profit, better 
reputation/image and more student engagement/bonds (loyalty).There’s not a one size fits all model for 
how higher education institutions can benefit from participating in social monitoring, sharing and engagement. 
However, it’s important that universities can engage throughout the entire lifecycle of the student ‟ connecting 
with them from the recruiting process, to long after they have crossed the stage at convocation. The social 
media marketing will help the universities to better listen for students who are talking about applying to 
their university/program/course/lecturer, or those who are debating a variety of options. Simply replying 
to a question can make a world of difference ‟ and it can be instrumental in turning a question into an 
application. 

http://2.bp.blogspot.com/-IBa-MlpVq9k/TgNT3Tau2II/AAAAAAAAADc/42MUY3KLEvY/s1600/TPB graphic.jpg
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THE PROPOSED FRAMEWORK 

The research applies the theoretical conceptual framework based on the combination of Behavioral 
Intention Theories including:  “Theory of Planned Behavior (TPB)”, “Technology Acceptance Model 
(TAM)”, and “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)”. However, considering 
the fact that UTAUT and TPB are extensions of TAM, the research framework of this study is generally 
designed based on the Technology Acceptance Model. As a result of that, our research’s “Conceptual 
Framework” is a combination of Theory of Planned Behavior, Technology Acceptance Model, and Theory of 
Acceptance and Use of Technology models. The proposed framework is shown in figure 4 and 5.   

 

           
 
         Figure 4  The proposed framework                    Figure 5 The proposed framework in more detail 
 

The framework is described in more detail in figure 5. The research model examines three main 
variables (perceived ease of use, perceived usefulness, and behavioral usage to use), three external variables 
(age, experience, and self-efficacy), and five social/behavioral variables (communication, brand loyalty/ 
notability, promotions, cooperation/ partnership, and internationality). The relationships among the variables 
and the hypotheses are depicted in figure 5. 

In figure 5, both “Perceived Usefulness” and “Perceived Ease of Use” are significant antecedents 
to “Behavioral Usage To Use”. In addition, “Perceived Ease of Use” affects “Perceived Usefulness” significantly. 
External variables such as “Age”, “Experience”, and “Self-Efficacy” affect “Perceived Ease of Use”. 
Social/Behavioral factors such as “Communications”, “Brand Loyalty/Notability”, “Promotions”, 
“Internationality”, and “Cooperation/Partnership” effect “Behavioral Usage To Use”.  

Accordingly, ten “Independent Variables” of the study are defined as the following: 
  „ Perceived Usefulness: the degree to which a freshmen student believes that using an online social 
media tool would enhance his or her job performance. 
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  „ Perceived Ease of Use: the degree to which a freshmen student believes that using an online social 
media tool would be free from effort.  
  „ Experience: the degree to which a freshmen student has ever had any prior experience in using 
online social media tools.  
  „ Communications: the extent to which a freshmen student believes that using an online social media 
tool would increase interactivity amongst he/she and others (i.e., student-student, student-admin, student-
teacher, etc.).  
  „ Promotions: the degree to which advertisements and promotions on a social media tool would 
motivate/encourage a freshmen student to use that system.  
  „ Brand Loyalty/Notability: the extent of student’s dependability, commitment and bond towards 
university logo, program, lecturer, or institution. 
  „ Internationality: the extent to which a freshmen student believes that the university has high 
global image/credibility.  
  „ Cooperation/Partnership: the degree to which a university is engaged in making alliance with other 
partners (i.e., governmental or private sectors, non-for-benefit organizations, academic institutes, etc). 
  „ Age: the age of the student who intends to use a social media as a tool for getting admission (or 
registration and recruitment) from a university/ program/course. 
  „ Self-Efficacy: the measure of a student’s own ability to complete tasks and reach goals. 

 

CONCLUSION 

Although many researchers so far have proposed to explain and predict the use of TAM (or UTAUT) 
models in regard to the concept of social media in higher education institutions, the conceptual framework 
and the analytical approach we propose are completely innovative and original. As mentioned earlier in previous 
sections, considering the fact that our conceptual framework is a combination of TAM and UTAUT models, 
some unnecessary factors were eliminated (deductive) over and above some variables that were added 
(inductive) to the final model (i.e., promotions, cooperation/partnership, internationality, communications 
and brand loyalty/notability). Obviously, this was the innovative part of the research, make it distinguished from 
previous researches done in this field of study. Moreover, this is for the first time in Thailand that strategic 
implication of social media marketing in regard to recruitment in higher education level is going to be 
studied and emphasized in detail. 
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There are much more complex models that often articulated in more complex relations and hypotheses 
by other authors, compared with the conceptual framework used in this research. We firmly believe that 
our conceptual model (including 10 independent variables and 1 dependent variable) is simple enough to 
conduct the research in the best way possible. We are going to use Structural Equation Modeling (SEM) 
as a statistical technique for testing and estimating causal relations using a combination of statistical data 
and qualitative causal assumptions. Accordingly, our model will be tested against the obtained measurement data 
to determine how well the model fits the data in the experiment phase. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท านายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรก
วยัทารกดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายจากมารดาวยัรุ่นและบุตรคนแรกวยัทารกท่ีมารับบริการในคลินิกเด็ก
ดี โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 91 คู่ เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามให้
มารดาเป็นผูต้อบทั้งหมด 6 ชุด พบวา่การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ลกัษณะการท างานของมารดา สัมพนัธภาพ
ระหวา่งมารดาและทารก การสนบัสนุนทางสังคม และพื้นฐานทางอารมณ์ของทารก สามารถร่วมกนัท านาย
ความเครียดในการเป็นมารดาไดร้้อยละ 34.1 การสนบัสนุนทางสังคมเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุดและมีนยัส าคญั
ทางสถิติท านายไดร้้อยละ 24.8 รองลงมาคือพื้นฐานทางอารมณ์ของทารก ท านายไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 5.5 
และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนท านายได้เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 3.7 แสดงให้เห็นว่าพยาบาลและผูท่ี้มีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งในการดูแลสุขภาพมารดาวยัรุ่นและบุตรทารกควรให้ความส าคญัและส่งเสริมการสนบัสนุนทาง
สังคมแก่มารดาวยัรุ่นเพื่อลดความเครียดในมารดาวยัรุ่น 
ค าส าคัญ: ความเครียด,  มารดาวยัรุ่น, การสนบัสนุนทางสังคม, พื้นฐานทางอารมณ์, เด็กทารก 
 
 
 

 
** นิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
     ปีการศึกษา 2556 
*** รองศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
**** ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวชิาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 



328 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to examine factors predicting parental stress among adolescent 
mothers of first-born infants. Simple random sampling was used to recruit the sample of 91 dyads of 
adolescent mothers and their infants receiving services at Well-Baby clinic in Prapokklao Hospital, Chantaburi 
Province. Research instruments included 6 self-report questionnaires completed by adolescent mothers. 
Results revealed that mother’s self-efficacy, types of mother’s occupation, mother-infant attachment bond, 
social support and infant temperament were accounted for 34.1 (F 3,87 = 14.973, p < .001) in the prediction 
of parental stress among adolescent mothers. The best and significant predictor was social support accounted 
for 24.8 (β = -.34, t = -3.36, p < .01). The second best was the infant temperament accounted for 5.5 (β= -
.22, t = -2.37, p < .05) and the third best was self-efficacy accounted for 3.7 (β= -.22, t =-2.21, p < .05) in 
the prediction. These findings suggested that nurses and relevant health care personnel for babies and mothers 
should be aware of and promote social support to mothers, especially adolescent ones with first-born infants. 
The findings pointed out that doing so would help lessen parental stress among adolescent mothers. 
 Keywords: parenting stress, adolescent mothers, social support, temperament, infants. 
 

บทน า 

 ในปัจจุบนัมารดาวยัรุ่นท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 19 ปีลงมา มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทัว่โลก พบวา่มารดาวยัรุ่นใน
ประเทศไทยมีอตัราสูงเป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นอนัดบัหน่ึงของทวีปเอเชีย (WHO, 2008) การเป็นบิดา
มารดาท่ีตอ้งมีหนา้ท่ีเล้ียงดูทารกเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความเครียดได ้ตามแนวคิดความเครียดของการเป็นบิดา
มารดา (Abidin, 1995) อธิบายวา่ความเครียดของการเป็นมารดาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดูบุตรมาจากปัจจยัหลกั 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นมารดา ดา้นบริบททางสังคม และดา้นลกัษณะของเด็ก มารดามีภาระหนา้ท่ีหลกัในการเล้ียงดู
ทารกตามความคาดหวงัของครอบครัวและสังคม เป็นภารกิจท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบและความอดทนสูง
(ธีรารัตน์ บุญกุณะ, 2549) ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือมารดาอยูใ่นวยัรุ่นและตอ้งเล้ียงดูบุตรท่ีอยู่ในวยัทารก จึงเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีทา้ทาย และอาจส่งผลให้เกิดความเครียดในการเป็นมารดาได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการเป็นมารดา ไดแ้ก่ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ของมารดา มีรายงานการวิจยัพบว่า มารดาท่ีมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงในการท าหน้าท่ีเป็นมารดาจะมี
ความเครียดในการเล้ียงดูบุตรต ่า (สุมจัฉรา มานะชีวกุล, ทศันี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, 
2555) ส าหรับลกัษณะการท างานกบัความเครียดของการเป็นมารดานั้น พบวา่มารดาท่ีไปท างานนอกบา้นมี
ความเครียดต ่า ในขณะท่ีมารดาท่ีท างานในบา้นและดูแลทารกมีความเครียดสูง (ทศันี ประสบกิตติคุณ, ฟองค า 
ติลกสกุลชยั และนฤมล วิปุโร, 2554) แต่การศึกษาของสุมจัฉรา มานะชีวกุล, ทศันี ประสบกิตติคุณ และ
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม (2555) พบวา่ลกัษณะการท างานของมารดาไม่สามารถท านายความเครียดในการเล้ียงดู
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บุตรได ้และมีรายงานการศึกษาพบวา่สัมพนัธภาพระหวา่งมารดาและทารก มีความสัมพนัธ์กบัความเครียด
ในการเป็นมารดา (รุจา ภู่ไพบูลย,์ 2541) นอกจากน้ี การท่ีมารดาดูแลบุตรคนเดียวโดยไม่มีสามีหรือญาติพี่
น้องคนอ่ืนคอยช่วยดูแลบุตร เป็นส่ิงท่ีท าให้มารดาเกิดความเครียด และพบว่าการสนับสนุนทางสังคม
เก่ียวขอ้งกบัความเครียดในการเป็นมารดา (สุมจัฉรา มานะชีวกุล, ทศันี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ 
แสงเพิ่ม, 2555) และพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กท่ีเป็นแบบเด็กเล้ียงยากเป็นตวัท านายท่ีดีในช่วงวยัขวบปี
แรกและจะลดลงเม่ือเด็กโตข้ึน (Muslow, Caldera, Pursley, Reifman & Huston, 2002) การศึกษาของทศันี 
ประสบกิตติคุณ, ฟองค า ติลกสกุลชยั และนฤมล วิปุโร (2554) พบว่าเด็กท่ีเล้ียงยากส่งผลให้มารดาเกิด
ความเครียดไดม้ากกวา่เด็กเล้ียงง่าย ส่วนการศึกษาของสุมจัฉรา มานะชีวกุล, ทศันี ประสบกิตติคุณ และ
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม (2555) พบวา่ความเป็นเด็กเล้ียงยาก-ง่ายมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเครียดในการ
เล้ียงดูบุตรวยัขวบปีแรก แต่ไม่สามารถท านายความเครียดของมารดาได ้
 จะเห็นไดว้า่มีปัจจยัหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อความเครียดในการเป็นมารดา ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท านายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกอยูใ่น
วยัทารก 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ใช ้Belsky’s model of the determinants of parenting เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัท านายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกวยัทารก ไดแ้ก่ การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนของมารดา ลกัษณะการท างานของมารดา สัมพนัธภาพระหว่างมารดาและทารก การ
สนบัสนุนทางสังคม และพื้นฐานทางอารมณ์ของทารก 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การวจิยัน้ีใชว้ธีิวจิยัแบบบรรยายเชิงท านาย มีกลุ่มตวัอยา่งคือมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกวยัทารกท่ี
พาบุตรมารับบริการท่ีคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ในวนัจนัทร์ วนัองัคาร 
และวนัพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
อยา่งง่ายไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 91 ราย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบดว้ย 
  1.  แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของมารดาและครอบครัว ไดแ้ก่ อายมุารดา สถานภาพสมรส ลกัษณะครอบครัว 
ระดบัการศึกษา ลกัษณะการท างาน รายไดข้องครอบครัว ผูดู้แลทารกเป็นหลกั ผูช่้วยเล้ียงดูทารก ประสบการณ์
การดูแลทารกของมารดา และแบบบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของทารก ไดแ้ก่ เพศและอาย ุ 



330 

 

 2. แบบสอบถามความเครียดในการเป็นมารดา ใชแ้บบสอบถามความเครียดในการเป็นบิดามารดา
ของสุภาณี ไกรกุล (2552) จ านวน 36 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่คะแนน 1 หมายถึง
ตรงกบัความรู้สึกนอ้ยท่ีสุด จนถึงคะแนน 5 หมายถึงตรงกบัความรู้สึกมากท่ีสุด คะแนนท่ีเป็นไปไดข้อง
แบบสอบถามทั้งฉบบัอยูร่ะหวา่ง 36-180 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α) เท่ากบั .91 
 3. แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลทารก น ามาจากแบบสอบถามของทศันี ประสบ
กิตติคุณ, ฟองค า ติลกสกุลชยั และนฤมล วิปุโร (2554) จ  านวน 40 ขอ้ การวิเคราะห์จะใชค้ะแนนเฉล่ียทั้ง
ฉบบั พิสัยคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0 ‟ 100 คะแนน ถา้คะแนนเฉล่ียสูงแสดงว่ามารดามีความมัน่ใจใน
ความสามารถท่ีจะท ากิจกรรมการดูแลทารกท่ีก าหนดให้สูง ถา้คะแนนเฉล่ียต ่าแสดงวา่มารดามีความมัน่ใจใน
ความสามารถท่ีจะท ากิจกรรมการดูแลทารกท่ีก าหนดใหต้ ่า ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α) เท่ากบั .97 
 4.  แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหวา่งมารดาและทารก ใชแ้บบสอบถามของสุภาณี ไกรกุล (2552) 
จ  านวน 26 ขอ้ แต่ละขอ้ให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่คะแนน 1 หมายถึงตรงกบั
ความรู้สึกนอ้ยท่ีสุด จนถึงคะแนน 5 หมายถึงตรงกบัความรู้สึกมากท่ีสุด คะแนนรวมทั้งชุดอยูร่ะหวา่ง 26-
130 คะแนน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α) เท่ากบั .95 
 5. แบบสอบถามการสนบัสนุนทางสังคม ใชแ้บบสอบถามของสุมจัฉรา มานะชีวกุล , ทศันี ประสบ
กิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม (2555) จ านวน 23 ขอ้ ลกัษณะค าตอบเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตั้งแต่
คะแนน 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จนถึงคะแนน 5 หมายถึงเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง คะแนนรวม 23 - 115 คะแนน 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α) เท่ากบั .87 
 6.  แบบสอบถามพื้นฐานทางอารมณ์ของทารก ใชแ้บบสอบถามของนนัทพร ปรากฏช่ือ, นุจรี ไชยมงคล 
และยนีุ พงศจ์ตุรวทิย ์(2554) จ านวน 26 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่ 1-5 คะแนนรวม
ท่ีเป็นไปไดอ้ยูร่ะหวา่ง 26-130 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (α) เท่ากบั .81  
 

ผลการวจิัย 
 ข้อมูลทั่วไป  กลุ่มตวัอยา่งมารดาวยัรุ่นมีอายุเฉล่ีย 16.76 ปี (SD = 1.26, range = 13-18) สถานภาพ
สมรสคู่และอยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ 82.4) ลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย (ร้อยละ 86.8) การศึกษาระดบั
มธัยมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 79.1) รองลงมาคือระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 16.5)  เป็นแม่บา้นมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 35.0) และรองลงมาเป็นนกัเรียน (ร้อยละ 20.9) ครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได ้5,000-10,000 บาทต่อเดือน 
(ร้อยละ 49.5) ลกัษณะการท างานนอกบา้นนอ้ยกว่า  35 ชัว่โมง (ร้อยละ 9.9) และท างานนอกบา้นมากกว่า 
35 ชัว่โมง (ร้อยละ16.5) มารดาคือผูท่ี้ดูแลทารกเป็นหลกั (ร้อยละ 81.3) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ดูแลทารกมาก่อน (ร้อยละ 56) บุตรวยัทารกมีอายุเฉล่ีย 2.43 เดือน (M = 2.43, SD = 2.69, range = 1-12) และ
ส่วนมากเป็นทารกชาย (ร้อยละ 81.3)  
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 การวเิคราะห์ตัวแปร  
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสัยของตวัแปรท่ีศึกษา 
 

ตัวแปร M SD range 

ความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่น 90.21 20.15 48-160 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดา 75.33 15.26 33.5-98.25 
สัมพนัธภาพระหวา่งมารดาและทารก 114.59 12.03 85-130 
การสนบัสนุนทางสังคม 87.44 11.74 47-111 
พื้นฐานทางอารมณ์ของทารก 85.38 7.11 73.114 
 
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ลกัษณะการท างาน สัมพันธภาพระหว่างมารดา
และทารก การสนับสนุนทางสังคม พืน้ฐานทางอารมณ์ของทารกกบัความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่น 
 
ตารางท่ี 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการเป็นมารดากบัตวัแปรท านายท่ีศึกษา  
                 (n = 91) 
 

ตัวแปร r p-value 
1. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน -.432 .000 
2. ลกัษณะการท างานของมารดา -.077 .234 
3. สัมพนัธภาพระหวา่งมารดาและทารก -.368 .000 
4.  การสนบัสนุนทางสังคม -.498 .000 
5.  พื้นฐานทางอารมณ์ของทารก -.372 .000 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยท านาย  ก่อนการวิเคราะห์ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มูลตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumption) ไดผ้ลดงัน้ี ตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีการวดัระดบั 
Interval มีการแจกแจงแบบปกติเป็นอิสระต่อกนัและไม่เกิด Autocorrelation ทดสอบโดยใชส้ถิติ Durbin-
Watson ค่าท่ีไดอ้ยูใ่นช่วง 1.5-2.5 ไม่มี Outliers, Linear Relationship และไม่มี Multicollinearity ระหวา่งตวั
แปรท านาย โดยท่ีตวัท านายมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่สูงกวา่ .75 จึงเป็นไปตามขอ้ตกลง จากนั้นวิเคราะห์
ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน พบว่าตวัท านายทุกตวัคือ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดา ลกัษณะ
การท างานของมารดา สัมพนัธภาพระหว่างมารดาและทารก การสนบัสนุนทางสังคม และพื้นฐานทางอารมณ์
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ของทารก สามารถร่วมกนัท านายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกวยัทารกได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 35.9 (F5,85 = 9.501, p <.001) แต่อยา่งไรก็ดี ตวัท านายเหล่านั้นไม่ใช่ทุกตวัท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติ ขั้นต่อไปใช้การวิเคราะห์ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อหาปัจจยัท านายท่ีดี
ท่ีสุด พบว่ามี 2 ตวัท านายท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติคือ การสนับสนุนทางสังคมและพื้นฐานทางอารมณ์ของ
ทารก ร่วมกนัท านายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกวยัทารกไดร้้อยละ 34.1 (F 3,87 = 
14.973, p <.001) การสนบัสนุนทางสังคมเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุดและมีนยัส าคญัทางสถิติ และรองลงมาคือ
พื้นฐานอารมณ์ของทารก ดงัตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ตัวแปร B S.E. β t p-value 
การสนบัสนุนทางสังคม -.576 .171 -.336 -3.364 < .01 
พื้นฐานทางอารมณ์ของทารก -.618 .261 -.218 -2.367 < .05 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน -.287 .130 -.218 -2.212 < .05 
ค่าคงท่ี  214.984 22.333  9.626 p < 

.001 
F3,87=14.937      
R2.341      
Adjusted R2.318      
 R2.037      
*(p < .05), **(p < .01), ***p( < .001) 
 

อภิปรายผล 
 การสนบัสนุนทางสังคมเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุดและมีนยัส าคญัทางสถิติท านายไดร้้อยละ 24.8 ( β = 
-.34, t = -3.36, p < .01) รองลงมาคือพื้นฐานทางอารมณ์ของทารก ท านายไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 5.5 ( β= -.22, 
t = -2.37, p < .05) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนท านายไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ3.7 ( β= -.22, t-2.21, p< .05)   
ทั้งสามตวัท านายสามารถร่วมกนัท านายความเครียดในการเป็นมารดาวยัรุ่นไดร้้อยละ 34.1 (F 3,87 = 14.973, 
p <.001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อภิปรายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นมารดาวยัรุ่น เป็นวยัท่ี
ยงัตอ้งการการพึ่งพา มีความเป็นผูใ้หญ่ท่ียงัไม่สมบูรณ์ เม่ือมารดาวยัรุ่นไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมใน
ดา้นต่าง ๆ จะช่วยให้มารดาลดความเครียดได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทศันี ประสบกิตติคุณ, ฟองค า 
ติลกสกุลชยั และนฤมล วิปุโร (2554) ; สุมจัฉรา มานะชีวกุล, ทศันี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสง
เพิ่ม (2555) ; Osberg & Hagekull (2002) ท่ีพบวา่ความเครียดของมารดาในการเล้ียงดูบุตรจะมากหรือนอ้ย
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ข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนทางสังคมในการดูแลทารก พื้นฐานทางอารมณ์ของทารกสามารถท านายความเครียด
ในการเป็นมารดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรคนแรกวยัทารกได ้อภิปรายไดว้า่ ถา้ทารกมีพื้นฐานทางอารมณ์สูงหรือเป็น
ทารกท่ีมีลกัษณะเล้ียงง่าย มารดาจะมีความเครียดในการเป็นมารดาต ่า อธิบายได้ว่าทารกท่ีมีพื้นฐานทาง
อารมณ์สูงหรือเป็นเด็กเล้ียงง่าย มารดาย่อมมีความสบายใจ รวมถึงมีความมัน่ใจในการดูแลบุตร มีความสุข
เวลาอยูก่บับุตร จึงมีความเครียดต ่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Osberg & Hagekull (2002) ท่ีพบวา่ พื้นฐาน
อารมณ์ของทารกมีอิทธิพลโดยตรงกบัความเครียดในการเล้ียงดูบุตร และ Secco & Moffatt (2003) ท่ีศึกษา
ระยะยาวในมารดาวยัรุ่นชาวแคนาดา พบวา่พื้นฐานทางอารมณ์สามารถท านายความเครียดในการเล้ียงดูบุตร
ของมารดาวยัรุ่นได ้ และการศึกษาของจินตนา วชัรสินธ์ุ, สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ และวรรณี เดียวอิศเรศ 
(2554) และสุมจัฉรา มานะชีวกุล, ทศันี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม (2555) ท่ีพบวา่ การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนของมารดามีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการเล้ียงดูบุตร อธิบายได้ว่าหากมารดามี
ความมัน่ใจวา่ตนเองสามารถท่ีจะท ากิจกรรมการดูแลทารก ไดแ้ก่ การส่งเสริมพฒันาการ การดูแลสุขภาพ
ทัว่ไป ดา้นความปลอดภยั และดา้นโภชนาการ รวมถึงความมัน่ใจต่อการเป็นแม่ท่ีดี และความสามารถใน
การหาความรู้ ยอ่มมีความเครียดในการเป็นมารดาต ่า  
 

ข้อเสนอแนะ 
 พยาบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแลสุขภาพเด็กและวยัรุ่นควรน าผลการวิจยัไปใชใ้นการส่งเสริมการ
สนบัสนุนทางสังคมแก่มารดาวยัรุ่น โดยการพฒันารูปแบบหรือโปรแกรมการลดความเครียดของมารดาวยัรุ่นท่ี
มีบุตรวยัทารก เพื่อช่วยให้ส่งผลต่อการลดความเครียดของมารดาวยัรุ่น นอกจากน้ียงัใช้เพื่อให้ความรู้แก่
ครอบครัวของมารดาวยัรุ่นใหมี้การสนบัสนุนทางสังคมมากข้ึนดว้ย เพื่อใหล้ดความเครียดในมารดา 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัผลกระทบจากประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในตลาด
คา้ปลีกสมยัใหม่ เฉพาะห้างสรรพสินคา้น้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,100 
คน พบวา่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑมี์ความส าคญัต่อวถีิชีวติในปัจจุบนั ส าหรับการรับรู้คุณค่าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
พบว่า จะรู้สึกเห็นดว้ยต่อคุณค่าทางสังคม คุณค่าส่วนบุคคล คุณค่าทางผลิตภณัฑ์ คุณค่าทางกายภาพ การ
แลกเปล่ียนคุณค่า ความคุม้ค่าทางราคา โดยรวมจะรู้สึกเห็นดว้ยต่อคุณค่าท่ีรับรู้จากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
ค าส าคัญ: ประสบการณ์ของลูกคา้, การรับรู้คุณค่า, ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัสยาม ปีการศึกษา 2556  
** อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัสยาม 
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ABSTRACT 
The research investigated customer experience affecting shopping value perception in modern 

retailing market operated in department stores. The data were collected from 1,100 department store 
customers who answered the questionnaire. SPSS Version 14.0 was used to process the collected data. 
The research results revealed that the reasons of buying particular products played an important role in 
their daily lifestyles. In terms of product shopping value realization, it was found that consumers agreed 
with social, personal, product, physical, exchange, and price values. Moreover, they generally agreed with 
perceived value from selecting products.   
Keywords: customer experience, value perception, modern retail business. 
 

บทน า 
  มิติผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สามารถเป็นไดท้ั้งมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล ประกอบดว้ยการ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์รวมถึงการรับรู้ อารมณ์ เสน่ห์อารมณ์ และปัจจยัทางจิตวิทยาส าหรับลูกคา้ การเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไม่ไดห้มายรวมถึงการซ้ือหรือค่าเท่ากบัการซ้ือ แต่เป็นการเติมเต็มความแตกต่างระหว่างความ
จ าเป็นและความตอ้งการผา่นกระบวนการต่าง ๆ ในการตดัสินใจ (Buttle, 1992; Buttle & Coates, 1984; 
Tauber, 1972; Westbrook & Black, 1985) 
 อุตสาหกรรมการคา้ปลีกไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปตามรสนิยมของผูบ้ริโภค อนัเน่ืองจากผูบ้ริโภคมี
ความเช่ียวชาญและเกิดความตอ้งการหลากหลายในรอบ 2 ทศวรรษ เน่ืองจากความสมบูรณ์ของผลิตภณัฑ์ท่ี
มีจ  าหน่ายในตลาด เทคโนโลยีและขอ้มูล รวมถึงร้านคา้ปลีกขนาดต่าง ๆ ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
(Terblanche & Boshoff, 2004) ปัจจุบนัประสบการณ์ลูกคา้เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การอุปโภคบริโภค
จะมีรูปแบบการผลิตเชิงประสบการณ์และการแสดงออกซ่ึงตนเองและภาพลักษณ์ของผูบ้ริโภค (Firat,  
Dholakis & Venkatesh, 1995) ดว้ยเหตุน้ีผูค้า้ปลีกจึงให้ความส าคญักบัการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ลูกคา้เลือก
ซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Woodruff, 1999) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพื่อส ารวจลักษณะผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภท

หา้งสรรพสินคา้ 
2.  เพื่อศึกษาประสบการณ์ ของลูกคา้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภท

หา้งสรรพสินคา้ 
3.  เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่า  การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภท

หา้งสรรพสินคา้ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทหา้งสรรพสินคา้ จ  านวนทั้งส้ิน 
1,100 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติร้อยละ ค่ามธัยฐาน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ส ารวจลูกคา้ตามหา้งสรรพสินคา้ในเขตธนบุรีท่ีมีขนาดใหญ่ 3 แห่ง ไดแ้ก่ เซ็นทรัล (ป่ินเกลา้) เดอะมอลล ์
(บางแค) และตั้งฮัว่เส็ง (บางพลดั) ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 -20.00 น. วนัธรรมดา (พุธ -
พฤหสับดี - ศุกร์) และวนัเสาร์ – อาทิตย ์และเก็บขอ้มูลใน พ.ศ. 2556 ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 
 

ผลการวจิัย 
 ส่วนที ่1  ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้โดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 ส่วนท่ีเหลือจ านวน 527 คน เป็นเพศชาย ลกัษณะท่ีพบมากคือ 
อาย ุ25 ‟ 44 ปี จ  านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ อายุ 18 ‟ 24 ปี จ  านวน 306 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.8 อายุโดยเฉล่ีย 31.60 ปี ส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มีความส าคญัต่อวิถีชีวิตในปัจจุบนั 
จ านวน 1,049 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 มีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาทต่อเดือน จ านวน 679 
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คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 คิดเป็นรายไดค้รอบครัวเฉล่ีย 72,195.27 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่สัปดาห์ละคร้ัง จ  านวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือเดือนละคร้ัง 
จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ตามล าดบั 

ลกัษณะขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีพบนอ้ยอยา่งเห็นไดช้ดัคือกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 
50 คน มีเพียงร้อยละ 4.4 เห็นวา่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไม่มีความส าคญัต่อวิถีชีวิตในปัจจุบนั จ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 และความถ่ีในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่หลาย ๆ เดือนคร้ัง  มีจ  านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  

ส่วนที ่2  ประสบการณ์ในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ประเภทห้างสรรพสินค้า 
ลูกค้าท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินค้ารู้สึกเฉย ๆ ต่อ

ประสบการณ์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ ( X = 2.86) โดย
เห็นดว้ยต่อการใชเ้วลาวา่งในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์( X = 3.46) รู้สึกเฉย ๆ ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ( X = 
3.35) และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการสูญเสียจากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ( X = 1.77) เม่ือพิจารณาในรายดา้น
พบว่าความรู้สึกท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึกเห็นดว้ยต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ( X = 4.05) 
มากท่ีสุด 

การสูญเสียจากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มีความรู้สึกไม่เห็นดว้ยวา่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เป็นการเสีย
เงินทอง ( X = 1.89) และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นการเสียเวลา ( X = 1.65) 
              การใชเ้วลาวา่งในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ มีความรู้สึกเห็นดว้ยอยา่งยิ่งวา่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เป็น
วธีิหน่ึงท่ีนิยมท ากิจกรรมเพื่อการพกัผอ่น ( X = 4.39)  

ส่วนที ่3  การรับรู้คุณค่าการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ในธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ประเภทห้างสรรพสินค้า 
ภาพรวมลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็น

ดว้ยต่อคุณค่าท่ีรับรู้จากการเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทหา้งสรรพสินคา้ ( X = 3.80) 
โดยเห็นดว้ยต่อคุณค่าทางสังคม ( X = 3.95) คุณค่าส่วนบุคคล ( X = 3.90) คุณค่าทางผลิตภณัฑ์ ( X = 3.88) 
คุณค่าทางกายภาพ ( X = 3.80) การแลกเปล่ียนคุณค่า ( X = 3.71) และความคุม้ค่าทางราคา ( X = 3.57) 
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็นดว้ยต่อ
คุณค่าทางผลิตภณัฑ์ ( X = 3.88) ประเด็นท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคือ การคา้ปลีกเสนอการคดัเลือกสินคา้แบรนด์
เนม ( X = 4.22)  

2.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็นดว้ยต่อ
ความคุม้ค่าทางราคา ( X = 3.57) โดยประเด็นท่ีเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การคา้ปลีกสมยัใหม่เสนอสินคา้ท่ีมีมูลค่า
คุม้ค่า( X = 3.83) โดยภาพรวมลูกคา้มีความสุขกบัราคาคา้ปลีกสมยัใหม่ ( X = 3.77) นอกเหนือจากเงินท่ี
ลูกคา้ออมไว ้การซ้ือผลิตภณัฑจ์ากการลดราคาคา้ปลีกสมยัใหม่ท าใหลู้กคา้รู้สึกมีความสุข ( X = 3.59) 

3.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็นดว้ยต่อ
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การแลกเปล่ียนคุณค่า ( X = 3.71) โดยประเด็นท่ีเห็นดว้ย ไดแ้ก่ หากเปรียบเทียบเสมือนการแลกเปล่ียน การ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑต์ามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เสนอความคุม้ค่า ( X = 3.73) หากเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ตามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ยอ่มทรงคุณค่า ( X = 3.71) และ
หากเปรียบเทียบกบัค่าของเงิน เวลา และความพยายามการ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ตามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ยอ่ม
คุม้ค่า ( X = 3.69) ตามล าดบั 

4.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็นดว้ยต่อ
คุณค่าความเป็นส่วนบุคคล ( X = 3.90) โดยประเด็นท่ีเห็นดว้ย ไดแ้ก่ เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ตามร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ ท าให้ลูกคา้ติดตามแฟชัน่ใหม่ทนัสมยัเสมอ ( X = 4.17) เม่ือลูกคา้รู้สึกไม่สบายใจ มกัจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พื่อความสบายใจ ( X = 4.16) ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑต์ามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์
ใหม่ ( X = 4.06)  

5.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็นดว้ยต่อ
คุณค่าทางสังคม ( X = 3.95) โดยประเด็นท่ีเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การซ้ือผลิตภณัฑ์ตามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่กบั
บุคคลอ่ืน ๆ นบัเป็นประสบการณ์สร้างความผกูพนัต่อกนั ( X = 4.13) ลูกคา้ซ้ือผลิตภณัฑ์ตามร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่กบัเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อการสังสรรค ์( X = 4.09) เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ตามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 
ท าใหรู้้สึกเป็นท่ียอมรับในสังคม ( X = 4.05)  

6.  ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้ รู้สึกเห็นดว้ยต่อ
คุณค่าทางกายภาพ ( X = 3.80) โดยประเด็นท่ีเห็นดว้ย ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มตามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มี
ความสะดวกสบาย ( X = 4.04) สภาพแวดลอ้มร้านคา้ปลีกสมยัใหม่น่าต่ืนเตน้ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ( X
= 4.00) ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีกิจกรรมการตลาดและจดัอีเวน้ต ์( X = 3.91) 
 

อภิปรายผล 
 การวเิคราะห์องคป์ระกอบส าคญัจากประสบการณ์ลูกคา้ท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ในตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ (ห้างสรรพสินคา้) เห็นประเด็นชดัว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงอายุอยูใ่นช่วง 18-44 
ปี รายไดป้านกลางข้ึนไป ใหค้วามส าคญักบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ัปดาห์ละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
 ประสบการณ์การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ พบวา่ให้ความส าคญักบัการท ากิจกรรมเพื่อการพกัผอ่น เป็น
วธีิท่ีดีท่ีสุดส าหรับการพกัผอ่น และสร้างความบนัเทิง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Holbrook (1986)  

การรับรู้คุณค่าการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัคุณค่าผลิตภณัฑ์ (แบรนด์เนม) คุณค่าส่วน
บุคคล (ติดตามแฟชัน่ใหม่ทนัสมยั) และคุณค่าทางสังคม (ความผกูพนักบับุคคลอ่ืน) สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Darden & Reynolds (1971), Darden & Ashton (1975), Bellenger & Korgaonkar (1980), Williams, 
Slama & Rogers (1985) Holbrook (1986) และ Bhatnager & Ratchford (2004)  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูป้ระกอบการควรพิจารณาจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดในกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 18 – 44 ปี 
รายไดค้รอบครัวระดบักลางข้ึนไป เพราะให้ความส าคญักบัการเดินเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สัปดาห์ละคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย และควรพิจารณาในรายละเอียดเชิงปฏิบติัการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บขอ้มูลความตอ้งการของผู ้
เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์นถึงการวางแผนกลยทุธ์การสรรหาผลิตภณัฑ ์รูปแบบการตกแต่งร้าน บรรยากาศให้เนน้
ความสะดวกปลอดภยัเป็นหลกั 
 2.  ผูบ้ริโภคควรบริหารสถานท่ีให้เหมาะกบัการใชเ้วลาวา่งของผูบ้ริโภคเอง โดยเนน้กิจกรรมตาม
ไลฟ์สไตล ์อาย ุวยัเรียนและวยัท างาน โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อความพกัผอ่น การสรรหาผลิตภณัฑ์ให้เนน้แบรนด ์
คุม้ค่าต่อเงิน เวลา และความพยายามของลูกคา้ แฟชัน่ทนัสมยั เป็นท่ีรวมกลุ่มเพื่อน ครอบครัวในระดบัสังคม
เดียวกนั  
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทดลองผสมน ้ าดินให้เหมาะสมกบัเน้ือดินป้ันด่านเกวียน เพื่อตกแต่ง
ผิวดินดว้ยเทคนิคสกาฟิโต และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนด่านเกวียน จงัหวดั
นครราชสีมา ทดลองดว้ยการใชท้ฤษฎีเส้นตรง จ านวน 5 สูตร ใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถลดความเขม้ของสีเน้ือดิน
ด่านเกวียนและวตัถุดิบท่ีช่วยหลอมติดผิวผลิตภณัฑ์ไดดี้ เผาดว้ยอุณหภูมิ 900oC ‟ 1,200oC  เพียงคร้ังเดียว 
และใส่สารให้สีชนิดออกไซด์และสะเตน น ามาตกแต่งดว้ยเทคนิคสกาฟิโตบนผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้
เน้ือดินด่านเกวยีน พบวา่สูตรน ้ าดินท่ี 1.5 และ 3.9  มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช ้สามารถเผาไดท้ั้งในเตาแก๊ส 
เตาไฟฟ้า และเตาฟืน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของสี และถ่ายทอดให้แก่ผูป้ระกอบการ พบว่าผูป้ระกอบการ
สามารถน าความรู้และกรรมวธีิจากการอบรมและถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน
ไดจ้ริง น าไปสู่การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑด์ว้ยชุมชนท่ีมีความย ัง่ยนื     
ค าส าคัญ: การถ่ายทอดเทคโนโลย,ี เทคนิคสกาฟิโต, เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ปีงบประมาณ 2555 
** อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to experiment the slip mixing method to meet Dan Kwian clay 
for surface decoration with Sgraffito technique and transfer the knowledge to pottery entrepreneurs in Dan 
Kwian community, Nakhon Ratchasima province. The experiment was done by using the 5 formulas of 
Line Blend Theory on the materials that were able to reduce Dan Kwian clay colour intensity and the 
materials that could be well fused with products surface. The materials were burnt at 900-1,200OC only 
one time, then oxide and stain colouring agents were added to decorate the surface using Sgraffito technique 
on the Dan Kwian clay pottery. The research results indicated that slip of 1.5 and 3.9 were suitable for the 
production. Using these formulas, the pottery was able to be burned by gas, electricity and firewood kiln 
without discolouring. The knowledge was then transferred to traders in the community. The study also 
found that entrepreneurs were able to apply the knowledge from the training on the actual Dan Kwian 
pottery, leading to product development with sustainable community.  
Keywords: technology transfer, Sgraffito technique, Dan Kwian clay pottery. 
 

บทน า 
การสร้างรูปแบบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาหรือเซรามิกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ในชุมชนหรือ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น จะตอ้งสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนดว้ยเทคนิค วิธีการผลิต และการตกแต่งดว้ย
เทคนิคท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดโดยไม่ซ ้ ารูปแบบซ่ึงมีหลากหลายวิธี เช่น การท าเคร่ืองป้ันดินเผาดว้ยเทคนิค
สกาฟิโต ซ่ึงสามารถท าได้ในดินท่ีหมาดตวัหรือหลงัการเผาดิบแลว้ ในดินหมาดนั้นท าไดโ้ดยทาน ้ าดินผสมสี
บนผิวภาชนะ แลว้ใช้เคร่ืองมือปลายแหลมขูดน ้ าดินผสมสีออกให้เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ จะเห็นสี
ของผิวดินที่ตดักนัสวยงาม (สุขุมาล เล็กสวสัด์ิ, 2548, หนา้ 215) เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีสามารถสร้างความ
แตกต่างให้แก่ผลิตภณัฑ์ได้ และสามารถประยุกต์ควบคู่ไปกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดความ
แปลกใหม่และสอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ในชุมชน ชุมชนบา้นด่านเกวียน จงัหวดันครราชสีมา เป็นแหล่ง
เคร่ืองป้ันดินเผาอีกแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียง เป็นแหล่งคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีเป็นจุดพกัเกวียนมาแต่สมยัอดีต 
จนถึงปัจจุบนั เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีศกัยภาพในการผลิตท่ีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ส่วนมากจะเป็นผู ้
ประกอบอาชีพในครัวเรือนจนไปถึงขนาดกลางท่ีส่งขายในประเทศและต่างประเทศ ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ด่านเกวยีนจะใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน คือดินป้ันด่านเกวยีนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน มีปริมาณเหล็กออกไซด์
ในปริมาณสูง มีความละเอียดและเหนียวดีมาก เม่ือเผาจนสุกตวัท่ีอุณหภูมิประมาณ 1250oC-1280oC จะไดสี้
ด าเงาท่ีมีจุดของแร่เหล็กไหลอยูบ่นผิวผลิตภณัฑ์ การข้ึนรูปใชแ้รงงานในทอ้งท่ีและมีแรงงานจากท่ีอ่ืนท่ีเขา้
มาอาศยัและท าเคร่ืองป้ันดินเผา นิยมข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ข้ึนขดและอดัพิมพ ์ ตกแต่งลวดลายดว้ยการแกะสลกั 
ขดูขีด หรือป้ันแต่งใหเ้กิดลวดลาย  เผาดว้ยฟืนไมใ้นอุณหภูมิประมาณ 850 oC-900 oC หรือเรียกวา่ “เผาแดง” 
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ซ่ึงผลิตภณัฑย์งัไม่สุกตวัดี ท าให้มูลค่าและคุณค่าของผลิตภณัฑ์ลดลง อีกทั้งปัญหาการแตกร้าวจากคุณภาพ
ของเน้ือดินท่ีไม่มีการปรับปรุงและพฒันาให้เกิดความเหมาะสม ขาดการศึกษาดา้นเทคนิคและการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาใหม่ ๆ และยงัคงใชสี้น ้ าและสีน ้ ามนัในการตกแต่งผิวผลิตภณัฑ์ ท าให้เสียความ
เป็นเอกลกัษณ์ทางเคร่ืองป้ันดินเผา รวมไปถึงขาดการพฒันารูปแบบท่ีจะสามารถเป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภค 
จึงท าใหส้ถานการณ์ในปัจจุบนัขาดความเขม้แขง็ มีปัญหาการขายตดัราคาดว้ยรูปแบบท่ีเหมือนกนั จึงท าให้
ผลิตภณัฑมี์ราคาถูกมากเม่ือเทียบกบัเคร่ืองป้ันดินเผาในแหล่งอ่ืน ๆ จึงท าใหผู้ว้จิยัเกิดแนวความคิดในการพฒันา
รูปแบบของเคร่ืองป้ันดินเผา พฒันาการตกแต่งดว้ยเทคนิคสกาฟิโตท่ีเป็นเทคนิคทางเคร่ืองป้ันดินเผา สามารถ
ทดลองในกระบวนการเคร่ืองป้ันดินเผา ท าให้เกิดความเหมาะสมกบัเน้ือดินด่านเกวียน ท าให้เกิดความ
แตกต่างจากเทคนิคแบบดั้งเดิมท่ีมีในทอ้งถ่ินแต่ยงัคงไวซ่ึ้งทกัษะฝีมือท่ีท าอยู ่และเป็นการปรับทศันคติต่อการ
รับเทคโนโลยใีหม่ เพื่อใหก้ารผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนมีความเป็นเอกลกัษณ์ทางเซรามิก และ
มีความเป็นสากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท าให้สินคา้มีมูลค่าท่ีสูงข้ึนไดแ้ละสามารถแข่งขนัทาง
การตลาดในประเทศและต่างประเทศได ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาและทดลองผสมน ้าดินสี ใหเ้หมาะสมต่อเน้ือดินป้ันท่ีมีอยูใ่นแหล่งชุมชนบา้นด่านเกวียน 
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อใชก้บัเทคนิคสกาฟิโต 
 2.  เพื่อศึกษาและทดลองการใชเ้ทคนิคสกาฟิโตดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในการตกแต่งผิวดินป้ันของผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา 
 3.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชเ้ทคนิคสกาฟิโต เพื่อตกแต่งผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา แก่ผูป้ระกอบการ
เคร่ืองป้ันดินเผา ชุมชนบา้นด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 การคิดคน้สูตรน ้าดินส าหรับการเอนโกบผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้บทวน

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ประวติัศาสตร์การท าน ้ าดินส าหรับการตกแต่งเคร่ืองป้ันดินเผา วตัถุดิบหลกั
ในการทดลองสูตรน ้ าดินเอนโกบ ผูว้ิจยัเลือกใชดิ้นด่านเกวียนในการทดลอง เพราะเน้ือดินท่ีจะน าไปท าน ้ า
ดินสีจะตอ้งเป็นเน้ือดินเดียวกนักบัท่ีน ามาข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ (สมศกัด์ิ  ชวาลาวณัย,์  2554, หนา้ 81) สามารถใช้
เป็นตวัยดึเกาะผวิผลิตภณัฑ์ไดใ้หผ้ลท่ีแน่นอนมากกวา่การเลือกใชดิ้นชนิดอ่ืน วตัถุดิบท่ีมีสมบติัช่วยลดอุณหภูมิ 
ซ่ึงจะท าให้น ้ าดินหลอมตวัและเกาะบนผิวของผลิตภณัฑ์ไดดี้ภายหลงัจากการเผาในอุณหภูมิระหว่าง 900oC ‟ 
1,200oC คือ วตัถุดิบประเภทด่างหรือตวัช่วยหลอม ซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชฟ้ริตและบอแรกซ์ และวตัถุดิบท่ีมีสมบติั

เทคนิคสกาฟิโตบนเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 

เผา One Firing 

    ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 

การทดลองน ้าดินเอนโกบ 
ดินด่านเกวียน สูตรดินด่านเกวียน 

     จากงานวิจยั 

วิเคราะห์ 
ความเหมาะสม Base 
สมของ Base 

แผน่ทดลอง Base 
อุณหภูมิ 900oC ‟ 1,200 oC 
 

แผน่ทดลองผสมสารให้สี 
อุณหภูมิ 900oC ‟ 1,200 oC 

 สีสะเตน 

สีออกไซด์ 

   พฒันาผลิตภณัฑ ์    
           ตวัอยา่ง 

วตัถุดิบประเภทด่าง 

วตัถุดิบประเภทกลาง 

 
  ทฤษฎีเส้นตรง     
    (line blend) 
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ท่ีช่วยลดความเขม้ของสีดินด่านเกวียนภายหลงัจากการเผา เพื่อน ามาทดลองผสมสีทางเซรามิกในขั้นตอน
ต่อไปคือ วตัถุดิบประเภทกลางซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชไ้ดแ้ก่ ดินขาว เบนโตไนท ์และหินโดโลไมต ์

การค านวณสูตรส่วนผสมน ้ าดินเอนโกบ ผูว้ิจยัเลือกใชสู้ตรการค านวณดว้ยทฤษฏีเส้นตรง (line blend) 
เพราะเป็นวธีิการค านวณท่ีไม่ซบัซอ้น เหมาะกบัส่วนผสมท่ีมีจ านวน 2 องคป์ระกอบ โดยก าหนดให้วตัถุดิบ 
A คือดินด่านเกวียน วตัถุดิบ B คือวตัถุดิบท่ีสามารถลดความเขม้ของสีดินด่านเกวียนปริมาณร้อยละ 75 : 
วตัถุดิบท่ีมีสมบติัช่วยลดอุณหภูมิปริมาณร้อยละ 25 ซ่ึงค่าของวตัถุดิบ B เป็นอตัราส่วนท่ีมีความพอดีของ
วตัถุดิบประเภท กลาง : ด่าง ซ่ึงเม่ือไดส่้วนผสมแลว้จะใชว้ธีิการทาน ้ าดินลงบนแผน่ทดลองเพื่อหาจุดท่ีเกาะ
ตวัดีมีความเรียบเนียนขณะทาน ้ าดินในขณะดินหมาด และเพื่อหาจุดท่ีเกาะตวัดีมีความเรียบเนียนเม่ือแห้ง
ก่อนเขา้เตาเผา และน าเขา้เตาเผา ในอุณหภูมิ 900oC - 1,200oC  บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (oxidation firing: 
OF) เพื่อหาพื้นผวิของน ้าดินสีท่ีมีความสามารถในการยดึเกาะผิวของผลิตภณัฑ์ท่ีไดผ้ลดี และเพื่อหาค่าสีท่ีมี
ความขาวเพื่อน ามาผสมสารให้สีทางเซรามิก ซ่ึงบนัทึกผลในรูปแบบตารางเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
และการน ามาวเิคราะห์ผล และคดัเลือกจุดท่ีจะน ามาเป็นสูตรพื้นฐานส าหรับท าน ้าดินเอนโกบ (base)  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ทฤษฏีเส้นตรง (line blend) ในการทดลองสูตรส่วนผสมน ้าดินเอนโกบ 
 

 
 

วัตถดุิบ A 

(%) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 จุดที ่

วัตถดุิบ B  

 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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ทั้ง 5 ส่วนผสม ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการชัง่ดว้ยตราชัง่แขนท่ีไดม้าตรฐานให้ได ้100% และบดผสมกบัน ้ า

สะอาดใหมี้ลกัษณะเป็นน ้ าดินขน้ โดยใชค้วามถ่วงจ าเพาะท่ี 1.3 และใชว้ิธีการทาลงบนแผน่ทดลอง 2 รอบ 
เพื่อวเิคราะห์หาความเรียบเนียนในขณะทา และขณะแหง้ก่อนการเขา้เตาเผาทดลอง  
 การเผาทดลองสูตรน ้าดินส าหรับเอนโกบ เทคนิคสกาฟิโตสามารถใช้การเผาแบบเผาคร้ังเดียว (one 
firing) ได ้จึงไม่เพิ่มภาระดา้นระยะเวลาในการเผาและเช้ือเพลิงให้กบัผูป้ระกอบการ อุณหภูมิท่ีใชใ้นการทดลอง 
วิเคราะห์จากผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบนัซ่ึงใช้อุณหภูมิในการเผาอยู่
ระหว่าง  800oC ‟ 1,250  ซ่ึงในอุณหภูมิท่ี 800oC เน้ือดินยงัมีความแกร่งน้อย ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลองใน 4 อุณหภูมิ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเผาผลิตภณัฑ์ของชุมชนด่านเกวียนปัจจุบนัคือ อุณหภูมิ 900oC - 1,200oC (ใชทุ้่นทน
ไฟ เบอร์ 011, 06, 03 และ 5 ตามล าดบั) บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (OF) ก่อนการเผาแผน่ทดลองวางตากให้
แหง้ในอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 5 วนั                 
 การคัดเลอืกสูตรน า้ดินส าหรับเอนโกบ เพื่อหาคุณสมบติัดงัน้ี 

1.  เพื่อหาจุดท่ีเกาะตวัดีมีความเรียบเนียนขณะทาน ้าดินในขณะดินเปียก 
2.  เพื่อหาจุดท่ีเกาะตวัดีมีความเรียบเนียนเม่ือแหง้ก่อนเขา้เตาเผา   
3.  เพื่อหาพื้นผวิของน ้าดินสีท่ีมีความสามารถในการยดึเกาะผวิของผลิตภณัฑท่ี์ไดผ้ลดีภายหลงัจาก

การเผาในทุกอุณหภูมิ 
4.  เพื่อหาค่าสีท่ีมีความขาวเพื่อน ามาผสมสารใหสี้ทางเซรามิก 

 การผสมสารให้สีในน ้าดินส าหรับเอนโกบ การค านวณปริมาณสีในน ้ าดินส าหรับเอนโกบ ผูว้ิจยัใช้
การค านวณสูตรดว้ยทฤษฏีเส้นตรง (line blend) ใชส้ารใหสี้ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทออกไซด์ (oxide) และ
ประเภทสะเตน (stain) จ  านวน 15 ตวัอยา่ง ซ่ึงไดจ้ากการเทียบสีจากภาพวงจรสี โดยวิเคราะห์สมบติัของสี
แต่ละสีและน ามาก าหนดปริมาณ ซ่ึงเม่ือไดส่้วนผสมแลว้จะทาน ้ าดินลงบนแผ่นทดลองและน าเขา้เตาเผา 
โดยใชก้ารเผาคร้ังเดียว (one firing) ในอณุหภูมิ 900oC - 1,200oC  บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (OF) และ
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ทดลองดว้ยเตาฟืนบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ์ (reduction firing: RF)  ท าการบนัทึกผลการทดลองใน
รูปแบบตาราง เพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์ผล    

ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการทาลงบนแผน่ทดลองซ ้ า จ านวน 2 รอบ เพราะเป็นวิธีท่ีง่าย ประหยดั และสะดวก
โดยไม่ตอ้งใช้อุปกรณ์จ านวนมากให้เกิดความยุ่งยาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบของวิธีการท างานใน
โรงงานของผูป้ระกอบการชุมชนบา้นด่านเกวยีน 

 
ตารางท่ี 1  การก าหนดค่าของสารใหสี้ทางเซรามิกดว้ยทฤษฏีเส้นตรง (line blend) 
 

สารใหสี้ออกไซด์ 
(oxide) 

จุดท่ี 
สารใหสี้สะเตน 

(stain) 
จุดท่ี 

1 2 3 
1 2 3 1. สีส้ม GM2953 5% 10% 15% 

1. Ferric oxide 5% 10% 15% 2. สีฟ้า No.KC523 5% 10% 15% 
2. Copper oxide 2% 4% 6% 3. สีแดงอคันี GM2946 5% 10% 15% 
3. Nickel oxide 2% 4% 6% 4. สีเหลืองแมนดาริน 6401 5% 10% 15% 
4. Manganese dioxide 5% 10% 15% 5. สีเขียวทรอพิคแคล 5% 10% 15% 
5. Cobalt oxide 1% 3% 5% 6. สีด า 8001 5% 10% 15% 
6. Chromic oxide 2% 4% 6% 7. สีชมพ ู6041 5% 10% 15% 
7. Copper carbonate 2% 4% 6% 8. สีม่วง 4581 5% 10% 15% 

 

 การพฒันาผลติภัณฑ์ด้วยเทคนิคสกาฟิโต ผูว้ิจยัเลือกสูตรน ้ าดินผสมสีท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีไดก้ าหนด
ไว ้และสูตรท่ีสามารถเผาไดท้ั้งในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (OF) และบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ์ (RF) 
โดยสีไม่เปล่ียนแปลง มาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง น าเขา้เผาในอุณหภูมิ 1,100oC และ 1,200oC ซ่ึง
ท าให้สีของเน้ือดินด่านเกวียนมีความงามและความแกร่ง ในขั้นตอนการขดูขีดลวดลาย ซ่ึงเป็นขั้นตอนภายหลงั
จากการเอนโกบน ้ าดิน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการตกแต่งเพื่อให้เห็นพื้นผิวของดินสีน ้ าตาล
แดงท่ีอยูด่า้นล่างใหเ้ป็นลวดลาย 
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ภาพท่ี 3 การระบายน ้าดินสีใหเ้กิดลวดลาย 

 
การเผาผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ตอ้งตากให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการ

น าเขา้เผา ในการเผาแบบการเผาคร้ังเดียว (one firing) ใช้การปรับอุณหภูมิข้ึนอย่างช้า ๆ ในช่วงแรก คือ 
80oC / ชัว่โมง จนถึงอุณหภูมิท่ี 573 oC จึงเพิ่มอุณหภูมิเป็น 100 oC / ชัว่โมง เพราะอาจมีความหนาท่ีไม่
เท่ากนั อาจท าใหแ้ตกร้าวได ้

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดในรูปแบบการจดัอบรมให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบั
เทคนิคสกาฟิโต วธีิการตกแต่งแบบต่าง ๆ วตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้ง  การผสมสารให้สี การชัง่ผสมสูตรน ้ าดิน และ
การท าเทคนิคสกาฟิโตบนผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน ซ่ึงมีผูเ้ขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยทีั้งส้ิน 19 ราย 

 

ผลการวจิัย 
จากผลการทดลอง สามารถวิเคราะห์ผลและไดค้ดัเลือกสูตรน ้ าดินส าหรับเอนโกบ (base) จาก 5 ส่วนผสม 

โดยคดัเลือกได ้2 ส่วนผสม ดงัน้ี 
ส่วนผสมท่ี 1 จุดท่ี 1.5  ประกอบดว้ย ดินด่านเกวยีน 60% + ดินขาว 40% 
ผลการทดลอง  มีการเกาะตวัขณะทาในระดบัดีมาก มีความเรียบเนียนขณะทาน ้ าดินในขณะดินเปียก

ในระดบัดีมาก มีการเกาะตวัเม่ือแห้งก่อนเขา้เตาเผาในระดบัดีมาก มีความเรียบเนียนเม่ือแห้งก่อนเขา้เตาเผา
ในระดบัดีมาก ในอุณหภูมิ 900oC การเกาะตวัในระดบัดีมาก มีสีน ้ าตาลครีมผิวด้าน ในอุณหภูมิ 1,000oC 
การเกาะตวัในระดบัดี มีสีครีมผวิดา้น ในอุณหภูมิ 1,100oC การเกาะตวัในระดบัดีมาก มีสีน ้ าตาลอ่อนผิวดา้น 
ในอุณหภูมิ 1,200oC การเกาะตวัในระดบัดีมาก มีสีครีมผวิดา้น 

ส่วนผสมท่ี 3 จุดท่ี 3.9 ประกอบดว้ย ดินด่านเกวยีน 20% + ดินขาว 60% + บอแรกซ์ 20% 
ผลการทดลอง  มีการเกาะตวัขณะทาในระดบัดี มีความเรียบเนียนขณะทาน ้ าดินในขณะดินเปียกใน

ระดบัดี มีการเกาะตวัเม่ือแห้งก่อนเขา้เตาเผาในระดบัดี มีความเรียบเนียนเม่ือแห้งก่อนเขา้เตาเผาในระดบัพอใช ้
ในอุณหภูมิ 900oC การเกาะตวัในระดบัพอใช้ มีสีครีมผิวดา้น ในอุณหภูมิ 1,000 oC การเกาะตวัในระดบัดี    
มีสีครีมผวิดา้น ในอุณหภูมิ 1,100oC การเกาะตวัในระดบัดี มีสีขาวครีมผวิดา้น ในอุณหภูมิ 1,200oC การเกาะ
ตวัในระดบัดีมาก มีสีครีมผวิดา้น    
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 ผลการผสมสารให้สีในน า้ดินส าหรับเอนโกบ  
 ผลการผสมสารใหสี้จ านวน 15 ตวัอยา่ง ดว้ยสีประเภทออกไซดแ์ละสะเตน ในปริมาณท่ีก าหนด  
 ในจุดท่ี 1.5 พบวา่ ในอุณหภูมิ 900oC ‟ 1,200 oC มีความชดัเจนของสีทุกสี ในการเผาดว้ยเตาแก๊ส
และเตาฟืน 
  ในจุดท่ี 3.9 พบวา่ ในอุณหภูมิ 900oC ‟ 1,200 oC มีความชดัเจนของสีทุกสี ในการเผาดว้ยเตาแก๊ส
และเตาฟืน และปรากฏจุดสีน ้าตาลบนพื้นผวิ 
 ผลการพฒันาผลติภัณฑ์ด้วยเทคนิคสกาฟิโต 

ในการใชเ้ทคนิคสกาฟิโต สามารถปรุงแต่งให้เกิดลวดลายต่าง ๆ  อยา่งไม่จ  ากดัตามรูปแบบหรือจินตนาการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการปฏิบติังานจึงสามารถสรุปวธีิการสกาฟิโต ไดด้งัน้ี            

1. การใชแ้ผน่พลาสติกฉลุลายต่าง ๆ 
2. การระบายสีลวดลายและขดูแต่ง 
3. การขดูแต่งลวดลาย 
ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผูเ้ขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งส้ิน 19 ราย  ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 

จ านวน 11 ราย ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนทอ้งถ่ินด่านเกวียน จ านวน 3 ราย นกัเรียนในโรงเรียนทอ้งถ่ินด่านเกวียน 
จ านวน 3 ราย ผูต้อ้งการประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา จ านวน 1 ราย และนกัวิจยั จ  านวน 1 ราย โดยสรุป
ความพึงพอใจเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของการเขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 97.13   

ภายหลงัจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผูว้ิจยัไดติ้ดตามผลในการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยผูเ้ขา้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดระบุว่า น าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ประโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 น าไปใช้หลงั
การอบรมทนัที คิดเป็นร้อยละ 47.4 ใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บเป็นเวลา 5 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 89.5 ใชใ้นท่ีท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 42.1 ใชใ้นการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 52.6 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 34  ผลงานการใชเ้ทคนิคสกาฟิโตของผูป้ระกอบการ 
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อภิปรายผล 
สามารถใชเ้ทคนิคสกาฟิโตในการตกแต่งลวดลายใหเ้กิดความงามบนผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา ใช้

ดินด่านเกวยีนในการข้ึนรูปไดผ้ลดีตรงตามสมมติฐาน ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการทดลองและการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่าง ๆ โดยละเอียด ซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชสู้ตรทฤษฎีเส้นตรง (line blend) ซ่ึงเป็นสูตรการค านวณท่ีไม่ซบัซ้อน สามารถ
น าไปถ่ายทอดให้แก่ผูป้ระกอบการให้เขา้ใจได้ง่าย ภายหลงัจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผูป้ระกอบการ
เคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นด่านเกวียนมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะปฏิบติัวิธีการท าเทคนิคสกาฟิโต 
จากผลการประเมินความพึงพอใจดา้นคุณประโยชน์ของการเขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑข์องตนได ้จากผลการติดตามผลกระทบภายหลงัจากการอบรมผูป้ระกอบการ 
ร้อยละ 47.4 ไดน้ าความรู้ไปใชห้ลงัการอบรมทนัที ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ในกรณีท่ีตอ้งการให้น ้ าดินสีมีความเขม้ของสีมากข้ึนสามารถเพิ่มเติมสีเขา้ไปในน ้ าดินในอตัราส่วนท่ี

สูงข้ึนได ้
2.  ในส่วนผสมท่ี 3.9 หากตอ้งการให้เกิดจุดสีน ้ าตาลมากข้ึน สามารถเพิ่มสารบอแรกซ์ในอตัราส่วนท่ี

สูงข้ึนได ้
3.  สูตรส่วนผสมทั้ง 5 สูตรท่ีไดท้  าการทดลอง สามารถน าไปต่อยอดเพื่อให้ไดสู้ตรส่วนผสมท่ีมีผิวท่ีมี

ความหลากหลาย โดยการวเิคราะห์หาวตัถุดิบชนิดใหม่มาเป็นส่วนผสมของน ้ าดินเพื่อใชก้บัการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ ์

4.  จากวธีิการวจิยัน้ี สามารถใชพ้ฒันาเน้ือดินในแหล่งอ่ืนได ้
5.  สีของเน้ือดินด่านเกวียน (body ซ่ึงให้ผลท่ีต่างจากสีน ้ าดินท่ีน ามาเคลือบผิวดิน) เม่ือเผาในอุณหภูมิท่ี

ต่างกนั หรือใชเ้ตาในการเผาท่ีต่างกนั จะปรากฏสีท่ีต่างกนั หากท าการวิเคราะห์สีของเน้ือดินด่านเกวียนท่ีมี
ความแตกต่างกนัในสภาวะดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลิตภณัฑใ์นกระบวนการเผาได ้ 
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ภูมิปัญญาท้องถิน่ของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตป่ิาต้นน า้ 
“ผขุีนน า้” ของชุมชนบ้านเตาปูน  ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จงัหวดัล าพูน 

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND WATER CONSERVATION 
NAMED “PEE KHUN NAM” : A CASE STUDY OF BAN TAOPOON,  

BANTHI SUB-DISTRICT, BANTHI DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE 
 

สิทธา  พงษ์ศักดิ์* 
Siththa Phongsak 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติป่าตน้น ้ า ภายใตก้ลไก

ความเช่ือแห่งอ านาจเหนือธรรมชาติเร่ือง “ผีขุนน ้ า” อนัเป็นกลไกความเช่ือรูปแบบหน่ึงท่ีอยูคู่่กบัชุมชนทอ้งถ่ิน
ภาคเหนือซ่ึงมีการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าในขนุเขามาอยา่งยาวนาน และเป็นกลไกท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อ
การบริหารจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กบัการบริหารจดัการเพื่อควบคุมการประพฤติ
ปฏิบติัตนของคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยกกรณีตวัอยา่งของชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จโดยใชก้ลไกดงักล่าว
ในการขบัเคล่ือนคือ ชุมชนบา้นเตาปูน  ต าบลบา้นธิ อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน ซ่ึงไดน้ ากลไกของความเช่ือ
ความศรัทธาในเร่ือง “ผขีนุน ้า” กลบัมาประยกุตใ์ชใ้หม่ให้เขา้กบัสภาวการณ์ทางสังคม วฒันธรรม และธรรมชาติ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีขั้นตอนกระบวนการของการน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือการร้ือฟ้ืนและปรับประยุกตภู์มิ
ปัญญาดงักล่าวคือ การฟ้ืนฟูพิธีกรรมเล้ียงผีขุนน ้ า โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการเช่ือมโยงความเช่ือดงักล่าว
เขา้กบัเร่ืองของการอนุรักษ ์ และให้มีการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมรับรู้โดยทัว่กนัผ่านการบูรณาการความ
ร่วมมือ โดยการให้ความสนบัสนุนจากองค์กรภาครัฐร่วมกบักลุ่มอนุรักษแ์ละเครือข่ายต่าง ๆ ต่อการมีส่วน
ร่วมกบัชุมชนในการด าเนินงานและการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีทั้งชุมชน 
กลุ่มอนุรักษแ์ละเครือข่ายสนบัสนุนไดจ้ดัข้ึน สะทอ้นให้เห็นถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเป็นระบบของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม เครือข่าย และองคก์รทุกภาคส่วน ทุกระดบัในดา้น
การบริหารจดัการ การอนุรักษ ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตก้ารท างานของกลไกระบบความเช่ือ 
ดั้งเดิมท่ีเขม้ขน้ โดยไดรั้บการสืบทอดและยงัคงธ ารงอยูจ่นถึงปัจจุบนั นัน่คือระบบความเช่ือเร่ืองผขีนุน ้า  
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, ผขีนุน ้า, การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
* อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง  
   ล าปาง 
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ABSTRACT 
This study investigated community natural resource management under the belief in supernatural 

power known as “Pee Khun Nam.” Pee Khun Nam, god of water established in local of the North, is an 
extended belief in natural resource management and also human resource management. Ban Taopoon, 
Lamphun province was a case study of best practice in management which reapplies processes toward the 
changing of social situation, culture and natural environment. The processes of management involved 
reuse or re-examination, applying local wisdom and knowledge and also reviving the traditional ceremony, i.e., 
offering spiritual sacrifices to the god of water. The purposes of this ceremony involved the cooperation in 
community and human belief for reserving natural resource. The community was supported by government 
sectors, conservative groups and other networking through integrative activities for reserving natural 
resource. In conclusion, natural resource management was related to the cooperation in a community of 
conservative groups and government sectors through management process. The important factors were 
traditional belief and knowledge transmission from generation to generation namely “Pee Khun Nam.” 
Keywords: local wisdom, Pee Khun Nam, natural resources management. 
 

บทน า 
พื้นท่ีตน้น ้ าหรือระบบนิเวศตน้น ้ า เป็นพื้นท่ีท่ีมีการท างานตามหนา้ท่ีของระบบนิเวศคือ กระบวนการ

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาโตต้อบซ่ึงกนัและกนัระหวา่งปัจจยัแต่ละตวัท่ีเป็นองคป์ระกอบของโครงสร้าง
ระบบนิเวศ ได้แก่ กระบวนการสร้างดิน กระบวนการหมุนเวียนของน ้ ากบัธาตุอาหาร และกระบวนการ
หมุนเวียนของพลงังาน ทั้งสามกระบวนการจะมีการเช่ือมโยงกนัอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงทั้งหมดน้ีก่อให้เกิดการ
ให้บริการของระบบนิเวศท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์ประกอบไปดว้ย การให้ผลผลิตท่ีเป็นเน้ือไม ้ของป่า 
และอาหารจากสัตวป่์า  การควบคุมการดูดซับน ้ าฝนของดินและการระบายน ้ าจากชั้นดินลงสู่ล าธาร  การ
ควบคุมการกดัชะพงัทลายของดิน การบรรเทาความรุนแรงของอากาศ การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
และการเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (พงษ์ศกัด์ิ  วิทวสัชุติกุล, 2554) ทั้งหมดน้ีแสดงถึงความส าคญัของ
พื้นท่ีตน้น ้ า หรือ “ป่าตน้น ้ า”  และการดูแลรักษาระบบนิเวศตน้น ้ าซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชุมชนทุกชุมชนท่ีตอ้งอาศยั
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว รวมไปถึงชุมชนสังคมภายนอกท่ีแมไ้ม่ไดอ้าศยัประโยชน์
โดยตรง แต่ก็จ  าตอ้งพึ่งพิงประโยชน์ในทางออ้ม ตอ้งร่วมกนัอนุรักษแ์ละดูแลรักษา ทั้งน้ีเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดค้งอยูเ่พื่อการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศสืบต่อไป โดยกระบวนการ
หน่ึงของการอนุรักษแ์ละดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวน้ั้นคือ “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน”  ซ่ึงในท่ีน้ีไดเ้ฉพาะเจาะจง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองผขีองชุมชนบา้นเตาปูน  ต าบลบา้นธิ อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพูน ท่ีมี
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในส่วนความเช่ือน้ีเขา้มาเป็นกลไกส าคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
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อยา่งประสบผลส าเร็จ ดงัท่ียศ สันตสมบติั (2542, หนา้ 10) ไดก้ล่าววา่   “ป่าตน้น ้า” เป็นป่าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์
มีขนาดตั้งแต่ 300 ไร่ ถึง 70,000 ไร่ ชุมชนจะมีความหวงแหนป่าตน้น ้ าเป็นพิเศษ ไม่อนุญาตให้สมาชิกของ
ชุมชนเขา้ไปตดัไมห้รือใช้ประโยชน์โดยมีประเพณีความเช่ือ เช่น ความเช่ือเร่ืองผี เป็นพื้นฐานของอ านาจ
ตามประเพณีในการออกระเบียบกฎเกณฑ์ ห้ามมิให้บุกรุกรบกวนพื้นท่ีเหล่าน้ี ในบางพื้นท่ีมีการจดัเวรยาม
คอยสอดส่องดูแลมิใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาลกัลอบตดัไมใ้นเขตตน้น ้าของชุมชน 
 จากความส าคญัขา้งตน้ จึงน าไปสู่การศึกษาวิจยัเพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการใชค้วามรู้ท่ีเป็น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นเตาปูน มาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  “พื้นท่ีป่าตน้น ้ า” โดยใช้ระบบ
ความเช่ือเร่ือง “ผ”ี มาเป็นกลไกหลกัในการบริหารจดัการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงาน การ
สะทอ้นคุณค่า ความส าเร็จท่ีไดรั้บ และเพื่อเป็นตน้แบบในการน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป  

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

1. แนวคิดเร่ืองความเช่ือ พิธีกรรม และการแสดงความเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบความ
เช่ือในสังคมมนุษย ์ประกอบดว้ย ศาสนา คุณค่า และพิธีกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่
รอดในการอยู่ร่วมและการพึ่งพาธรรมชาติ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติรอบตวั บนความเป็นมา
และความเป็นไปของจกัรวาล โลก และชีวิต ความเช่ือในสังคมไทยแต่เดิมนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างจากชน
ชาติอ่ืน ๆ กล่าวคือ มีความเช่ือในส่ิงท่ีมองไม่เห็นว่ามีอ านาจเหนือคน และสามารถบนัดาลให้ทั้งคุณและ
โทษ โดยความเช่ือดงักล่าวปรากฏมาในรูปของความเช่ือในผีสางเทวดา และเม่ือมีพุทธศาสนาเขา้มา คนก็
เร่ิมยอมรับและนบัถือศาสนาพุทธกนัมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัความเช่ือดั้งเดิมก็ยงัคงมีอยู่ ดงันั้นความ
เช่ือถือของชาวไทยส่วนใหญ่จึงมีรากฐานท่ีซ้อนกนัหลายชั้น เช่นเดียวกบัความเช่ือในสังคมภาคเหนือท่ีมี
ความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผีซ่ึงอยูเ่คียงคู่กบัพุทธศาสนามาเป็นเวลาชา้นาน โดยเป็นการผสานกนัระหวา่ง 
“ผี” กบั “พุทธ” รวมกนัเป็นองค์ประกอบของทุกส่ิงทุกอย่างในวิถีการด าเนินชีวิต และมีการแสดงความ
เคารพ ความศรัทธา ส่ือออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ ผีบา้นผีเรือน ผี
ฝาย ผีอารักษ ์และผีเส้ือเมือง นอกจากน้ีความเช่ือในเร่ืองของภูเขา ตน้ไม ้ป่า แม่น ้ าล าธาร ก็ลว้นแต่มีผีคอย
ดูแลรักษาทั้งส้ิน  

ดงันั้น ความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผจึีงช่วยตอกย  ้าอุดมการณ์ดั้งเดิม โดยเฉพาะการเคารพธรรมชาติ 
บรรพชนและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ท าให้การนบัถือผียิ่งถูกผลิตซ ้ าอยา่งมัน่คงเร่ือยมา จนกลายเป็น
อุดมการณ์หลกัดา้นหน่ึงของสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน ครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตเกือบทุกดา้นและทุกระดบั
สังคม จนท าให้ระบบความเช่ือเร่ืองผีเป็นเสมือนมาตรการของอ านาจท่ีส าคญัในการจ ากดัขอบเขตการใช้
ทรัพยากรของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2. การเช่ือมโยงแนวคิดเร่ือง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากบัความเช่ือ พธีิกรรม และการแสดงความเคารพ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การเช่ือมโยงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความเช่ือ 
 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความเช่ือ พิธีกรรม และการแสดงความเคารพต่อทรัพยากรธรรมชาติน้ี เปรียบเสมือน

การสร้างกฎระเบียบเพื่อให้เป็นแบบแผนและบรรทดัฐานร่วมกนัของชุมชน ซ่ึงโดยปกติแล้วการแสดง
อ านาจของชุมชนในการตรากฎระเบียบต่าง ๆ มกัออกมาในรูปของความเช่ือ พิธีกรรม และการสร้างจารีต
ประเพณี เช่น ความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในป่า ก่อให้เกิดประเพณีการใช้ป่าอย่างอ่อนน้อมย  าเกรงและ
ตระหนกัในบุญคุณของป่า และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูใ่นป่า ความเช่ือต่าง ๆ เหล่าน้ีไดต้กผลึกและพฒันา
กลายเป็นพื้นฐานทางศีลธรรม และการใชอ้  านาจออกกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัการและการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรผา่นออกมาในรูปแบบของประเพณีและพิธีกรรมเพื่อการบวงสรวงแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ 
ซ่ึงพิธีกรรมความเช่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนเพื่อจดัระเบียบให้กบัการผลิตและ
การจดัการทรัพยากร โดยการเสริมสร้างความผกูพนัทางศีลธรรมและการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
ชุมชนกบัป่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรจึงเป็นการผสมผสานร่วมกนัระหวา่ง
หลกัการท่ีเป็นเหตุผลกบัการใชค้วามเช่ือและพิธีกรรมมาเป็นมาตรการในการออกกฎระเบียบของชุมชนซ่ึง
แตกต่างและหลากหลายกนัออกไป 

การสืบสานภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินซ่ึงพฒันาข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาหลายชัว่อายุคน ยงัผลให้วิธีคิดซ่ึง
พฒันาข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนและชุมชนกบัธรรมชาติ เป็นวิธีคิดท่ีมีระบบ มีหลกัเหตุผล ผา่นการ
ตรวจสอบและการพิสูจน์ในชีวติจริงมาเป็นเวลาชา้นาน ดงันั้นความคิดน้ีจึงมิใช่เป็นเพียงการกล่าวอา้งอยา่ง
เล่ือนลอย หากแต่เป็นวธีิคิดท่ีมีพฒันาการและพลวตัในตวัเอง  

ความเช่ือในท่ีน้ีจึงนบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประเภทหน่ึงท่ีมิไดเ้ป็นเพียงระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ี
ไร้เหตุผล หากแต่เป็นวิธีคิดท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอุดมการณ์อ านาจ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการจดัระบบความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสังคม และมนุษยก์บัธรรมชาติ เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 
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อุดมการณ์อ านาจในรูปแบบของความเช่ือดงักล่าวมีการผลิตซ ้ าผ่านสมาชิกของชุมชนรุ่นแลว้รุ่นเล่า มีการ
ปรับเปล่ียนและประยกุตใ์ชใ้หม่ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยการถอดบทเรียนของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติป่า

ตน้น ้าภายใตร้ะบบความเช่ือเร่ือง “ผขีนุน ้า” ของชุมชนบา้นเตาปูน  ต าบลบา้นธิ อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการด าเนินการวจิยัภายใตก้ระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยเป็นกระบวนการท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมา

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดมความคิดเห็น ช่วยกนัดึงความรู้และประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีออกมารวมกนั เพื่อ
ช่วยกนัวิเคราะห์ แยกแยะ และจบัมารวมเป็นชุดความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกนั นบัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยรวบรวมและจดัระเบียบองคค์วามรู้จากการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
การด าเนินงานภายใตก้ระบวนการดงักล่าวประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  

1.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการวเิคราะห์ 
2.  ถอดบทเรียน ไดแ้ก่  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในพื้นท่ี การลงพื้นท่ีเพื่อสืบคน้ขอ้มูลเชิงลึกโดยการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอนัเป็นชุดความรู้ในการบริหารจดัการ
ในรูปแบบของชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ โดยในส่วนของการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น เพื่อให้ไดรั้บขอ้มูล
เบ้ืองตน้ในส่ิงท่ีชุมชนรับรู้ร่วมกนั รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง จากนั้นจึง
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลเป็นกุญแจส าคญั 

3.  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจดัเวทีน าเสนอการถอดบทเรียนท่ีเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลหรือสกดัเป็นความรู้ท่ีรับรู้โดยทัว่กนั 
เพื่อเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ในการน าไปปรับใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการวิจยั 
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ผลการวจิัย 
การประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีขุนน ้ าในอดีตนั้น เป็นการปฏิบติัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบวงสรวง ขอบคุณ 

และขอขมาต่อผีอารักษ์ หรือเทพยดาท่ีปกปักษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตค้วามเช่ือท่ีฝังลึกอยู่ในจิตส านึก
ของคนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงหากมองในดา้นของกุศโลบายในการประกอบพิธีกรรมแลว้ อาจตีความไดว้า่ เพื่อเป็นการ
สร้างบารมีหรือพลงัความเช่ือในตวัของอ านาจเหนือธรรมชาตินั้น ๆ ต่อคนในชุมชน เช่นเดียวกบัการถอด
บทเรียนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นเตาปูนท่ีปัจจุบนัไดมี้การฟ้ืนฟูและให้ความส าคญั
กบัการประกอบพิธีกรรมดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน ดว้ยหวงัให้เป็นเคร่ืองมือในการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกบัธรรมชาติและคนในชุมชนดงัเช่นท่ีเคยเป็นมาในอดีต โดยมีกระบวนการความคิดในการด าเนินงาน
และเช่ือมโยงกระบวนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคือ การบูรณาการการด าเนินงานของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษ์ร่วมกนัระหว่างชุมชน กลุ่มอนุรักษ์และเครือข่ายสนบัสนุน ในการ
ผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมโดยการสร้างความยิง่ใหญ่ของพิธีกรรมท่ีมีขั้นตอน พิธีการและของเซ่นไหวท่ี้มีความ
ซบัซ้อนมากข้ึน เพื่อให้พิธีกรรมดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัและรับรู้ในวงกวา้งมากข้ึนโดยมีกลไกในการขบัเคล่ือน 
ไดแ้ก่ 1) ชุมชน ด าเนินงานในฐานะเจา้ของและผูใ้ช้ทรัพยากรโดยตรงคือ การสนบัสนุน  การให้ความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานและการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีทั้งชุมชน 
กลุ่มอนุรักษ ์และเครือข่ายสนบัสนุนไดจ้ดัข้ึน 2) กลุ่มอนุรักษ ์ด าเนินงานในฐานะกลุ่มเคล่ือนไหว โดยเป็น
ก าลงัหลกัในการริเร่ิมและขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองใหป้ระสบผลส าเร็จตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ 
3) เครือข่ายสนบัสนุนคือ องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลบา้นธิ ด าเนินงานในฐานะกลุ่มผูมี้
อ านาจในการสนบัสนุนงบประมาณ ความสะดวกในการด าเนินงาน และเป็นเสมือนส่ือประชาสัมพนัธ์ใน
การเพิ่มโอกาสใหชุ้มชน โดยการแพร่กระจายแนวความคิดท่ีประสบผลส าเร็จของชุมชนไปสู่สังคมภายนอก
ใหเ้ป็นท่ีรับรู้และเป็นยอมรับมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของชุมชนจากการถอดบทเรียนของความรู้และประสบการณ์ขา้งตน้คือ 
การท่ีชุมชนมีผูน้ าเขม้แข็งและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการด าเนินงานหรือ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง และเป็นท่ียอมรับเช่ือถือของคนในชุมชนถึงความรู้ความสามารถและ
ความจริงจงัในการด าเนินงาน ประกอบกบัชุมชนยงัคงมีระบบความเช่ือดั้งเดิมท่ีเขม้ขน้ คือระบบความเช่ือ
เร่ืองผขีนุน ้าท่ีไดรั้บการสืบทอดและยงัธ ารงอยูถึ่งปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเสริมในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การ
มีเครือข่ายอนุรักษท่ี์เขม้แขง็และจิตอาสาท่ีเกิดข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงด าเนินงานต่าง ๆ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจใน
การอนุรักษ์อย่างแทจ้ริง ประกอบกบัการท่ีองคก์รภาครัฐให้ความส าคญัและร่วมสนบัสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมของชุมชนมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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ภาพท่ี 3 ปัจจยัความส าเร็จของชุมชน 

 
อภิปรายผล 

วฒันธรรมและความเช่ือเร่ืองผีเก่ียวกบัชุมชนภาคเหนือตอนบน นบัเป็นกระบวนการคิดท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนและลึกซ้ึงเป็นอยา่งมาก มีการสอดแทรกสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมและความเช่ือในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะ
ช่วยในการจดัการ ลดความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคนและคนกบัธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี การประกอบพิธี
กรรมการเล้ียงผีก็เช่นเดียวกนั นบัเป็นกระบวนการหน่ึงของความเช่ือท่ีช่วยยึดโยงความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนและช่วยกระตุน้เตือนให้คนรู้จกักตญัญูรู้คุณ เคารพธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของชีวิตและธรรมชาติได้
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ ์(2536, หนา้ 73 ) ไดก้ล่าววา่ ในชีวิตจริงของคนเรามกัจะใชภู้มิ
ปัญญาในการจดัการทรัพยากรไปพร้อม ๆ กบัเร่ืองอ่ืนในชีวิตประจ าวนั อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัในการจดัการ
ทรัพยากรของชาวบา้นท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

นอกจากน้ีภายใตค้วามเช่ือและการประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ ยงัไดมี้การรวมแนวคิดระหวา่ง “พุทธกบัผี” 
เขา้ดว้ยกนั นบัเป็นอุบายอนัชาญฉลาดของบรรพบุรุษท่ีน ามาปรับประยุกตใ์ชก้บัการจดัการมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งลงตวั เพราะขณะท่ีพื้นท่ีป่าตน้น ้ าถูกท าลายอย่างต่อเน่ือง ระบบนิเวศเสียความสมดุล ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าน้ีกลบัมีคุณค่าในการเยียวยารักษาระบบนิเวศท่ีเหลืออยู่ให้ไดรั้บการคุม้ครอง
และฟ้ืนฟดููแลจากชุมชนทอ้งถ่ิน รวมไปถึงยงัมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมการปลุกจิตส านึกให้คนในชุมชน
ช่วยกนัดูแลรักษาและมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจา้ของร่วมกนัเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกบักาญจนา แก้วเทพ 
(2538, หนา้ 103) ท่ีกล่าววา่ หลกัการของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมี
การจดัการให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและลงทุนนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นเม่ือผนวกเอาวตัถุประสงค์ของการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมเขา้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลว้ การจดัการโดยอาศยัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีวา่น้ีจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินไปหรือเกิดข้ึนให้ไดบ้นความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างคนซ่ึง
เป็นผูใ้ชท้รัพยากรกบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะของทรัพยากร 

ดงัเช่นชุมชนบา้นเตาปูนท่ีมีการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งแยบยลและมีประสิทธิภาพ  เป็นการรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์
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ต่อมหาชนมากท่ีสุดและใช้ไดเ้ป็นเวลายาวนานท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งให้สูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์
นอ้ยท่ีสุด และตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรโดยทัว่ถึงกนั การถอดบทเรียนในการด าเนินงาน
ดา้นดงักล่าว พบวา่ชุมชนบา้นเตาปูนมีการด าเนินงานภายใตก้ลไกเคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ลว้ในจิตใตส้ านึก ความ
เช่ือ และความศรัทธาของคนในชุมชน โดยเป็นการร้ือฟ้ืนกระบวนการความคิดกลบัมาใชใ้นรูปแบบใหม่บนฐาน
ของความเช่ือชุดเดิมให้มีความชดัเจน เป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไปมากข้ึน และมี “ผ”ี เป็นตวัแทนของความส านึกอนัดีงามท่ีแฝงไว้
ดว้ยคุณค่าในเชิงสังคมและจริยธรรมต่อจิตใจของคนในชุมชน ใหค้นในชุมชนไดป้ฏิบติัต่อธรรมชาติโดยอยู่
ในกรอบของความพอดี ความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความเช่ือในบริบทของแต่ละชุมชนไดอ้ยา่งลงตวั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในพื้นท่ีอ่ืน ๆ โดยยงัคงเนน้ท่ีกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ 
แต่แตกต่างในส่วนของวิธีการวิจยั ท่ีควรด าเนินการในลกัษณะของการฝังตวัในพื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้ไดรั้บ
ขอ้มูลเชิงลึกและน าไปสู่การวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท านายสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก สุ่ม
กลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนจากบิดาวยัรุ่นและบุตรวยัทารกท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลเขตอ าเภอเสนา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดจ้  านวน 96 คู่ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีให้บิดาวยัรุ่นเป็นผูต้อบเอง จ านวน 
7 ชุด พบวา่ ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุดและมีนยัส าคญัทางสถิติ ท านายไดร้้อยละ 18.20 
(β =.29, t = 2.91, p < .01)  และรองลงมาคือการรับรู้บทบาทการเป็นบิดา ท านายไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 6.70  
(β = .29; t = 2.87, p < .01) ปัจจยัท านายทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวนของสัมพนัธภาพระหวา่งบิดา
วยัรุ่นกบับุตรวยัทารก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไดร้้อยละ 24.90 (F2, 93 = 15.404, p < .001)   พยาบาลหรือผูมี้
หน้าท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลสุขภาพเด็กและวยัรุ่นควรให้ความส าคญั และส่งเสริมสัมพนัธภาพของคู่สมรส 
และการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาโดยเฉพาะในครอบครัวท่ีบิดาอยูใ่นวยัรุ่น เพื่อส่งผลให้สัมพนัธภาพระหวา่ง
บิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารกเป็นไปในทางท่ีดีและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ: สัมพนัธภาพ, บิดาวยัรุ่น, ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส, การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา, เด็กทารก 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to examine predictors of attachment between adolescent fathers 
and their infants. Multi-stage random sampling was used to recruit the sample of 96 dyads of adolescent 
fathers and their infants receiving care services in hospitals in Sena District, Ayutthaya province. Research 
instruments consisted of 7 self-report questionnaires completed by adolescent fathers. Results revealed that 
marital relation was the best and significant predictor accounted for 18.20% (β=.29, t= 2.91, p< .01) and 
the second best was paternal role’s perception increasingly accounted for 6.70% (β = .29; t = 2.87, p < .01) 
in the prediction. Both predictors were significantly accounted for 24.9% (F2, 93 = 15.404, p < .001) in the 
variance of the adolescent father-infant attachment. These findings indicated that nurses or healthcare 
personnel caring for infant and adolescent health should be aware of and promote marital relation as well 
as paternal role’s perception, especially in a family with adolescent fathers so that a better and more 
appropriate attachment between adolescent fathers and their infants would be developed. 
Keywords: attachment, adolescent fathers, marital relations, paternal role’s perception, infants. 
 

บทน า 
 สัมพนัธภาพหรือความผูกพนัระหว่างผูเ้ล้ียงดูกบัทารกเป็นสายสัมพนัธ์ทางอารมณ์ท่ีส่งผลให้ทารก
เจริญเติบโตข้ึนเป็นผูท่ี้มีความมัน่คงทางอารมณ์ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม สามารถท างานและอยูร่่วมในสังคมกบั
ผูอ่ื้นได ้สัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้ล้ียงดูกบัทารกเกิดข้ึนเม่ือบิดา-มารดา หรือผูเ้ล้ียงดูให้ความรักความผกูพนั เขา้ใจ
อารมณ์ ความรู้สึกของทารก และตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจทารกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(George, Cummings & Davies, 2011) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทีละเล็กทีละนอ้ยตามระยะเวลาท่ี
ผา่นไป สัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้ล้ียงดูและทารกน้ีมิไดเ้กิดข้ึนจากสัญชาตญาณ แต่เกิดจากการเรียนรู้และพฒันามา
โดยล าดบั ในปัจจุบนัมีบิดาท่ีอยูใ่นวยัรุ่นเป็นจ านวนไม่นอ้ยเม่ือมารับบทบาทเป็นบิดา จ าเป็นตอ้งปรับตวัใน
การเป็นบิดาซ่ึงมีผลต่อการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุตรวยัทารก (Kochanska, Woodard, Kim, Koenig, Yoon & 
Barry, 2011)  

 งานวจิยัเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งบิดากบับุตรวยัทารก พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่ง
บิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก ไดแ้ก่ การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส พื้นฐานอารมณ์ของ
ทารก เพศของทารก การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม และลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น (สุภาณี ไกรกุล, 
นุจรี ไชยมงคล และมณีรัตน์ ภาคธูป, 2552) ผูว้ิจยัจึงหวงัวา่ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลให้บุคลากร
ทางการพยาบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตร
วยัทารก อนัจะท าให้เกิดสายสัมพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว ส่งผลให้เด็กและครอบครัวมีความมัน่คง เกิด
ความสมดุลข้ึนในครอบครัวได ้ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นแบบท านาย ใช้ทฤษฎีสัมพนัธภาพ (attachment theory) ของบาวล์บ้ี (Bowlby, 1969) 
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท านายสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก ไดแ้ก่ การรับรู้บทบาทการ
เป็นบิดา ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส พื้นฐานอารมณ์และเพศของทารก การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม 
และลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น 

 
วธิดี าเนินการวจิัย 

  กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่ บิดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรอยูใ่นวยัทารกท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลเสนาและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 96 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้าร
วเิคราะห์อ านาจการทดสอบ (power analysis) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ค่าอ านาจการ
ทดสอบ (power of the test) เท่ากบั .80 และค่าขนาดอิทธิพลระดบักลาง (estimate effect size ขนาด  moderate 
value) เท่ากบั .13  มีจ านวนตวัแปรท านายหรือตวัแปรอิสระ 6 ตวัแปร 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บิดา สัมพนัธภาพระหว่างบิดาวยัรุ่นและบุตรวยัทารก การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส 
พื้นฐานทางอารมณ์ของทารก การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม และลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พิสัย ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน และการถดถอยพหุคูณ 
  

ผลการวจิัย 

1.  กลุ่มตวัอยา่งคือบิดาวยัรุ่น จ านวน 96 ราย มีอายเุฉล่ีย 17.09 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 78.1 ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.8 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 30.2 ครอบครัว
เป็นลกัษณะขยาย ร้อยละ 95.8 บุตรวยัทารกมีอายเุฉล่ีย 9.98 เดือน และส่วนใหญ่เป็นบุตรเพศหญิง ร้อยละ 60.4  

2.  วิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา พื้นฐานอารมณ์ของ
ทารก การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น และสัมพนัธภาพระหว่างบิดา
วยัรุ่นกบับุตรวยัทารก ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสัยของตวัแปรท่ีศึกษา (n = 96) 
 

ตัวแปร M SD range 

ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส 
การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา 
พื้นฐานอารมณ์ของทารก 

112.92 
159.09 
110.47               

9.09 
10.78 

      6.63             

90-131 
128-181 

    97-126 
การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม 102.86 4.09 90-111 
ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น 34.05 5.07 18-49 
สัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก 114.65 6.16 104-130 

  
3.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านายกบัสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยั

ทารก ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารกกบัตวัแปร 
                  ท านายท่ีศึกษา (n = 96) 
 

 ตัวแปร                                   r   p-value 

ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส    .427     .001 
การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา     .425      .001 
พื้นฐานอารมณ์ของทารก                     .204     .046 
เพศของทารก       .003     .751 
การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม    .220      .031 
ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น                              -.061     .556 
 
 4.  การวิเคราะห์ปัจจยัท านายตรวจสอบพบวา่ขอ้มูลเป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ นัน่คือตวัแปรตน้
และตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีการวดัระดบั Interval มีการแจกแจงแบบปกติ เป็นอิสระต่อกนัและ
ไม่เกิด Autocorrelation ทดสอบโดยใชส้ถิติ Durbin-Watson ค่าท่ีไดอ้ยูใ่นช่วง 1.5-2.5 ไม่มี Outliers, Linear 
Relationship และไม่มี Multicollinearity ระหวา่งตวัแปรท านาย โดยท่ีตวัท านายมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่
สูงกวา่ .75 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหาปัจจยัท านายท่ีดีท่ีสุดพบวา่ ความสัมพนัธ์ของคู่
สมรสและการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาร่วมกนัท านายสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติไดร้้อยละ 24.9 (F2, 93= 15.404, p< .001) ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสเป็นตวัท านายท่ีดีท่ีสุด
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และมีนยัส าคญัทางสถิติท านายไดร้้อยละ 18.2 (β = .294; t = 2.913, p < .01) รองลงมาคือการรับรู้บทบาทการ
เป็นบิดาท านายไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 6.7 (β = .290; t = 2.873, p < .01) ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิติวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ตัวแปร b S.E. β t 
Constant 
ความสัมพนัธ์ของคู่สมรส 
การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา 
F 2, 93 = 15.404*** 
R2= .249 
Adjust R2 = .236 
R2 = .067 

65.697 
.200 
.166 

8.928 
.069 
.026 

 

 
.294 
.290 

 

7.359*** 
       2.913** 

2.873** 
 

 ** (p < .01), ***(p < .001) 
 

อภิปรายผล 
ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสเป็นปัจจยัท านายท่ีดีท่ีสุด การรับรู้บทบาทการเป็นบิดาเป็นปัจจยัท านายท่ี

ดีล าดบัท่ีสอง และปัจจยัท านายทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวนของสัมพนัธภาพระหว่างบิดาวยัรุ่น
กับบุตรวยัทารก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้ร้อยละ 24.9 สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีสัมพนัธภาพ 
(attachment theory) ของ Bowlby (1969) ท่ีอธิบายวา่ สัมพนัธภาพเป็นสายสัมพนัธ์ทางอารมณ์ท่ีมัน่คงของมนุษย ์
เร่ิมจากการก่อเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ล้ียงดูกบัเด็ก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้ล้ียงดูและ
ทารก ได้แก่ ปัจจยัด้านผูเ้ล้ียงดู ด้านทารก และด้านสังคมส่ิงแวดล้อม ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสเป็นปัจจยั
ทางดา้นผูเ้ล้ียงดูท่ีอธิบายความแปรปรวนของสัมพนัธภาพระหว่างบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารกไดดี้ท่ีสุด อธิบาย
ไดว้า่ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสเป็นรากฐานท่ีส าคญัของครอบครัว สามีและภรรยาท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กันและยินดีต่อการมีสมาชิกใหม่จะท าให้ครอบครัวมีความสุข ส่งผลถึงการเป็นบิดามารดาท่ีดี แต่หาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สมรสไม่ดี ชีวิตสมรสไม่ราบร่ืน สามีปฏิเสธการรับรู้และความรับผิดชอบ ส่งผลให้
ครอบครัวไม่มีความสุขและมีสัมพนัธภาพกบับุตรนอ้ยหรือไม่มี การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัของสามีและ
ภรรยาเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนให้เกิดความรัก ความผูกพนั มีความเขา้ใจ อภยัให้กนั และการช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั เกิดเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุตร  

การรับรู้บทบาทการเป็นบิดา เป็นปัจจยัท านายท่ีดีล าดบัท่ีสอง ท านายไดเ้พิ่มข้ึนอีกร้อยละ 6.7 ซ่ึงการ
รับรู้บทบาทการเป็นบิดา เป็นปัจจยัทางด้านผูเ้ล้ียงดู สอดคล้องกบัทฤษฎีสัมพนัธภาพของ Bowlby (1969) ท่ี
อธิบายวา่ เม่ือผูช้ายมีการแต่งงานและวางแผนในการมีบุตรและรับรู้วา่ภรรยาตั้งครรภ ์บทบาทในการเป็นสามีท่ี
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ตอ้งดูแลภรรยาในการพาไปพบแพทย ์การแสดงความรักและห่วงใยตั้งแต่ทารกแรกเกิด บิดามีส่วนช่วยดูแลทั้ง
มารดาและมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น จนกระทัง่บุตรเติบโตตามวยั ก่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งบิดาและทารก ในทางตรงกนัขา้มถา้บิดาไม่ตระหนกัถึงบทบาทการเป็นสามีและบิดา ส่ิงท่ีเป็นผลกระทบ
คือความสัมพนัธ์ระหว่างสามีและภรรยา สามีไม่สนใจครอบครัวส่งผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว ผู ้
เล้ียงดูบุตรจึงเป็นหนา้ท่ีของมารดาคนเดียว ท าให้ไม่มีสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาและบุตรหรืออาจมีสัมพนัธภาพ
ไม่ดี (Mollborn & Lovegrove, 2011) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ดา้นการศึกษาพยาบาล คณาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาพยาบาล สามารถน าผลการวิจยั ไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนเก่ียวกบัการพยาบาลมารดา-บิดาวยัรุ่นและทารก ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อสัมพนัธภาพระหวา่งบิดากบับุตรซ่ึงมีผลต่อทารก 
 2.  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ผลการวิจยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับพยาบาลในการวางแผนและ
พฒันาโปรแกรมการสร้างเสริมสัมพนัธภาพของบิดาวยัรุ่นท่ีมีบุตรวยัทารก  

3.  ดา้นการบริหารการพยาบาล เป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหารทางการพยาบาล สามารถน าผลการวิจยั
ไปเป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางหรือนโยบายดา้นการดูแลสุขภาพเด็กและวยัรุ่น โดยเฉพาะในส่วนของการ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก 
 4.  ดา้นการวจิยั นกัวจิยัสามารถน าผลการวจิยัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบหรือ
โปรแกรมส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งบิดาวยัรุ่นกบับุตรวยัทารก   
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวติการท างานกบัความผูกพนัที่ส่งผลต่อ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 2) ศึกษาคุณภาพชีวติการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 3) เพื่อศึกษาความผกูพนัต่อ
องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่  จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
และการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องค์กร โดยรวมมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัดา้นการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นโอกาสและการ
พฒันาความสามารถ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบั
ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย รวมทั้งค่านิยมองค์กร ด้านความพยายามเต็มท่ีในการท างานเพื่อ
องคก์ร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก  
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวติการท างาน, ความผกูพนั, ความจงรักภกัดี, ธนาคารกรุงไทย 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the relations between the quality of work life and the organizational 

ties; the quality of work life affecting loyalty to the organization; and the organizational ties having an 
impact on loyalty to the organization. The data were collected from 400 Krung Thai Bank officers who 
answered the questionnaire and statistically analyzed by frequency, percentage, standard deviation, Pearson 
correlation coefficient, and multiple regression analysis. It was found that the relations between the quality 
of work life and the organizational ties in general were moderately positive. In general, the quality of work 
life generated the same aspect of impact on the loyalty to the organization when compared to the officers’ 
expectation of the profit and social responsibility; the opportunity and development ability; and the sufficient 
and fair pay. On the contrary, the quality of work life had reverse relations with hygienic and safe environments 
which could be formulated as a predicted equation. The organizational ties in general were found to be in 
a similar trend as trust and agreement toward goal. They also included value and complete effort to work 
for the organization. A sense of strong will of being a Bank member could be formulated as a predicted 
equation. The result from the research suggested, for the executives or people who were concerned with 
improving the quality of work life, that sufficient and fair pay should be well reconsidered and that 
adjusting the pay must be considered fairly.  
Keywords: quality of work life, organizational ties, loyalty, Krung Thai Bank. 
 

บทน า  
ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาเกือบทั้งหมดไปกบัการท างาน เน่ืองจากการท างานเป็นการสร้างรายไดเ้พื่อ

ใชใ้นการด ารงชีวติและตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน ท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน การ
ท างานใหมี้ความสุขนั้น พนกังานควรมีความพึงพอใจในงานท่ีตนปฏิบติั จะก่อใหเ้กิดผลดีทั้งต่อตวัพนกังาน
เองและต่อองคก์ร 

คุณภาพชีวติการท างานท่ีดีเป็นส่ิงท่ีตอบสนองความพึงพอใจแก่พนกังานทุกคนในองคก์ร ไม่วา่จะ
เป็นระดบัเจา้หน้าท่ี หัวหน้างาน ผูบ้ริหารงาน หรือแมแ้ต่เจา้ของหน่วยงาน อีกทั้งการมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดียงัส่งผลดีในดา้นอ่ืน ๆ เช่น สภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ  ส่ิงเหล่าน้ีท าให้พนกังาน
เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงจะช่วยลดอตัราการขาดงานและท าให้คุณภาพงานเพิ่มสูงข้ึน ตามแนวคิดของ 
Walton (1973) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานวา่ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั โอกาสและการพฒันาความสามารถ ความมัน่คง
และความกา้วหนา้ในงาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองคก์ร ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิต
ส่วนตวั และการค านึงถึงประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม 
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  ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานนั้นสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจยั หากพนกังานไดท้ างานท่ี
เหมาะสมกบัตนเองแลว้ยอ่มก่อให้เกิดความสุข ประสบผลส าเร็จในการท างาน และมีความตอ้งการอยู่กบั
องค์กรต่อไป คุณภาพชีวิตการท างานจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลอย่างมากต่อความผูกพนัท่ีพนักงานมีต่อองค์กร 
แนวคิดของ Baron (1986) มีวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รคือทศันคติท่ีมีต่อองคก์รซ่ึงแตกต่างจากความพึงพอใจ
ในงาน กล่าวคือความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามสภาพงาน แต่ความผกูพนัต่อ
องคก์รเป็นทศันคติท่ีมีความมัน่คงมากกวา่ เป็นทศันคติท่ีคงอยูใ่นช่วงเวลานาน แต่ความผกูพนัต่อองคก์รก็
เกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกบัความพึงพอใจในการท างาน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสในการ
ท างานใหม่ ลกัษณะส่วนบุคคล สภาพการท างานท่ีมีความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง และแนวคิด
ของ Fletcher (1993) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความจงรักภกัดีวา่ประกอบดว้ย  การแสดงประวติัของตนเอง
ต่อองคก์ร  ความผกูพนัท่ีมีมากกวา่การแสดงออกท่ีเป็นนิสัย และการหลีกเล่ียงความไม่ซ่ือตรงต่อองคก์ร 

ธนาคารกรุงไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยงัส่งเสริมให้
พนกังานพฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงไดพ้ฒันาระบบการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะอย่าง
เป็นธรรม เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเป็นการสนบัสนุนให้พนกังานปฏิบติังานท่ีมีคุณค่าต่อองคก์รเพิ่มข้ึน 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากบุคลากร
ถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ
พนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ เน่ืองจากสามารถน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานให้
ดีข้ึน อีกทั้งยงัน าผลท่ีไดไ้ปต่อยอดส ารวจพนกังานในส านกังานเขตหรือสาขาของธนาคารได ้
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย        

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ 

3.  เพื่อศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนกังานธนาคารกรุงไทย 
ส านกังานใหญ่ 
       

วธิดี าเนินการวจิัย  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยเนน้การส ารวจเพื่อใชว้ิธีการอธิบายขอ้มูล
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เชิงพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม ประชากรคือพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ 
ส ารวจขอ้มูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีจ านวน 5,870 คน สุ่มตวัอย่างแบบสุ่มตามความสะดวกไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน  
 

ผลการวจิัย  
 ส่วนที่ 1 พนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.25 มี
อายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 82.52 มีระยะเวลาท่ีร่วมงานกบัธนาคาร 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.00  
 
 ส่วนที ่2 คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวม ดงัตารางท่ี 
1 
 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติการท างาน 
 

คุณภาพชีวติการท างาน X  SD ระดบั 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 3.38 0.69 ปานกลาง 
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 3.55 0.59 มาก 
3. โอกาสและการพฒันาความสามารถ 3.48 0.70 มาก 
4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 3.46 0.68 มาก 
5. การบูรณาการทางสังคม 3.61 0.62 มาก 
6. ประชาธิปไตยในองคก์ร 3.49 0.63 มาก 
7. ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 3.66 0.62 มาก 
8. การค านึงถึงประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม 3.71 0.57 มาก 

รวม 3.54 0.50 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงไทยให้ความส าคญัในดา้นการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในดา้นความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตวัในอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมนอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนที ่3 ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวม ดงัตารางท่ี 2 
 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ร X  SD ระดบั 
1. ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมองคก์ร 3.83 0.60 มาก 
2. ความพยายามเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์ร 4.06 0.59 มาก 
3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก 3.78 0.83 มาก 

รวม 3.88 0.62 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานธนาคารกรุงไทยให้ความส าคญัในดา้นความพยายาม
เต็มท่ีในการท างานเพื่อองค์กรมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยม
องคก์รในอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกนอ้ย
ท่ีสุด  
 
 ส่วนที ่4 ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวม ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร X  SD ระดบั 
1. การแสดงประวติัของตนเองต่อองคก์ร 3.90 0.63 มาก 
2. ความผกูพนัท่ีมีมากกวา่การแสดงออกท่ีเป็นนิสัย 3.97 0.63 มาก 
3. การหลีกเล่ียงความไม่ซ่ือตรงต่อองคก์ร 4.12 0.68 มาก 

รวม 4.00 0.56 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนกังานธนาคารกรุงไทยให้ความส าคญัในดา้นการหลีกเล่ียง
ความไม่ซ่ือตรงต่อองคก์รมากท่ีสุด ให้ความส าคญัในดา้นความผกูพนัท่ีมีมากกวา่การแสดงออกท่ีเป็นนิสัย
ในอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัดา้นการแสดงประวติัของตนเองต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด  
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 ส่วนที ่5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม ดงัตารางท่ี 4 
 

 

ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม 
 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 0.49 0.00** ต ่า 
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 0.40 0.00** ต ่า 
3. โอกาสและการพฒันาความสามารถ 0.56 0.00** ต ่า 
4. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 0.49 0.00** ต ่า 
5. การบูรณาการทางสังคม 0.45 0.00** ต ่า 
6. ประชาธิปไตยในองคก์ร 0.50 0.00** ต ่า 
7. ความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 0.41 0.00** ต ่า 
8. การค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

0.65 
0.00** ปานกลาง 

รวม 0.63 0.00** ปานกลาง 
**p = 0.01 

 
จากตารางท่ี 4 เป็นผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่โดยรวมคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รเชิงบวกใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดคือดา้นการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาคือดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์
กนันอ้ยท่ีสุดคือดา้นความสมดุลระหวา่งงานและชีวติส่วนตวั 
 

 ส่วนที ่6 การวเิคราะห์คุณภาพชีวติการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ต่อองคก์ร ดงัตารางท่ี 5-6 
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ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
 

ตวัแปรพยากรณ์ ตวัแปร B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(constant)   1.37 0.15   9.20 0.00 
1. การค านึงถึงประโยชน์และความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

X1 0.51 0.05 0.52 11.16 0.00 

2. โอกาสและการพฒันา
ความสามารถ 

X2 0.19 0.04 0.24 4.90 0.00 

3. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม 

X3 0.12 0.04 0.14 3.27 0.00 

4. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั 

X4 -0.09 0.04 -0.10 -2.10 0.04 

 

  
 จากผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพชีวติการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รไดด้งัน้ี 
 
 ŷ1 = 1.37 + (0.52) X1 + (0.24) X2 + (0.14) X3 - (0.10) X4 
 
 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมจะมีความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนักบัดา้นการค านึงถึงประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม (X1) ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ 
(X2) ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (X3) และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกับด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (X4)  
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
                  
 

ตวัแปรพยากรณ์ ตวั
แปร 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(constant)   0.78 0.11   6.87 0.00 
1. ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย
รวมทั้งค่านิยมองคก์ร 

X1 0.39 0.05 0.42 8.21 0.00 

2. ความพยายามเตม็ท่ีในการท างานเพื่อ
องคก์ร 

X2 0.33 0.04 0.35 8.59 0.00 

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิก 

X3 0.10 0.03 0.15 3.26 0.00 

 

 
 จากผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รไดด้งัน้ี 
 

 ŷ2 = 0.78 + (0.42) X1 + (0.35) X2 + (0.15) X3 
 

 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์รในภาพรวมจะมีความสัมพนัธ์ในทาง
เดียวกนักบัดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมองคก์ร (X1) ดา้นความพยายามเต็มท่ีในการ
ท างานเพื่อองคก์ร (X2) และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก (X3)  
 

อภิปรายผล  
 1.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่คุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม โดยมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะพนกังานมีความเสียสละและยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อสังคม และพนกังาน
เตม็ใจและทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร เม่ือพนกังาน
ท างานดว้ยความสุขและเต็มใจท่ีจะท างานยอ่มส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างานดีข้ึนและจะน าไปสู่ความ
พึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปวีณา กรุงพลี (2552) ท่ีศึกษา
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของเจา้หน้าท่ีส านกักษาปณ์ 
พบวา่คุณภาพชีวติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีส านกักษาปณ์มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น 
 2.  คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานจาก
ทั้งหมด 8 ดา้น มีเพียง 4 ปัจจยัเท่านั้น ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม
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จะมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัดา้นการค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นโอกาส
และการพฒันาความสามารถ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
กบัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเสียสละและยนิดีท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การท าประโยชน์ต่อสังคมของพนกังาน พนกังานรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของธนาคารและไม่ตอ้งการให้ใครมา
กล่าวร้ายต่อธนาคาร พนกังานรู้สึกผูกพนักบัธนาคารโดยไม่คิดท่ีจะเปล่ียนสถานท่ีท างานใหม่ การไดรั้บโอกาส
จากผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งสม ่าเสมอ ความพึงพอใจในสวสัดิการท่ี
ไดรั้บจากธนาคาร ดว้ยเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้พนกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อธนาคารและพร้อมจะปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งซ่ือสัตย ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของขะธิณยา หลา้สุวงษ ์(2545) ไดใ้ห้ความหมายของความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รไวว้า่ บุคคลมีความเตม็ใจและอุทิศตวัอยา่งมากต่อองคก์ร มีความผกูพนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มี
ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ภูมิใจและสนบัสนุนองคก์ร ต่อสู้ปกป้ององคก์รจากผูท่ี้
ต่อตา้น ตระหนักถึงด้านดีขององค์กร ละเวน้การกล่าวร้ายแก่องค์กร มีความเช่ือถือไวว้างใจพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือองคก์ร และมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตามผูน้ า 
 3.  ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม
จะมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนักบัดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมองคก์าร ดา้นความ
พยายามเตม็ท่ีในการท างานเพื่อองคก์ารและดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะพนกังานเตม็ใจและทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
ธนาคาร พนกังานรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของธนาคาร รู้สึกวา่ธนาคารกรุงไทยเหมือนบา้นหลงัท่ีสอง และพนกังาน
รู้สึกภูมิใจท่ีเป็นพนกังานธนาคารกรุงไทย ดว้ยเหตุผลความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รดงักล่าวจึงส่งผลท าให ้
พนกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gordon, Philpot, Burt, Thompson และ
Spiller (1980) ท่ีกล่าววา่ความจงรักภกัดีเป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างของความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงความ
ยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์รจะมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ ความเช่ืออย่างแรงกลา้ การยอมรับเป้าหมาย 
และค่านิยมขององคก์ร ความปรารถนาท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รไวแ้ละเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อท างานในองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานให้ดีข้ึน ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตการท างานควรทบทวนในเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดยต้องพิจารณาเร่ือง
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และการพิจารณาประเมินผลงานประจ าปีเพื่อปรับ
ค่าตอบแทนจะตอ้งพิจารณาอย่างยุติธรรม และเพื่อเป็นการปรับปรุงความผูกพนัต่อองค์กรให้ดีข้ึน ผูบ้ริหาร
ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ หรือผู ้ท่ี เก่ียวข้องในการปรับปรุงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ ควรกระตุน้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพนัในองค์กร ตอบแทน
พนักงานท่ีดีด้วยรางวลัท่ีเหมาะสม และพฒันาแผนการเสริมสร้างความผูกพนัในองค์กร โดยการสร้างความ
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ผกูพนัต่อองคก์รควรจะท าร่วมกนัตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบับุคคล ควรสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังาน
ในการให้ขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัตนเองแก่ธนาคารอยา่งครบถว้น เช่น ความสามารถพิเศษ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และเหตุผลท่ีตอ้งการปฏิบติังานกบัธนาคาร เพราะขอ้มูลเหล่าน้ีจะท าให้ธนาคาร
สามารถใชป้ระโยชน์จากพนกังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามารถเลือกคนท างานให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง ช่วยสร้าง
ความปรารถนาและความตั้งใจท่ีจะใหพ้นกังานปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รต่อไป 
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3. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 
4. วธีิการดําเนินงาน 
 การประชุมวิชาการในคร้ังน้ี กาํหนดวิธีดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1  การปาฐกถาและการอภิปรายโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
 4.2  การนาํเสนอผลงานวิจยัของอาจารย ์นกัวจิยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์ในระดบัอุดมศึกษา ทั้งแบบ 
                   บรรยายและแบบโปสเตอร์ 
 4.3  การแสดงนิทรรศการ ผลงานและนวตักรรมส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ ๆ  
 
5. วนั เวลา และสถานที ่
 วนัศุกร์ท่ี 2  พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  ณ หอ้งศรีสุข  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พคุยาภรณ์ 
 
6. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 นกัวิชาการ อาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
    ทัว่ประเทศ และผูส้นใจทัว่ไป จาํนวน 300 คน 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูล และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะ 
                    นาํไปสู่การพฒันาองคค์วามรู้ต่อไป 
 7.2 นกัวิชาการ อาจารย ์นกัวิจยั นิสิต นกัศึกษา นกัประดิษฐ ์ไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยั นวตักรรม การคิดคน้ 
                    ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ สู่สาธารณชน 
 7.3 มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 7.4 มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดใ้หบ้ริการวชิาการแก่สงัคม 
 7.5 มหาวิทยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั 
 
 8. อตัราค่าลงทะเบียน 
 8.1 ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั/สร้างสรรค ์(ลงทะเบียนล่วงหนา้และชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย ระหวา่ง 
                   วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556- 1 มกราคม 2557)  

 - บุคคลทัว่ไป           1,500 บาท 
 - นกัศึกษาทุกสถาบนั            1,000 บาท 

 



   
 

 8.2 ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั/สร้างสรรคช์า้ (ลงทะเบียนและชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย ระหวา่งวนัท่ี  
                    2-15 มกราคม 2557)  

 - บุคคลทัว่ไป             2,000 บาท 
 - นกัศึกษาทุกสถาบนั            1,500 บาท 

8.3 ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม 1,500 บาท (ลงทะเบียนล่วงหนา้และชาํระเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย ระหวา่ง          
      วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556- 15 มกราคม 2557)  

 8.4 ผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม 2,000 บาท (ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 มกราคม 2557-20 เมษายน 2557 และชาํระเงิน
หนา้งานในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557) 
 
9. กาํหนดการ  
 การประชุมวชิาการระดับชาติ   

เร่ือง ผลงานวจัิยและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา 
(2014 SPUC National Conference) 

วนัศุกร์ที ่2 พฤษภาคม  2557 
ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิด 
   - กล่าวตอ้นรับ โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

  ดร.บุษบา ชยัจินดา 
   - กล่าวรายงาน โดย ผูช่้วยอธิการบดี 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

09.15 – 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การทาํงานในยคุประชาคมอาเซียน”  
โดย คุณบุญยฤทธ์ิ กลัยาณมิตร  ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์ 

10.00 – 12.00 น.  การบรรยายพิเศษเร่ือง “ธรรมาภิบาลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในยคุอาเซียน”  
   โดย ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต  นายกสภามหาวทิยาลยัศรีปทุม 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 16.30 น.  การนาํเสนอผลงานวิจยั 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   - สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
   - สาขาวิชาการบริหาร การจดัการ 
   - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 



   
 

   - งานสร้างสรรค ์
15.00 – 16.30 น.  พิธีมอบรางวลัผูช้นะการประกวดส่ือมลัติมีเดียและดิจิทลัเกม 
 
10. กาํหนดการส่งผลงานวชิาการ 

การประชุมวชิาการระดับชาต ิ 
เร่ือง ผลงานวจัิยและงานสร้างสรรค์เพือ่การพฒันา  

(2014 SPUC National Conference)  
วนัศุกร์ที ่2  พฤษภาคม  2557  

ณ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

1 พ.ย. 2556 เปิดรับลงทะเบียนผูส้นใจส่งผลงานวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1 ต.ค. 2556-1 ม.ค. 2557 ส่งบทคดัยอ่และรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อรับพิจารณา (8 หนา้) 

1 ม.ค. 2557 วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนนาํเสนอผลงานล่วงหนา้ 

15 ม.ค. 2557 วนัสุดทา้ยของการลงทะเบียนนาํเสนอผลงานชา้ 
16 ม.ค.-28 ก.พ. 2557 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกงานวจิยัและนาํเสนอผูท้รงคุณวฒิุประเมิน

บทความวจิยั 
1 มี.ค. 2557 วนัสุดทา้ยท่ีผูท้รงคุณวฒิุส่งบทความใหเ้จา้ของบทความแกไ้ข 
15 มี.ค. 2557 วนัสุดทา้ยท่ีเจา้ของปรับแกบ้ทความตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุและส่ง

บทความวจิยัคืน 

16 มี.ค. 2557 ปิดรับผลงานท่ีแกไ้ขฉบบัสมบูรณ์ 

9 เม.ย. 2557 ประกาศผลงานวิจยัท่ีไดรั้บคดัเลือกในการนาํเสนอ 
10-25 เม.ย. 2557 ผูน้าํเสนอยนืยนัผา่นระบบ 
2 พ.ค. 2557 นาํเสนอในงานประชุมวิชาการ 
 
 
11. รายละเอยีดวธีิการเขียนบทความ (ดูตวัอยา่งการพิมพบ์ทความวจิยั (Template) ประกอบ) 
 11.1  บทความมีความยาวไม่เกิน 8 หนา้กระดาษ A4 (รวมบทคดัยอ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเอกสาร  
                       อา้งอิง) 
 11.2  การตั้งหนา้ค่าหนา้กระดาษ ใหก้าํหนดขอบกระดาษ 1.25 น้ิว (3.17 ซม.) โดยรอบ 
 11.3  ตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana New ดงัน้ี 
  11.3.1  ช่ือเร่ืองภาษาไทย ขนาด 20 ตวัหนา กลางหนา้กระดาษ และช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ใช ้
                                        ตวัพิมพใ์หญ่ ขนาด 20 ตวัหนา กลางหนา้กระดาษ 



   
 

               11.3.2  ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมตาํแหน่งทางวิชาการ (ถา้มี) ขนาด 16 ตวัหนา  
                                        ชิดขอบขวา 
  11.3.3   เชิงอรรถ ขนาด 14 ตวัธรรมดา ชิดขอบซา้ย ประกอบดว้ย 
   -  (กรณีเป็นนกัศึกษา) ประเภทของผลงาน ช่ือสถาบนัการศึกษา ปีการศึกษา สถานะของ 
                                            บุคคล (ทั้งตวันกัศึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุม) เช่น 
 
 
* วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิากฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2555 
** นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
*** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวชิากฎหมายมหาชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 
 
   -  (กรณีเป็นนกัวิจยั) คาํอธิบายพิเศษของผลงาน (ถา้มี) สถานะของบุคคล ช่ือสถาบนั เช่น 
 
 
* ไดรั้บทุนอุดหนุนงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2555 
** รองศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชากฎหมายมหาชน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 
    
  11.3.4  หวัเร่ือง ขนาด 18 ตวัหนา ชิดขอบซา้ย 
   11.3.5  รายละเอียด/เน้ือเร่ือง ขนาด 16 ตวัธรรมดา  
 11.4  ตาราง ใหว้างตารางใกลต้าํแหน่งท่ีอา้งถึงในบทความ พิมพช่ื์อและลาํดบัของตารางเหนือตารางและ  
                       พิมพค์าํอธิบายเพิ่มเติมใตต้าราง 
 11.5  ส่วนประกอบหลกัในหวัขอ้ประเดน็ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
  -  ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
                           -  ช่ือผูเ้ขียน  (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
                          -  บทคดัยอ่ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พร้อมคาํสาํคญัอยา่งนอ้ย 2 คาํ 

-  บทนาํ 
-  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

  -  วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
  -  วิธีการดาํเนินการวจิยั 
  -  สรุปผลการวิจยั 
  -  อภิปรายผล 
  -  ขอ้เสนอแนะ 



   
 

  -  บรรณานุกรม 
 
 
 
 11.6  การอา้งอิงในเน้ือเร่ืองใหใ้ชว้ิธีการอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ืองแบบนาม-ปี (Author-date in-text citation)  
                       ตามตวัอยา่ง  
 
                       (จรัส  สุวรรณเวลา,  2553, หนา้  20) 
      
 11.7  การอา้งอิงส่วนทา้ยเล่ม (Reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชอ้า้งอิง 
                       ในการเขียนผลงานนั้น ๆ จดัเรียงรายการตามลาํดบัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง ภายใตห้วัขอ้บรรณานุกรม  
                        สาํหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือ REFERENCE สาํหรับผลงานวชิาการภาษาองักฤษ ใช ้
                        รูปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิงแบบ APA (American Psychological Association) ดงัตวัอยา่งการ 
                        เขียนบรรณานุกรม  
 

บรรณานุกรม 
จรัส สุวรรณเวลา.  (2553).  จดุบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน (พิมพค์ร้ังท่ี 2).   

กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
บุญเสริม บุญเจริญผล.  (2553).  จีดีพ ีอะไรกนัหนักหนา (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.jobpub.com/  
            articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม]. 
ฟิสค,์ ปีเตอร์.  (2553).  ลกูค้าอัจฉริยะ แปลจากเร่ือง Customer genius (วฒันา มานะวิบูลย,์ แปล).  กรุงเทพฯ:  
            เนชัน่บุค๊ส์. 
วงศเ์ดือน ภานุวฒันากลู และสุรพงษ ์ยิม้ละมยั.  (2553).  อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่.   

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หนา้ 26-41. 
Davis, Beverly M.  (2004).  The impact of leadership on employee motivation (Online).  Available:  
            http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/full citation & abstract/AAT MQ89924  
 [2005, May 27]. 
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger.  (2010).  Destination branding: Creating the unique  
             destination proposition.  London: Elsevier. 
Robinson, Peter (Ed.).  (2009).  Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB  
             International. 
 
 



   
 

 
 
 
12.  วธีิการส่งต้นฉบับ  
 12.1 ผูส่้งบทความวจิยัตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบผลทางกฎหมายอนัอาจเกิดข้ึน โดยท่ีมหาวิทยาลยัศรีปทุม  
                      วิทยาเขตชลบุรี จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และลิขสิทธ์ิของงานวิจยัท่ีตีพิมพจ์ะเป็นของมหาวิทยาลยั 
                       ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 12.2 ในกรณีผูท่ี้ผลงานวิจยัมีผูรั้บผดิชอบมากกวา่ 1 คน ผูท่ี้จะนาํผลงานวิจยันั้นมานาํเสนอ จะตอ้งมี 
                       เอกสารรับรองจากผูร่้วมงานวา่ ผูน้าํผลงานวิจยัมีส่วนรับผดิชอบในผลงานน้ีไม่นอ้ยกวา่ 50% 
 12.3 ในกรณีท่ีผลงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ใหร้ะบุช่ือนกัศึกษาเป็นช่ือแรก และระบุช่ืออาจารย ์
                       ท่ีปรึกษาเป็นช่ือท่ีสอง และ/หรือสาม โดยใหร้ะบุตาํแน่งทางวิชาการพร้อมสงักดัทั้งภาษาไทยและ 
                       ภาษาองักฤษไวด้ว้ย 

12.4 ส่งต้นฉบบัในระบบหลงัจากชําระเงินค่าลงทะเบียนตามอตัราทีก่าํหนดแล้ว หรือติดต่อไดท่ี้  
         e-mail: settachai.ch@gmail.com หรือ settachai.ch@east.spu.ac.th ดว้ย MS Word 2007 หรือ 2010  
         (ไม่รับ PDF File) 

 12.5 เม่ือผลงานวิจยัไดแ้กไ้ขตามความเห็นของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และส่งคืนกลบัมาแลว้ มหาวิทยาลยั 
                      จะส่งหนงัสือตอบรับใหท่้านนาํเสนอผลงานได ้พร้อมกนัน้ีเจา้ของผลงานวิจยัตอ้งยนืยนัโดยตอบรับ 
                       ในระบบดว้ย ทั้งนีม้หาวทิยาลยัจะจํากดัจํานวนผลงานทีจ่ะนําเสนอเพยีง 100 ผลงานเท่าน้ัน 
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ ฝ่ายวชิาการ 0-3874-3690-9 ต่อ 2101, 2102, 2113 
 
13.  วธีิการนําเสนอผลงาน 
 13.1 แบบบรรยาย 
   - การนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใหผู้น้าํเสนอทาํ PowerPoint  
                              ใชป้ระกอบการนาํเสนอ 
   - ส่งไฟลน์าํเสนอในวนัศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00-10.00 น. 

  - การทาํ PowerPoint ใชต้วัอกัษรขนาด 32 สาํหรับหวัขอ้ และขนาด 28 สาํหรับขอ้ยอ่ย   
                  PowerPoint ควรทาํเป็นหวัขอ้เพื่อบรรยาย ไม่ควรทาํเป็นเน้ือหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15  
                 สไลด ์ สไลดแ์รกควรเป็นช่ือเร่ืองและช่ือผูน้าํเสนอ 
   - เวลาในการนาํเสนอ ใชเ้วลาเร่ืองละไม่เกิน 15 นาที ใหเ้วลาซกัถามและตอบคาํถาม 5 นาที 
   - เจา้ของผลงานจะตอ้งเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
    - การวจิารณ์ จะมีผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 2 ท่าน ประจาํแต่ละหอ้งเพ่ือวิจารณ์ผลงาน 
   - เม่ือนาํเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประธานท่ีประชุมกลุ่มยอ่ยจะมอบเกียรติบตัรยนืยนัการ 
                              นาํเสนอผลงานของท่าน 



   
 

 - ในวนัประชุมวิชาการระดบัชาติ ผูล้งทะเบียนจะไดรั้บซีดีรอมบทคดัยอ่ผลงานวิจยัทั้งหมด และ 
                 มหาวิทยาลยัจะรีบดาํเนินการรวบรวมผลงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการนาํเสนอแลว้ ตีพมิพเ์ป็น 
                 รายงานสืบเน่ือง (Proceedings) และ upload ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
 - มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings) พร้อม 
                หนงัสือยนืยนัรายช่ือผูท่ี้นาํเสนอผลงานวิจยัไปยงัมหาวิทยาลยัตน้สงักดัโดยเร็ว 

 
  13.2 แบบโปสเตอร์  
   - รูปแบบการจดัทาํตาม Template ตวัอยา่ง 
   - เน้ือหาประกอบดว้ย 
    ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
    ช่ือผูว้ิจยั (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
    บทคดัยอ่ 
    บทนาํ 
    วิธีดาํเนินการวิจยั 
    ผลการวิจยั 
    อภิปรายผล 
    การนาํผลการวิจยัไปใช ้
    บรรณานุกรม 
   - ขนาดของโปสเตอร์  80 X 120 เซนติเมตร 
   - วนั เวลา และสถานท่ี การนาํเสนอ 
     วนัศุกร์ที ่2 พฤษภาคม 2557 เวลา  13.00-15.00 น. ช้ัน 1 อาคาร ดร.สุข - มาลนีิ พคุยาภรณ์ 
                  เจา้ของผลงานตอ้งอยูป่ระจาํโปสเตอร์ ตามเวลาท่ีกาํหนด 

 - วนัเวลา การติดโปสเตอร์ 
  วนัพฤหสัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เวลา  13.00-17.00 น.  
  วนัศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เวลา  06.00-08.00 น. 

   - เจา้ของผลงานจะตอ้งเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีสนใจเร่ืองละ 20 ชุด 
 - เม่ือนาํเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประธานท่ีประชุมจะมอบเกียรติบตัรยนืยนัการนาํเสนอ 
                ผลงานของท่าน 
 - ในวนัประชุมวิชาการระดบัชาติ ผูล้งทะเบียนจะไดรั้บซีดีรอมบทคดัยอ่ผลงานวิจยัทั้งหมด และ 
                 มหาวิทยาลยัจะรีบดาํเนินการรวบรวมผลงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีผา่นการนาํเสนอแลว้ ตีพมิพเ์ป็น 
                 รายงานสืบเน่ือง (Proceedings) และ upload ไวบ้นเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั 
 - มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings) พร้อม 
                หนงัสือยนืยนัรายช่ือผูท่ี้นาํเสนอผลงานวิจยัไปยงัมหาวิทยาลยัตน้สงักดัโดยเร็ว 



   
 

 
สามารถดูตัวอย่าง ตัวอย่างการพมิพ์บทความวจัิย (Template) และตัวอย่างโปสเตอร์ (Template) ได้ที ่
http://www.east.spu.ac.th/spuccon2014/ 



          

คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ที ่ 329 / 2556 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่4 
(2014 SPUC National Conference) 

 ------------------------------------------------------------------- 
 

 เพื่อใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีจะจดัข้ึน
ในวนัศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557  ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่ท่ี 47/2543 
ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2543  เร่ืองการมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงานประชุมวิชาการระดบัชาติ  คร้ังท่ี 4 ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการทีป่รึกษา 
  1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตชลบุรี     ประธานกรรมการ 
 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา    กรรมการ 
 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน     กรรมการ 
 1.5 ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี   กรรมการ         
 1.6 ผูช่้วยอธิการบดี      กรรมการ 
 1.7 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ)  กรรมการและเลขานุการ 
 1.8 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ     
มีหน้าที ่ กาํหนดนโยบายแนวทางในการจดังานและติดตามผลการดาํเนินงาน 
2.  คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการจัดการประชุม 
 2.1 ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ)  ประธานกรรมการ 
 2.2 รองคณบดี       กรรมการ 
 2.3 รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไป    กรรมการ 
 2.4 ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาและวิเทศสมัพนัธ์   กรรมการ 
 2.5 ประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย     กรรมการ 
 2.6 หวัหนา้สาขาวชิา      กรรมการ 
 2.7 หวัหนา้สาํนกังานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 2.8 นางสาวพีรญา  สูงเนิน    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 2.9 นางภาริดา   เทพอวยชยั   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.   ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใหก้ารจดังานดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมี 
  ประสิทธิภาพ  
 2.   จดัประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

3.  ประสานงาน... 
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 3.   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัในการดาํเนินงาน 
  ทางวิชาการ  
3.  คณะกรรมการฝ่ายพจิารณาผลงาน 
 3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
 3.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและแผน     รองประธานกรรมการ 
 3.3 รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์ น่ิมนอ้ย    กรรมการ 
 3.4 รองคณบดี       กรรมการ 
 3.5 ดร.เศรษฐชยั   ชยัสนิท    กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 นางสาวพีรญา   สูงเนิน    ผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.   จาํแนกสาขาบทความวจิยัและพิจารณากลัน่กรองผลงานวิจยัเบ้ืองตน้เพื่อเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 
       พิจารณา 
 2.  พิจารณาผลงานสร้างสรรค ์เพื่อร่วมนาํเสนอในการประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยาย 
  และโปสเตอร์ 
 3.   ติดตามผลการพิจารณาผลงานวิจยัจากผูท้รงคุณวฒิุ 
 4.   แจง้ผลการพิจารณาบทความวิจยัแก่เจา้ของบทความวจิยัทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
 5.   ดาํเนินการประชุมกลุ่มยอ่ยในวนังาน 
4.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
 4.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกัรองอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
 4.2 หวัหนา้สาํนกังานวิชาการ     กรรมการ 
 4.3 หวัหนา้สาํนกังานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   กรรมการ 
 4.4 บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์และการตลาด   กรรมการ 
 4.5 บุคลากรสาํนกังานวิชาการ     กรรมการ 
 4.6 นางสาวนวรัตน์              กงัวาลเนาวรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.   จดัทาํกาํหนดการ  คาํกล่าว  หนงัสือเชิญประธาน  วิทยากร  และแขกผูร่้วมงานในพิธีเปิด ฯ 
 2.   ดาํเนินการพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดบัชาติคร้ังท่ี  4  ตามกาํหนดการใหเ้รียบร้อย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
 5.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการสมัพนัธ์        ประธานกรรมการ 
 5.2 บุคลากรสาํนกังานประชาสมัพนัธ์และการตลาด     กรรมการ 
 5.3 นายชินวฒัน ์   ประยรูรัตน ์   กรรมการ 
 5.4 นางสาวขนิษฐา  บุญจ๊ีด    กรรมการ 
 5.5 นางสาวมณีพรรณ  ธาํรงกิตติกลุ   กรรมการ 
 5.6 นายณฐัพล   คชวงษ ์    กรรมการ 
 5.7 นางสาวศศิลดา    ตรึกหากิจ                         กรรมการและเลขานุการ  

มีหนา้ท่ี...   
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มีหน้าที ่  1.   ออกแบบโลโก ้ จดัทาํสูจิบตัร  แผน่พบั  โปสเตอร์  เพื่อประชาสมัพนัธ์งาน 
 2.   ทาํป้ายเพื่อการประชาสมัพนัธ์งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จดัตกแต่งบริเวณ

ภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม และอาํนวยความสะดวกแก่
ผูร่้วมงาน 

 3.   ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 4.   ออกเสียงตามสาย  วิทยกุระจายเสียง  และประกาศในส่ือส่ิงพิมพแ์ละทางเวบ็ไซต ์
 5.   ใหบ้ริการขอ้มูลแก่ผูส้อบถามทางโทรศพัท ์
 6.   บนัทึกภาพน่ิงตลอดงาน 
6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 
 6.1 หวัหนา้สาํนกังานส่ือโสตทศัน์และส่ิงพิมพ ์   ประธานกรรมการ 
 6.2 บุคลากรสาํนกังานส่ือโสตทศัน์และส่ิงพมิพ ์   กรรมการ 
 6.3 นายสุริยนัต ์   วิจกัขณ์ชยักลุ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.   อาํนวยความสะดวกดา้นการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองเสียง  ใหก้บัวิทยากร 
 2.   จดัทาํซีดีบทคดัยอ่เพื่อแจกผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
 3.   จดัทาํซีดีรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings)  ส่งสถาบนัต่าง ๆ  
 4.   บนัทึกภาพวดิีทศัน์กิจกรรมในการอบรมทั้งหมด 
7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที ่สาธารณูปโภค รักษาความปลอดภยัและการจราจร 
 7.1 หวัหนา้สาํนกังานอาคารสถานท่ี    ประธานกรรมการ 
 7.2 นายศุภกร   ภู่บึงพร้าว   กรรมการ  
 7.3 นางศิลาพร   เกตุสละ    กรรมการ 
 7.4 นางอรสา โชติพนงั   กรรมการ 
 7.5 นายจิระศกัด์ิ   รุ่งฉาย    กรรมการ 
 7.6 นายบรรจง   แกว้ดอนรี   กรรมการ 
 7.7 นายกฤต   ปลัง่บวัแกว้   กรรมการ 
 7.8 พนกังานสาํนกังานอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
 7.9 นางสุนนัทา   รักบรรจง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.   วางแผนกาํหนดสถานท่ีภายในบริเวณงานร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้รียบร้อย       
 3.   ดูแลระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 4.   ดูแลความปลอดภยัภายในบริเวณสถานท่ีจดังาน  และดูแลความปลอดภยัของผูร่้วมงาน 
 5.   จดัการจราจรและบริเวณจอดรถ  
8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 
 8.1 หวัหนา้สาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา   ประธานกรรมการ 
 8.2 บุคลากรสาํนกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา   กรรมการ 

 8.3  บุคลากร... 
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 8.3 บุคลากรสาํนกังานทะเบียน       กรรมการ 
 8.4 นางอรุณเลิศ   วรรณยศ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จดัเตรียมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวนั สาํหรับบริการใหแ้ก่ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ขา้ร่วมรับฟัง 
9.  คณะกรรมการตรวจสอบบทคดัย่อภาษาองักฤษ 
 9.1 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 9.2  นางสาวนิรชร บุญชูกศุล   กรรมการ 
 9.3  Ms. Hope   Christina Hilado Deita   กรรมการ 
 9.4 Mr. Sukhana Chakma   กรรมการ 
 9.5  นายภาณุวฒัน ์ พนัธ์ุโคตร   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ตรวจสอบความถูกตอ้งของบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ส่งใหก้องบรรณาธิการฝ่ายจดัทาํรายงานสืบเน่ือง 
10.  คณะกรรมการกองบรรณาธิการฝ่ายจัดทาํรายงานสืบเน่ือง 
 10.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
 10.2 รองศาสตราจารย ์ดร.นํ้าทิพย ์ วิภาวิน  กรรมการ 
 10.3 รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล  กรรมการ  
 10.4  รองศาสตราจารยร์ะเบียบ สุภวิรี  กรรมการ 
 10.5 นายมนตรี พลเยีย่ม  กรรมการ 
 10.6 นางสาวนพวรรณ ยติุธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 10.7 นางสาวรัตนา เอมสถิตย ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.   ประสานงานกบัฝ่ายเอกสารการจดัพิมพ ์
 2.   จดัตน้ฉบบัเพือ่จดัพิมพ ์ 

3.   ตรวจรูปแบบและพิสูจน์อกัษรใหถู้กตอ้งก่อนจดัพิมพ ์     
11.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการจัดพมิพ์ 
 11.1 ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด     ประธานกรรมการ 
 11.2 บุคลากรสาํนกัหอสมุด     กรรมการ 
 11.3 นางสาวจนัทร์จิรา  นกงาม    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  1.   รวบรวมบทความวจิยัและจดัรูปแบบตน้ฉบบัเล่มสมบูรณ์ 
 2.   จดัทาํตน้ฉบบับทคดัยอ่และรายงานฉบบัสมบูรณ์ส่งฝ่ายโสตทศันูปกรณ์เพื่อบนัทึกลงซีดี  

3.   จดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม 
12.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 12.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานทรัพยสิ์น     ประธานกรรมการ 
 12.2 นายอดิเรก โพธ์ิสุวรรณ   กรรมการ 
 12.3 นายนิมิตร   แสงประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จดัเตรียมรถตูใ้หพ้ร้อมใชง้านสาํหรับกรณีฉุกเฉิน 

13.  คณะกรรมการ... 
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13.  คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ 
 13.1 หวัหนา้สาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์    ประธานกรรมการ 
 13.2 นายศุภชยั   ภิรมยร่ื์น   กรรมการ 
 13.3 นายสุพพตั   เทียมเมธี   กรรมการ 
 13.4 บุคลากรสาํนกังานบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
 13.5 นางสาววรรษมน  ศรีเจริญ    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ 1.   จดัทาํเวบ็ไซตข์องงานประชุมวิชาการระดบัชาติของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
 2.  จดัทาํเวบ็เพจโปรแกรมลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์
14.  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันด้านมัลติมีเดียแอนิเมชันและออกแบบส่ือดิจิทลั 
 14.1 ผูช่้วยอธิการบดี (ดร.ธ.ธง   พวงสุวรรณ)   ประธานกรรมการ 
 14.2 ดร.เศรษฐชยั   ชยัสนิท    กรรมการ 
 14.3 คณาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    กรรมการ 
 14.4 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ พนัธ์ุเพง็   กรรมการ 
 14.5 คณาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์     กรรมการ 
 14.6 นางสาวปัณฑช์ณิช  เพง่ผล    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.   ดาํเนินการประชาสมัพนัธ์จดัการแข่งขนัดา้นมลัติมีเดียแอนิเมชนั และการออกแบบส่ือดิจิทลั 
 2.   ตดัสินและมอบรางวลัแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
15.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 15.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 15.2 บุคลากรสาํนกังานทะเบียน      กรรมการ 
 15.3 นางนยันา  สิงห์โตทอง   กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที ่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสารในการประชุมใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม 
16.  คณะกรรมการฝ่ายหาผู้สนับสนุนการจัดงานและจัดทาํของทีร่ะลกึ 
 16.1 ผูช่้วยอธิการบดี (นายนรินทร์ พนาวาส)   ประธานกรรมการ 
 16.2 รองคณบดี     กรรมการ 
 16.3 นายอดิศกัด์ิ ภิญญาคง   กรรมการ  
 16.4 นางสมพร แกว้สงค ์   กรรมการ 
 16.5 นายสุพพตั เทียมเมธี   กรรมการ 
 16.6 นางสาวนวรัตน์ คาํเสียง    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. จดัหาผูส้นบัสนุนการจดังานพร้อมจดัทาํโล่ใหผู้ส้นบัสนุนการจดังาน 
 2. จดัทาํของท่ีระลึกสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
17.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 17.1 หวัหนา้สาํนกังานการคลงั     ประธานกรรมการ 

 17.2 หวัหนา้… 
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 17.2 หวัหนา้สาํนกังานบญัชี     กรรมการ 
 17.3 บุคลากรสาํนกังานการคลงั / บุคลากรสาํนกังานบญัชี  กรรมการ 
 17.4 นางสาวอภิญญา  อานนัทประภา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1.   วางแผนและจดัเกบ็ค่าลงทะเบียน 
 2.   ดูแลการเบิกจ่ายเงินและการชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
18.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 18.1 ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา    ประธานกรรมการ 
 18.2 นางสาวเจกิตาน์  ศรีสรวล   กรรมการ 
 18.3 บุคลากรสาํนกังานกิจการนกัศึกษา    กรรมการ 
 18.4  คณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา    กรรมการ 
 18.5 นกัศึกษาช่วยงาน      กรรมการ 
 18.6 นางสาววนัดี   บุญเดด็    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ประธาน ผูท้รงคุณวฒิุ แขกผูมี้เกียรติและผูเ้ขา้ประชุมวิชาการ 
 2.  ประสานงานกบัฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจดัสถานท่ี และฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ 
19.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 19.1 หวัหนา้สาํนกังานวิจยั      ประธานกรรมการ 
 19.2 บุคลากรสาํนกังานวจิยั     กรรมการ 
 19.3 นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่  1.   จดัทาํแบบประเมินผล แจกและรวบรวมแบบประเมินผล 
 2.   สรุปแบบประเมินผล 

 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                                              สัง่   ณ   วนัท่ี 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
                           

                                                                                                         
                                                                                      (รองศาสตราจารยว์าณี  ฐาปนวงศศ์านติ) 
                                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                                                                                             รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 



          

คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ที ่ 026 / 2557 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคดักรอง ประสานงาน และติดตามผลงานวจัิย 
ในการประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่4 (2014 SPUC National Conference) 

 ------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานพจิารณาผลงานวิจยั  โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ีกาํหนดจดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ดาํเนินไปดว้ยความ
ถูกตอ้ง เรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2543  เร่ือง 
การมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี  จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคดักรอง  ประสานงาน 
และติดตามผลงานวิจยั  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
กลุ่มที ่1  ศึกษาศาสตร์  

1.  ดร.ธนัยวิช   วิเชียรพนัธ์  ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวรัศมีพร   พยงุพงษ ์  อนุกรรมการ 
3.  นางกสุุมา   ถาวร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่2  นิติศาสตร์ / การปกครอง 
1.  ดร.สอาด   หอมมณี   ประธานอนุกรรมการ 
2.  รศ.สุวิทย ์   น่ิมนอ้ย   อนุกรรมการ 
3.  นายอนนัต ์   ช่วยนึก   อนุกรรมการ 
4.  วา่ท่ีร้อยตรีศิริพงศ ์  อคัรชยัภูมิสกลุ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่3  บริหารธุรกจิ / การจัดการ (กลุ่ม A) 
1.  ดร.ปาริชาติ   คุณปล้ืม   ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางพนารัตน ์   อุปพงศ ์   อนุกรรมการ 
3.  นายพลกฤษณ์   ไพรสาณฑว์ณิชกลุ อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่4  บริหารธุรกจิ / การจัดการ (กลุ่ม B) 
1.  ดร.ชลธิศ   ดาราวงษ ์  ประธานอนุกรรมการ 
2.  นายชยัณรงค ์   ชยัจินดา   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่5  บัญชี 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม  ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวอุราภรณ์   รักมิตร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มที ่6  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  ดร.เศรษฐชยั   ชยัสนิท   ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวปัณฑช์ณิช  เพง่ผล   อนุกรรมการ 
3.  ดร.รัชดาวรรณ   อิทธิไพสิฐพนัธ์ุ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มท่ี  7... 
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กลุ่มที ่7  นิเทศศาสตร์ 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ พนัธ์ุเพง็   ประธานอนุกรรมการ 
 2.  ดร.ปริยา    รินรัตนากร  อนุกรรมการ 
 3.  นายพงศสิ์น   พรหมพิทกัษ ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มที ่8  ภาษาและการท่องเที่ยว 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   ประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวนิรชร   บุญชูกศุล  อนุกรรมการ 
3.  นางสาวเจกิตาน์   ศรีสรวล   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ 1.  พิจารณาผูท้รงคุณวฒิุเพือ่อ่านบทความวิจยัเฉพาะสาขา 
2.  ติดตามผลการประเมินประสานกบัเจา้ของบทความเพื่อแกไ้ขและแจง้ผล 
3.  ส่งหนงัสือตอบรับและติดตามผลการตอบรับการนาํเสนอผลงานทางวิชาการของเจา้ของบทความ 
4.  ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานในการนาํเสนอ 
5.  ดาํเนินการนาํเสนอกลุ่มยอ่ย 

 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                                              สัง่   ณ   วนัท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2557 
                                                                   

                                                                                                         
                                                                                      (รองศาสตราจารยว์าณี  ฐาปนวงศศ์านติ) 
                                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                                                                                             รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 



 
 

คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

ที ่ 084 / 2557 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําเสนอกลุ่มย่อยและแบบโปสเตอร์ 
ในการประชุมวชิาการระดับชาติ  (2014 SPUC National Conference) 

-------------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ  ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ท่ีจะจดัข้ึนใน
วนัศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามคาํสัง่มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานนาํเสนอกลุ่มยอ่ยและแบบโปสเตอร์ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ (2014 
SPUC National Conference)   ดงัต่อไปน้ี 
1.  คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอกลุ่มย่อย 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1003) 
 1.  ดร.ธนัยวิช   วิเชียรพนัธ์   ประธาน 
 2.  นางสาวอารีย ์  ขนัติธรรมกลุ  กรรมการ 
 3.  นางสาวรัศมีพร  พยงุพงษ ์    เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1004) 
 1.  ดร.สอาด  หอมมณี   ประธาน 
 2.  รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 
 3.  วา่ท่ีร้อยตรีศิริพงศ ์   อคัรชยัภูมิสกลุ  เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1005) 
 1.  ดร.ปาริชาติ  คุณปล้ืม   ประธาน 
 2.  นางพนารัตน์    อุปพงศ ์     กรรมการ 
 3.  นายพลกฤษณ์  ไพรสาณฑว์ณิชกลุ  เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1006) 
 1.  ดร.ชลธิศ   ดาราวงษ ์   ประธาน 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม   กรรมการ 
 3.  นายวิศวะ   อุนยะวงษ ์   เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1009) 
 1.  ดร.เศรษฐชยั  ชยัสนิท   ประธาน  
 2.  นางสาวปัณฑช์ณิช   เพง่ผล   กรรมการ 
 3.  นางจิราภรณ์  ชมยิม้   เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1010) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ  พนัธ์ุเพง็ ประธาน 
 2.  นายพงศสิ์น  พรหมพิทกัษ ์ กรรมการ 

3.  นางสาววราพร... 
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 3.  นางสาววราพร  ดาํจบั เลขานุการ 
 กลุ่มผลงานวชิาการทีนํ่าเสนอแบบบรรยาย (ห้อง 1011) 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์   อุสาหะ ประธาน 
 2.  นางสาวนิรชร   บุญชูกศุล  กรรมการ 
 3.  นางสาวเจกิตาน์   ศรีสรวล  เลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  1.  แนะนาํผูน้าํเสนอผลงานวิชาการในการดาํเนินการนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย 
 2.  กาํกบัเวลาในการนาํเสนอ โดยใชเ้วลานาํเสนอ 15 นาที  และตอบขอ้ซกัถาม 5 นาที รวมเวลา
ทั้งหมด 20 นาที เม่ือเร่ิมนาํเสนอครบ 10 นาที  ส่งสัญญาณเตือนดว้ยการยกป้าย “ เหลือเวลา 5 นาที”  และเตือน
อีกคร้ังเม่ือครบกาํหนดเวลาตอบขอ้ซกัถาม 5 นาที  ใหย้กป้าย  “หมดเวลา” 
 3.  คอยกาํกบัความเรียบร้อยของบรรยากาศในการนาํเสนอกลุ่มยอ่ย 
 4.  กาํกบัใหน้กัศึกษาช่วยงานเปล่ียนป้ายช่ือใหส้อดคลอ้งกบัผูน้าํเสนอ 
 5.  มอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงานวิชาการ หลงัเสร็จส้ินการนาํเสนอ 
2.  คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายจัดการนําเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร์ 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร  ระโหฐาน ประธานกรรมการ 
 2.  ดร.ปริยา  รินรัตนากร กรรมการ 
 3.  นายอาคม  เผอืกจนัทึก กรรมการ 
 4.  นายอชิระ ใจสุบรรณ กรรมการ 
 5.  นายธนญักรณ์ รักษาคาํ กรรมการ 
 6.  นางณพชัร์วดี  แสงบุญนาํ หงษท์อง กรรมการ 
 7.  นายอภิชยั ตระหง่านศรี กรรมการ 
 8.  นางสาวลดัดาวรรณ  มีอนนัต ์ กรรมการ 
 9.  นายชยัณรงค ์ ชยัจินดา เลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  1.  จดัเตรียมสถานท่ี และกาํหนดผงัการตั้งบอร์ด สาํหรับการนาํเสนอผลงานวิชาการ 
แบบโปสเตอร์ (ท่ีลานอเนกประสงค ์ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี  พคุยาภรณ์) 
 2.  กาํหนดช่ือผูน้าํเสนอผลงานวิชาการโดยติดท่ีบอร์ด 
 3.  แนะนาํผูน้าํเสนอแบบโปสเตอร์ดาํเนินการตอบขอ้ซกัถามตามเวลาท่ีกาํหนด 
 4.  เยีย่มชม และซกัถามผูน้าํเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
 5.  มอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงานวิชาการ หลงัเสร็จส้ินการนาํเสนอ 
 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

             สัง่   ณ   วนัท่ี  29 เมษายน  พ.ศ. 2557 

                                                                                                                                                          
                                                                                                (รองศาสตราจารยว์าณี  ฐาปนวงศศ์านติ) 
                                                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                               
                                                                                                        รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี    
       



 
 
 

 

คาํส่ังมหาวทิยาลยัศรีปทุม  วทิยาเขตชลบุรี 

ที ่ 085 / 2557 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการ 
ในการประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่4  (2014 SPUC National Conference) 

----------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารประชุมวิชาการระดบัชาติ (2014 SPUC National Conference)  ของมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี  ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจ
ตามคาํสัง่มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจใหร้องอธิการบดี 
วิทยาเขตชลบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดบัชาติ (2014 SPUC 
National Conference)  ดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการฝ่ายพจิารณาผลงานทางวชิาการ 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ ราชบณัฑิต ประธานกรรมการ 
 2.  ศาสตราจารย ์ดร.พรทิพย ์ ดีสมโชค   กรรมการ 
 3.  ศาสตราจารย ์พล.ต.ต.หญิง ดร.นยันา เกิดวิชยั   กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์ วรรธนจัฉริยา  กรรมการ 
 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณวฒิุ คนฉลาด   กรรมการ 
 6.  รองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม   กรรมการ 
 7.  รองศาสตราจารย ์ดร.สลัยทุธ์ สวา่งวรรณ   กรรมการ 
 8.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ ประณีตพลกรัง  กรรมการ 
 9.  รองศาสตราจารย ์ดร.เอ้ือน ป่ินเงิน   กรรมการ 
 10.  รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต ไข่มุกด ์   กรรมการ 
 11.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน ์ บุญวิเศษ   กรรมการ 
 12.  รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัด์ิ เกิดประสพ   กรรมการ 
 13.  รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา เกิดประสพ   กรรมการ 
 14.  รองศาสตราจารย ์ดร.นํ้าทิพย ์ วิภาวิน   กรรมการ  
 15.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล   กรรมการ 
 16.  รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ สุวจิตตานนท ์  กรรมการ 
 17.  รองศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ อินทรประเสิรฐ  กรรมการ 
 18.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูริชญา วฒันรุ่ง   กรรมการ 
 19.  รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ   กรรมการ 
 20.  รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์   กรรมการ 

     21.  รองศาสตราจารย ์  
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 21.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประสาท อิศรปรีดา   กรรมการ   
 22.  รองศาสตราจารย ์ดร.ฉลอง ทบัศรี   กรรมการ 
 23.  รองศาสตราจารย ์ดร.องอาจ นยัพฒัน ์   กรรมการ 
 24.  รองศาสตราจารย ์ดร.ดุษฎี โยเหลา   กรรมการ 
 25.  รองศาสตราจารย ์ดร.กลัยา ตณัศิริ   กรรมการ 
 26.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั สุขสกลุชยั   กรรมการ 
 27.  รองศาสตราจารย ์สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานนัท ์  กรรมการ 
 28.  รองศาสตราจารย ์ดร.พงษช์าญ ณ ลาํปาง   กรรมการ 
 29.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน ์ บุญวิเศษ   กรรมการ 
 30.  รองศาสตราจารย ์ดร.กหุลาบ รัตนสจัธรรม  กรรมการ  
 31.  รองศาสตราจารย ์ดร.พชิิต สุขเจริญพงษ ์  กรรมการ 
 32.  รองศาสตราจารย ์ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ   กรรมการ 
 33.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประทุม   ฤกษก์ลาง                กรรมการ 
 34.  รองศาสตราจารยภ์รดี   พนัธุภากร     กรรมการ 
 35.  รองศาสตราจารยอุ์บลวรรณ   เปรมศรีรัตน์               กรรมการ 
 36.  รองศาสตราจารยสุ์นีย ์  เล่ียวเพญ็วงษ ์   กรรมการ 
 37.  รองศาสตราจารยว์ิรัช สงวนวงศน์าวา  กรรมการ 
 38.  รองศาสตราจารยย์ทุธนา ธรรมเจริญ   กรรมการ 
 39.  รองศาสตราจารยย์พุาวรรณ วรรณวาณิชย ์  กรรมการ 
 40.  รองศาสตราจารยก์าญจนา มณีแสง   กรรมการ 
 41.  รองศาสตราจารยย์นื ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
 42.  รองศาสตราจารยสุ์พล อิงประสาร   กรรมการ 
 43.  รองศาสตราจารยภ์ารดี มหาขนัธ์   กรรมการ 
 44.  รองศาสตราจารยด์ลพร บุญพารอด   กรรมการ 
 45.  รองศาสตราจารยสุ์นา สิทธิเลิศประสิทธ์ิ  กรรมการ 
 46.  รองศาสตราจารยเ์นตร์พณัณา ยาวิราช   กรรมการ 
 47.  รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 
 48.  รองศาสตราจารยบ์าํรุง สุขพรรณ์   กรรมการ 
 49.  รองศาสตราจารยธ์นชยั ยมจินดา   กรรมการ 
 50.  รองศาสตราจารยสุ์มน อยูสิ่น   กรรมการ 
 51.  รองศาสตราจารยนิ์พนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ  กรรมการ 
 52.  รองศาสตราจารยว์าณี ฐาปนวงศศ์านติ  กรรมการ 

 53.  รองศาสตราจารย.์.. 
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 53.  รองศาสตราจารยศิ์ริโสภาคย ์ บูรพาเดชะ   กรรมการ 
 54.  รองศาสตราจารยนิ์ภา ศรีไพโรจน ์   กรรมการ 
 55.  รองศาสตราจารยช์นินทร์ ชุณหพนัธรักษ ์  กรรมการ 
 56.  รองศาสตราจารยรั์ตนา จกักะพาก   กรรมการ 
 57.  รองศาสตราจารยสุ์เมธ จานประดบั   กรรมการ 
 58.  รองศาสตราจารยจ์ารุวรรณ ธรรมวตัร   กรรมการ 
 59.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระ   กลุสวสัด์ิ     กรรมการ 
 60.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ   เอ่ียมวรวฒิุกลุ   กรรมการ 
 61.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว   เรโนลด ์   กรรมการ 
 62.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต อู่อน้   กรรมการ 
 63.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณีิ เพชรสวา่ง   กรรมการ 
 64.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาว ี หตัถกรรม   กรรมการ 
 65.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา รัศมีขวญั   กรรมการ 
 66.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ มณีโชติ   กรรมการ 
 67.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระพีพร ศรีจาํปา   กรรมการ 
 68.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(วา่ท่ีเรือตรี) ดร.เอกวิทย ์   มณีธร    กรรมการ 
 69.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ   กรรมการ 
 70.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัวรรณ์ แสงวิภาค   กรรมการ 
 71.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี วงศห์ลา้   กรรมการ 
 72.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกลุ  กรรมการ 
 73.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐม หงษสุ์วรรณ   กรรมการ 
 74.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ กรวยสวสัด์ิ   กรรมการ  
 75.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชรนนท ์ สายณัห์เกณะ  กรรมการ  
 76.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ภู่พฒันว์ิบูลย ์  กรรมการ 
 77.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา สงวนสตัย ์   กรรมการ 
 78.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาธิษฐ ์ นากกระแสร์  กรรมการ 
 79.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต   กรรมการ 
 80.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา จนัทวงศ ์   กรรมการ 
 81.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ   กรรมการ 
 82.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทยั มีคาํ   กรรมการ 
 83.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ อุสาหะ   กรรมการ 
 84.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ สืบวฒันะ   กรรมการ 

 85.  ผูช่้วยศาสตราจารย.์.. 
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 85.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชดาวรรณ น่ิมนอ้ย   กรรมการ 
 86.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร อุดอา้ย   กรรมการ 
 87.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชฎาวรรณ น่ิมนวล   กรรมการ 

 88.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิล  ล่ิมถาวรานนัต ์  กรรมการ                                 
 89.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร ระโหฐาน   กรรมการ 
 90.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร ศรีญาณลกัษณ์  กรรมการ 
 91.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ์ จนัทร์ดี   กรรมการ 
 92.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณะ ชินสาร   กรรมการ 
 93.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภก. ดร.เกรียงศกัด์ิ  เอ้ือมเกบ็   กรรมการ 
 94.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภคนิจ คุปพิทยานนัท ์  กรรมการ 
 95.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาดา กรเพชรปราณี  กรรมการ 
 96.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี   กรรมการ 
 97.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทนงศกัด์ิ โสวจสัสตากลุ  กรรมการ 
 98.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นูทรัพย ์ วจันสุนทร   กรรมการ 
 99.  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิมพรรณ สุจารินพงค ์   กรรมการ   
 100.  ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์รพงษ ์ จนัทร์งาม   กรรมการ 
 101.  ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลศรี เด่นวฒันา   กรรมการ 
 102.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิรุฬห์ ศรีบริรักษ ์   กรรมการ 
 103.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระภสัสร คาํสวสัด์ิ   กรรมการ 
 104.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ พนัธ์ุเพง็   กรรมการ 
 105.  ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์ไรวรรณ จิตเป็นธม คิม  กรรมการ 
 106.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระทีป จินง่ี   กรรมการ 
 107.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ประทีป ทบัอตัตานนท ์  กรรมการ 
 108.  ผูช่้วยศาสตราจารยช์ชัวาลย ์  พนูลาภพานิช   กรรมการ 
 109.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สกสรรค ์ ตนัผาติการณ์    กรรมการ 
 110.  ดร.วรรณดี สุทธินรากร   กรรมการ 
 111.  ดร.มนตรี อนนัตรักษ ์   กรรมการ 
 112.  ดร.ปาริชาติ คุณปล้ืม   กรรมการ 
 113.  ดร.จุมพฎ บริราช   กรรมการ 
 114.  ดร.จกัรพงษ ์ ลิมปนุสสรณ์  กรรมการ 
 115.  ดร.ฐิติมา ไชยะกลุ   กรรมการ 
 116.  ดร.บวรวทิย ์ เปร่ืองวงศ ์   กรรมการ 

 117.  ดร.สารทิศ... 
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 117.  ดร.สารทิศ สกลุคู   กรรมการ 
 118.  ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั   กรรมการ  
 119.  ดร.กมล ชยัวฒัน ์   กรรมการ 
 120.  ดร.กมล จิราพงษ ์   กรรมการ 
 121.  ดร.พนูผล เตวิทย ์   กรรมการ     
       122.  ดร.อฏัฐมา นิลนพคุณ   กรรมการ 
 123.  ดร.นิเวศน์ จิระวิชิตชยั   กรรมการ 
 124.  ดร.คนึงนิจ กโุบลา   กรรมการ   
 125.  ดร.จาํเนียร จวงตระกลู   กรรมการ  
 126.  ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ   กรรมการ 
 127.  ดร.สุธี อยูส่ถาพร   กรรมการ 
 128.  ดร.สอาด หอมมณี   กรรมการ 
 129.  ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ   กรรมการ 
 130.  ดร.อคัรา โศภารักษ ์   กรรมการ 
 131.  ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี  กรรมการ 
 132.  ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป   กรรมการ 
 133.  ดร.ธนวตั ลิมป์พาณิชยก์ลุ  กรรมการ 
 134.  ดร.สฤษด์ิ ศรีขาว   กรรมการ 
 135.  ดร.ศรัญญา กนัตะบุตร   กรรมการ 
 136.  ดร.ฬุลิยา ธีระธญัศิริกลุ  กรรมการ 
 137.  ดร.ภุมรินทร์ ภิรมยเ์ลิศอมร  กรรมการ 
 138.  ดร.ภทัราวดี มากมี   กรรมการ 
 139.  ดร.วิเชียร อินทะสี   กรรมการ 
 140.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการ 
 141.  ดร.วชิราพรรณ แกว้ประพนัธ์  กรรมการ 
 142.  ดร.ผกามาศ ชูสิทธ์ิ   กรรมการ 
 143.  ดร.พนัธ์ุศกัด์ิ ไทยสิทธ์ิ   กรรมการ 
 144.  ดร.สุเทพ ทองประดิษฐ ์  กรรมการ 
 145.  ดร.นาํชยั ศุภฤกษช์ยัสกลุ  กรรมการ 
 146.  ดร.อญัชลี สุขในสิทธ์ิ   กรรมการ 
 147.  ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์   กรรมการ 
 148.  ดร.พรลภสั ณ  ลาํพนู   กรรมการ 

 149.  ดร.ปริยา... 
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 149.  ดร.ปริยา รินรัตนากร   กรรมการ 
 150.  ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช  กรรมการ 
 151.  ดร.สุทิติ ขตัติยะ   กรรมการ 
 152.  ดร.ธารทศัน์ โมกขมรรคกลุ  กรรมการ 
 153.  ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน ์  กรรมการ 
 154.  ดร.ชนมณ์ฐัชา กงัวานศุภพนัธ์  กรรมการ 
 155.  ดร.ธวิช สุดสาคร   กรรมการ  
 156.  ดร.ฉนัทลกัขณ์ ฮีสวสัด์ิ   กรรมการ 
 157.  ดร.พชัรา โพธ์ิไพฑูรย ์  กรรมการ 
                  158.  ดร.ศิวดล            กญัญาคาํ   กรรมการ 
                  159.  ดร.อนุรักษ ์           เรืองรอบ     กรรมการ 
                  160.  ดร.ภูวดล            บวับางพลู    กรรมการ 

    161.  ดร.ธนัยา                         พิทธยาพิทกัษ ์   กรรมการ 
    162.  ดร.กิตติศกัด์ิ            แป้นงาม     กรรมการ 

                  163.  ดร.เดือนเพญ็            ทองน่วม     กรรมการ 
                  164.  ดร.ธนัยวิช            วิเชียรพนัธ์     กรรมการ 

    165.  ดร.พิชาภพ            คนกาญจน์                  กรรมการ 
 166.  Dr.Pham Vu  Phi Ho   กรรมการ 
 167.  ดร.เศรษฐชยั ชยัสนิท   กรรมการและเลขานุการ 
 168.  นางสาวพีรญา สูงเนิน   ผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  พิจารณากลัน่กรองผลงานวจิยัและผลงานสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้จา้ของผลงานนาํเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (2014 SPUC National Conference) 

 

 ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   สัง่   ณ   วนัท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2557 
 

                                                                                                                 
                                                                                                 (รองศาสตราจารยว์าณี  ฐาปนวงศศ์านติ)                                  
                                                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                           
                                                                                                          รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 
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