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การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

A development of the learning organization in Eastern region Rajabhat 
University Asean  Community. 

 
ณัฐปราย์ ชยัสินคุณานนต์1 

Natthapra Chaiyasinkhunanon 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์การแหํงการเรียนรู๎ สร๎างการเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
และ เพ่ือพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออก เฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็น
ประชาคมอาเซียน ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งขึ้นในปี 2540 จ านวน 4 แหํง รวมจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 1,555 คน กลุํมตัวอยําง 
จ านวน  319 คน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎วยคําสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยํางงํายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation) และการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวัน ออกเฉียง
เหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบวํามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับองค์การแหํงการเรียนรู๎ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเรียงล าดับตามคํา
ความสัมพันธ์สูงไปต่ าคือตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านรูปแบบวิธีการคิดมีความสัมพันธ์ อยูํในระดับปานกลาง  มีคําเทํากับ 
.058รองลงมาคือ  ตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ มีความสัมพันธ์อยูํในระดับต่ า มีคําเทํากับ .032  
ตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านการเรียนรู๎รวมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์อยูํในระดับต่ ามาก มีคําเทํากับ 0.027 และตัวแปร
ด๎านปัจจัยด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน มีความสัมพันธ์อยูํในระดับต่ ามาก มีคํา -.002     
 กลําวโดยสรุป ปัจจัยรูปแบบวิธีการคิด และปัจจัยการคิดอยํางเป็นระบบ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์          
ที่จะสํงผลตํอรูปแบบองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่จะท าให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความพร๎อมที่จะเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y = 2.814 +  0.175 X4 + 0.117 X1 
 
ค าส าคัญ: องค์การแหํงการเรียนรู๎, มหาวิทาลัยราชภัฏในกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ประชาคมอาเซียน 
 
 
                                                             
1 อาจารย์  สังกัด คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูม ิE-mail : Natthaprachaiyasinkhunanon@gmail.com โทรศัพท์: 0902607514 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study Learning Organization for creating of 
Learning Organization and to develop Learning Organization of Rajabhat Universities in the 
Northeastern group to enter the ASEAN community. The population and samples were the 
personnel from four Rajabhat Universities in the Northeastern group founded in 1997. There 
were 1,555 people. Then 319 samples. The statistics used for data analysis were frequency 
distribution, Multiple Regression were employed for analyzing the correlation of factors 
 According to the analysis of the correlation of Learning Organization of Rajabhat 
Universities in the Northeastern group to enter the ASEAN community, Thinking pattern factor 
had correlation at a medium level: .058. Systematic thinking factor had correlation at a low 
level: .032. Team learning factor had correlation at a very low level: 0.027 Common vision 
factor had correlation at a low level: -.002.    
 In summary, the factors of thinking pattern and systematic thinking were the correlated 
factors affecting Learning Organization model of Rajabhat Universities in the Northeastern group 
to enter the ASEAN community. It would be the model allowing Rajabhat Universities in the 
Northeastern group to be ready to enter ASEAN Community.  
 Forecast equation was in a raw score form: Y = 2.814 +  0.175 X4 + 0.117 X1 
 
Keyword: Learning Organization, Rajabhat Universities in the Northeastern, ASEAN community 
 
บทน า  
 การศึกษาในโลกยุคไร๎พรมแดน (The Borderless) ในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได๎
ในสังคมทุกชนชั้นและทุกเชื้อชาติที่มีการติดตํอสื่อสารถึงกันได๎อยํางรวดเร็วและอยํางทั่วถึงในหลากหลายรูปแบบ
หรือหลากหลายระบบของการจัดการศึกษาที่เกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology : ICT ) 
 การจัดการศึกษาในระดับตํางๆ ในสังคมแหํงประชาคมอาเซียนก็เชํนเดียวกันเป็นวิถีของการจัดการศึกษา
ของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎และใกล๎เคียงในการสร๎างพลังทางการเมืองเศรษฐกิจ และ
สังคมโดยมีกระบวนการทางการศึกษาเป็นปัจจัยในการยึดโยงแตํละชนชาติในแถบอาเซียน ให๎เกิดศักยภาพในการ
แขํงขัน  และการด ารงชีพรํวมกันได๎อยํางเหมาะสมรวมทั้งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกันของคนในภูมิภาคดังกลําวและสํงผลตํอกระแสโลกในวงกว๎าง 
 ดังนั้น พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 จึงมีกระบวนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมความต๎องการก าลังแรงงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่เป็นความคาดหวังของสังคมตํอบทบาทอุดมศึกษาในฐานะกลไกในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือน าประเทศ
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ก๎าวสูยุคการแขํงขันในปัจจุบันและอนาคตอันสํงผลให๎อุดมศึกษาต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทใหมํไมํเฉพาะการด าเนิน
ภารกิจด๎านการผลิตบัณฑิตการวิจัยและการบริการวิชาการเทํานั้น แตํจ าต๎องพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานที่เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบทางการศึกษาด๎วย 
 ทั้งนี้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่กรอบพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ให๎ความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยที่สํงผลโดยตรงตํอการจัดการอุดมศึกษาเนื่อง จากประชาคม
อาเซียนจะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายก าลังคนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่สะดวกขึ้นท าให๎การอุดมศึกษามี
ความจ าเป็นต๎องปรับตัวเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร๎อมส าหรับรองรับสถาน การณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นเสมือนปลายทางที่จะสร๎างทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
มันสมองออกมาสูํสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทั้งสิ้น 78 แหํง ซึ่ง 41 แหํงในปัจจุบันนี้เป็นกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาสมรรถนะในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งในด๎านบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
สะท๎อนไปสูํคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกสูํสังคม ซึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
ทราบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของแตํละบุคคลที่มีอยูํในปัจจุบันเพ่ือความเหมาะสมกับงานในแตํละต าแหนํง
หน๎าที่ด๎วย เพื่อน ามาใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนด๎านตํางๆ ในการพัฒนา 
 จากเหตุผลและความส าคัญของปัญหาดังกลําวข๎างต๎น จึงเป็นที่มาของการศึกษาการพัฒนาองค์การแหํง
การเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการเป็นประชาคมอาเซียนเพ่ือเป็นกรอบ
มาตรฐานในการพัฒนาการเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎โดยจะได๎สารสนเทศตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให๎สามารถด าเนินงานไปสูํจุดมุํงหมาย พร๎อมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเป็น
องค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏให๎ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาไปใช๎
ในการวางแผนการด าเนินงานและเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
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 3.  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
เพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop ment) ด าเนินการวิจัยใน
เชิงปริมาณ(Quantitative Research) และคุณภาพ (Qualitative Research) แบํงการวิจัยเป็น 2 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมอาเซียนใช๎วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ   
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 
 1.1  ประชากรและกลุํมตัวอยําง การวิจัยครั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 4 มหาวิทยาลัย  ได๎แกํ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ มหามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,555 คน 
หาขนาดตัวอยํางโดยการใช๎สูตรทาโรํ ยามาเนํ ดังกลําว ได๎หนํวยตัวอยําง เทํากับ 319 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน จ านวน 4 ด๎าน ได๎แกํ ปัจจัยรูปแบบวิธีการคิด ปัจจัยการ
มีวิสัยทัศน์รํวมกัน ปัจจัยการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม การคิดอยํางเป็นระบบ 
 ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางคือบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 4 มหาวิทยาลัย ได๎แกํ มหาวิทยา ลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
จ านวน 319 คน 
 4. การการวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยในระยะที่ 1 ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
 4.1 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ ต าแหนํง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และคําร๎อยละ 
 4.2 องค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทั้ง 4 ปัจจัย 1.ปัจจัยรูปแบบวิธีการคิด 2. ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน 3.ปัจจัยการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม 4. การ
คิดอยํางเป็นระบบ  
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 4.3 วิเคราะห์วาสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร 2 ตัว โดยสถิติ  (Pearson Product Moment Correlation) ตัว
แปรมากกวํา 2 ตัวแปร และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise ส าหรับ
ทดสอบสมมติฐาน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือ
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียนใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. กลุํมเปูาหมาย 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 แหํง 

ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเลือกตัวอยํางโดยใช๎เทคนิคการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) เป็นการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางที่มีความสอดคล๎องกับปัญหาการวิจัย คําความเชื่อมั่นที่ 20 – 30 คน 
เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและเหมาะสม ผู๎วิจัยจึงก าหนดกลุํมตัวอยํางเชิงคุณภาพไว๎ที่ 24 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยน าผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาสร๎างขึ้นเพ่ือใช๎เป็นรําง
ในการพิจารณา แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง มีข๎อค าถามที่ได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงปริมาณ จ านวน 3 
ข๎อซึ่งมีความครอบคลุมปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือ
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 4 ปัจจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการเข๎าสัมภาษณ์ด๎วยตนเองกับกลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 24 คน  
 4. การการวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของ
แบบสัมภาษณ์ (Content Analysis)พรรณนารายละเอียด ตีความ หาความหมาย และอธิบายความ โดยใช๎วิธี
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis Induction) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง 
 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 171คน คิดเป็นร๎อยละ 46.40 และเป็นเพศชาย  
จ านวน 148 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.40 อายุ สํวนใหญํอยูํระหวําง 31-35 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.58  
อายุการท างานในมหาวิทยาลัยสํวนใหญํมากกวํา 6 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.12 ระดับการศึกษา
สูงสุด สํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 165 คนคิดเป็นร๎อยละ 51.73  
 2.  องค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
      2.1 ปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยูํในระดับสูงคําเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับสูง
มาก จ านวน 2 ด๎าน เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านรูปแบบวิธีการคิด คําเฉลี่ย 4.23 และด๎านการคิด
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อยํางเป็นระบบ คําเฉลี่ย 4.21 และอยูํในระดับสูง จ านวน 2 ด๎าน เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านการ
มีวิสัยทัศน์รํวมกัน คําเฉลี่ย 3.73 และด๎านการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม คําเฉลี่ย 3.61 
      2.2 ปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด๎านรูแบบวิธีคิดโดยรวมอยูํในระดับสูงมาก คําเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณาราย
ข๎อพบวํา อยูํในระดับสูงมากทุกข๎อ เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยคือทํานรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
รํวมงาน เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนวิธีการแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงานมากกวําที่จะยึดเอาความคิดของตนเองคําเฉลี่ย 
4.2 รองลงมาคือ ทํานสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให๎เหมาะสมกับวิสัยทัศน์และเปูาหมายขององค์การ คําเฉลี่ย 
4.23 และมีทํานการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของตนเองให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ตํางๆ และทํานเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามข๎อเสนอแนะของเพ่ือนรํวมงานเพ่ือพัฒนางานให๎ดี
ขึ้น คําเฉลี่ย  4.22 
      2.3 ปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน โดยรวมอยูํในระดับสูงคําเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณา
รายข๎อพบวํา อยูํในระดับสูงทุกข๎อ  เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ทํานรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
รํวมงาน เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนวิธีการแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงานมากกวําที่จะยึดเอาความคิดของตนเองสมาชิกใน
องค์การมีสํวนรํวมในการก าหนดเปูาหมายและภาพอนาคต (วิสัยทัศน์) ขององค์การ โดยยอมรับในทิศทางเดียว กัน 
คําเฉลี่ย 3.76 รองลงมาคือ สมาชิกในองค์การมีความมุํงมั่นในการปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เปูาหมายขององค์การคําเฉลี่ย 3.75 และสมาชิกในองค์การมีการน าผลการด าเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานมาเป็น
ข๎อมูลย๎อนกลับในการปรับการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายขององค์การคําเฉลี่ย 3.68 
      2.4 ปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด๎านการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีมโดยรวมอยูํในระดับสูง คําเฉลี่ ย 3.61 เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับสูงทุกข๎อ เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย3 อันดับแรก คือ ทํานมีการเรียนรู๎ 
แลกเปลี่ยนความรู๎ โดยวิธีการตํางๆ เชํน การประชุมทีมงาน การอบรม และการเรียนรู๎วิธีการท างานรํ วมกัน
คําเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ องค์การได๎เปิดโอกาสให๎ทํานน าประเด็นความรู๎ใหมํๆ มาใช๎ในการปฏิบัติงานและ
แก๎ปัญหารํวมกันและมีการสื่อสาร ประสานงานระหวํางบุคลากร ทั้งในหนํวยงานและนอกหนํวยงานมีการสื่อสาร 
ประสานงานระหวํางบุคลากร ทั้งในหนํวยงานและนอกหนํวยงานคําเฉลี่ย 3.5 และองค์การมีการเปิดโอกาสให๎มี
การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนางาน คําเฉลี่ย  3.49 
      2.5 ปัจจัยองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด๎านการคิดอยํางเป็นระบบโดยรวมอยูํในระดับสูงมากคําเฉลี่ย 4. 21             
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับสูงมาก จ านวน 2 ข๎อ เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ทํานสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานในองค์การ คําเฉลี่ย 4.33 และทํานมีการน าปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตมา
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงานให๎มีประสิทธิภาพ คําเฉลี่ย 4.26 และอยูํในระดับสูง จ านวน 2ข๎อ เรียงล าดับคําเฉลี่ย 
จากมากไปน๎อยคือ ทํานสามารถมองเห็นปัญหาในการท างานด๎วยวิธีการเชื่อมโยงสํวนยํอยและภาพรวมได๎อยําง  
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เป็นระบบคําเฉลี่ย 4.15 และทํานมีการใช๎ข๎อมูลเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาทบทวนในสถานการณ์ตํางๆ กํอนการ
ตัดสินใจท างาน คําเฉลี่ย 4.12  
       2.6 ปัจจัยที่มีคําสหสัมพันธ์กับองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านรูปแบบวิธีการคิด                
มีความสัมพันธ์อยูํในระดับปานกลาง มีคําเทํากับ .058รองลงมาคือ ตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ 
มีความสัมพันธ์อยูํในระดับต่ า มีคําเทํากับ .032 ตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านการเรียนรู๎รวมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์อยูํ
ในระดับต่ ามาก มีคําเทํากับ 0.027 และตัวแปรด๎านปัจจัยด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน มีความสัมพันธ์อยูํในระดับต่ า
มาก มีคํา -.002   
      2.7 ผลการวิเคราะห์อ านาจพยากรณ์ของปัจจัยตํางๆที่สํงผลตํอองค์การแหํงการเรียนรู๎ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

b S.E.est β t Sig 

X1 (ปัจจัยด๎านรูปแบบวิธีการคิด) .184 .034 .031 .175 .278 .184 3.628* .000 
X4 (ปัจจัยด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ) .231 .053 .048 .117 .275 .144 2.775* .006 
หมายเหตุ   a  =   2.814         S.E. est. Y  =   .27568 
 
จากตาราง สามารถอธิบายผลได๎ดังนี้ 
 1.ปัจจัยที่สํงผลตํอองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือปัจจัยด๎านรูปแบบวิธีการคิด( X1) และปัจจัยด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ (X4)  
 2. คําที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยตํางๆ(ตัวแปรต๎น) และองค์การแหํงการเรียนรู๎ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตัวแปรตาม) มี 2 
โมเดล คือ โมเดลที่ 1 ปัจจัยด๎านรูปแบบวิธีการคิด (X1) ที่พบวาสํงผลตํอองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีคําสหสัมพันธ์ ( R ) 
เทํากับ .184 โมเดลที่ 2 ปัจจัยด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ ( X4 ) ที่พบวาสํงผลตํอองค์การแหํงการเรียนรู๎ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีคํา
สหสัมพันธ์ ( R ) เทํากับ .231 
 3. การพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือเข๎าสูํการ
เป็นประชาคมอาเซียนใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุํมเปูาหมายจากให๎สัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็น
ประชาคมอาเซียน ทั้ง 2 คือปัจจัยด๎านรูปแบบวิธีการคิด (X1) และปัจจัยด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ ( X4 ) เห็น
ด๎วยและมองวํามีความเหมาะสมที่จะน ามาเป็นรูปแบบองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา องค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข๎าสูํการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัย การเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูํในระดับปานกลางทั้งนี้พบวํา โดยรวมอยูํในระดับสูง เมื่อพิจารณา
รายด๎านพบวํา อยูํในระดับสูงมาก จ านวน 2 ด๎าน เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านรูปแบบวิธีการคิด  
และด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ และอยูํในระดับสูง จ านวน 2 ด๎าน เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎าน
การมีวิสัยทัศน์รํวมกันและด๎านการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ .01 
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุํมภาคตะวันออกเฉียง เหนือมีรูปแบบวิธีการ
คิดที่ในการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนรํวมงาน เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานได๎ตามสถานการณ์ โดย
ไมํได๎ยึดติดเพียงความคิด ความเชื่อของตนเพียงอยํางเดียว เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให๎ได๎มาซึ่งผลงานให๎มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับ เปูาหมาย วิสัยทัศน์ขององค์การ ด๎วยการจัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงาน
ที่จะต๎องมีการด าเนินงานกํอนหลังตามความส าคัญ อาศัยข๎อมูลหรือปัญหาในอดีตมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 หากพิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม พบวํา แตํละปัจจัย โดยรวมอยูํในระดับสูง คําเฉลี่ย 3.94             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านรูปแบบวิธีการคิดและด๎านการคิดอยํางเป็นระบบ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับสูงมาก 
และ ด๎านการมีวิสัยทัศน์รํวมกัน กับด๎านการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับสูง ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองค์การที่มํุงเน๎นในการกระตุ๎น เรํงเร๎าและจูงใจให๎บุคลากรมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎
พัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา  
 เรื่องนี้ เดชน์ เทียมรัตน์ และกานต์สุดา มาฆะ ศิรานนท์ (2544 : 17) อธิบายวํา องค์การแหํงการเรียนรู๎
เป็นองค์การที่มุํงเน๎นและจูงใจให๎สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร๎นที่จะพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลาเพ่ือศักยภาพ
ของตนเองและขององค์การ ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทั้งในด๎านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองวัฒนธรรมภายใต๎สภาวะ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและยากแกํการพยากรณ์วําจะเกิดอะไรขึ้น
แตํละคนจึงต๎องพัฒนาตนเองให๎เป็นบุคคลที่เรียนรู๎อยูํตลอดเวลาเพราะความรู๎ที่เคยมีมาในอดีตถูกท๎าทายโดย
ความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (อโนมา  คงตะแบก, 2547 อ๎างถึงในบุญธรรม  โบราณมูล, 2548 : 18) การได๎มา
ซึ่งประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของงานอยํางตํอเนื่องนั้นจะเป็นผลลัพธ์อันส าคัญ
ที่ได๎มาจากองค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning organization : LO) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารงานยุคใหมํ
ให๎องค์การมีความเป็นเลิศมีความเกํงและความสมบูรณ์แข็งแรงเปี่ยมด๎วยพลังสมอง (Brain - Based) ที่จะฝุาวิกฤติ
สามารถเผชิญภาวการณ์แขํงขันทุกรูปแบบและมีความได๎เปรียบที่ยั่งยืนตลอดไป หรือ     
 วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (2544 : 24) กลําววํา แนวคิดขององค์การแหํงการเรียนรู๎นั้นเน๎นที่การเรียน 
(Learning) ที่เกิดขึ้นโดยการสร๎างจากคนข๎างในองค์การที่อยูํกับปัญหาต๎องเรียนรู๎ทางแก๎ปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีที่ค๎ุมคําเรียนรู๎เป็นทีมให๎ประโยชน์ทั้งบุคคลทีมและองค์การไปในตัวคิดท าสิ่งที่ใหมํแตกตํางและดีกวําเดิมเป็นการ
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พัฒนาเจตคติคํานิยมนอกเหนือจากฝึกทักษะฝีมือและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายและการพัฒนานี้จะผูกโยงระบบเข๎า
กับปรัชญาและวิสัยทัศน์ขององค์การโดยจะพัฒนาการเรียนรู๎ได๎ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ   
 หรือสมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (2541 : 31) กลําววํา ทฤษฎีองค์การแหํงการเรียนรู๎เป็นแนวคิดที่จะให๎บุคคล
ขององค์การนาความรู๎ที่มีอยูํพัฒนาองค์การให๎เดินไปข๎างหน๎าตามวิสัยทัศน์ที่มีอยูํรํวมกันแตํละคนจะเรียนรู๎จากกัน
และกันและรู๎รํวมกันกลายเป็นความรู๎ขององค์การ และเซ็งเก (Senge. 1990 : 8) กลําววําหัวใจของการสร๎าง
องค์การแหํงการเรียนรู๎อยูํที่คุณลักษณะที่ส าคัญ 5 ประการให๎เกิดผลในรูปของการไปปฏิบัติแกํบุคคลทีมและ
องค์การอยํางตํอเนื่องและทุกระดับคุณลักษณะ 5 ประการได๎แกํความรอบรู๎แหํงตนแบบแผนความคิดอํานวิสัยทัศน์
รํวมการเรียนรู๎เป็นทีมและการคิดอยํางเป็นระบบ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ทางประวัตศิาสตร์ย่านบางล าพู กรุงเทพมหานคร 
AN APPROACH TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

IN BANGLUMPOO HISTORICAL AREA, BANGKOK 
 

จันทิรา บุรีวงศ์1 และ รศ.ดร. ปกรณ ์สวุานิช2 
Chunthira Bureewong and Assoc.Prof.Parkorn Suwanich 

 
บทคัดย่อ 

ยํานบางล าพู เป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแหํงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งก าลังประสบปัญหาและ
ได๎รับผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมที่เพ่ิมสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว  โดยปัญหาสิ่งแวดล๎อมได๎เข๎าไปลดคุณคําของพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและอาคารโบราณสถานในยํานบางล าพู การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล๎อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานของชุมชน และเพ่ือเสนอแนวทาง ขั้นตอน
และวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และอยูํรํวมกับชุมชนอยํางสมดุลบนพ้ืนฐาน
ของกระบวนการมีสํวนรํวม  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นการใช๎วิธีเก็บข๎อมูล 3 แบบ คือ การใช๎แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสนทนากลุํม และน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎หลักสถิติ เชํน คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบวํา ประชาชนและกลุํมผู๎น าชุมชนในพ้ืนที่ศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่
ทางประวัติศาสตร์และอาคารโบราณสถานในยํานบางล าพู และต๎องการได๎รับการสํงเสริมและการมีสํวนรํวมในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่อยํางตํอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ :  การจัดการสิ่งแวดล๎อม/ พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์/ บางล าพู 
 
Abstract  
 Banglumpoo, one of the historical areas in Bangkok has been faced on the population 
environmental impact which increased rapidly. This condition degrades the value and 
imposingness of the historic buildings in this area. This research study aimed to evaluate the 
potential resources and environmental management in terms of historic buildings and to study 
the ideas and participation of the stakeholders in historical area. 
 Instruments used for collecting data were three methods which are questionnaire 
(samplings consist of 596 questionnaires), in-depth interview (seven interviewees) and focus 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email : Chun2217@hotmail.com โทรศัพท์ 0-9359-23271 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าคณะสิ่งแวดลอ๎มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา Email : parkorn.Suw@mahidol.ac.th  
โทรศัพท์ 0-8327-77796 
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group (six in group). Basic statistic such as range, mean and standard deviation were used to 
analyze the data. 
 The results of this study indicated that the local people and the community leaders 
realized the importance of the historical area and historic buildings. They need more 
encouragement in participating environmental management approach.  
 
KEY WORDS: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/ HISTORICAL AREA/ BANGLUMPOO 
 
บทน า 

เกาะรัตนโกสินทร์มีประวัติการตั้งถ่ินฐานที่ยาวนานกํอนมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์โดยได๎มีการสถาปนาตั้งแตํ
ปี พ.ศ. 2325 มีประชาชนได๎ย๎ายเข๎ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจ านวนมาก เกิดเป็นชุมชนหนาแนํนจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะยําน
ที่อยูํอาศัยและยํานการค๎าที่ส าคัญใกล๎เกาะเมือง เชํน ชุมชนจีน-ยํานส าเพ็ง ชุมชนชาวมอญ-ยํานบ๎านหม๎อ ชุมชน
มุสลิม-ยํานพาหุรัด และชุมชนบางล าพู ความส าคัญดังกลําวท าให๎เกาะรัตนโกสินทร์มีนักทํองเที่ยวจ านวนมากถึง 
20,754,195 คน/ปี (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2555)  และได๎เดินทางพักค๎างในสถานที่ตํางๆ ทั้งภายในเกาะ
เมืองและด๎านนอก จึงเกิดมีธุรกิจโรงแรม ร๎านอาหาร รวมถึงการดัดแปลงอาคารอยูํอาศัยดั้งเดิมเป็นเกสเฮ๎าส์ (Guest 
house) โดยเฉพาะยํานบางล าพู ซึ่งถือเป็นแหลํงชุมชนและการค๎าส าคัญตั้งแตํในยุคตั้งกรุง มาจนถึงปัจจุบัน  

ยํานบางล าพู ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมชุมชน จากการกํอสร๎างอาคารและ
ความหนาแนํนของผู๎คนในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นมลพิษการทํองเที่ยวอยํางหนึ่ง เชํน ความไมํเป็นระเบียบของร๎านค๎า 
พ้ืนที่สกปรกรกรุงรัง ไมํสวยงามสะอาดตา พ้ืนที่ทางเท๎าถูกรุกด๎วยแผงร๎านค๎า รอบนอกก าแพงเขตโบราณสถาน 
เชํน วัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีร๎านอาหารแผงลอย ธุรกิจสปา โดยรอบ ท าให๎ความมีคุณคํา
และสงํางามลดน๎อยลง ซึ่งสิ่งเหลํานี้มีผลตํอการรักษาและคงไว๎ซึ่งสภาพของพ้ืนที่ยํานเมืองเกําทางประวัติศาสตร์ที่
มีคุณคําวิถีชุมชนแบบเดิมได๎ จึงเป็นความขัดแย๎งระหวํางการอนุรักษ์และการพัฒนา และเป็นปัญหาที่ไมํสามารถ
ด าเนินการด๎านหนึ่งในด๎านเดียว แตํสามารถด าเนินการได๎ในแนวทางการพัฒนารํวมไปพร๎อมซึ่งการอนุรักษ์ ดูแล
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์อันทรงคุณคํา ซึ่งจะถือเป็นสารประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยยังคงบทบาทส าคัญด๎านเศรษฐกิจการ
ทํองเที่ยว และคงไว๎ซึ่งลักษณะทางกายภาพ สังคม และวิถีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักทางการเป็นเมืองเกําทาง
ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณคําที่สามารถอนุรักษ์และให๎คงไว๎ได๎ 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล๎อมโดยการอาศัยหลักการมีสํวนรํวมจากชุมชน
ท๎องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก๎ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการ
รักษาพ้ืนที่คุณคําทางประวัติศาสตร์ การสํงเสริมและการสร๎างความเข๎าใจในการดูแลพ้ืนที่โบราณสถานและพ้ืนที่
โดยรอบบริเวณยํานบางล าพู  ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ ให๎คงไว๎ซึ่งอาคาร
โบราณสถานที่สงํางาม ทรงคุณคํา และอยูํในสภาพแวดล๎อมที่สวยงามคูํกับชุมชนชาวยํานได๎อยํางสมดุล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล๎อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานของชุมชน 
 2. เพ่ือเสนอแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์
และอยูํรํวมกับชุมชนอยํางสมดุลบนพื้นฐานของกระบวนการมีสํวนรํวม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับงานในการศึกษา เสนอ
แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยอาศัยหลักการมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐ ประชาชน ผู๎ประกอบการ และนักทํองเที่ยว ในพ้ืนที่ยํานบางล าพู ให๎
เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักและเห็นคุณคําของโบราณสถานในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ศึกษาได๎อยํางเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนี้ แนวคิดด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่
ศึกษาและโบราณสถานที่ได๎รับการขึ้นทะเบียน แนวคิดด๎านการมีสํวนรํวม  

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล๎อม  มีแนวคิดในด๎านการจัดการและแสดงให๎เห็นถึงความหมายในเชิงวิชาการไว๎
หลากหลายแนวคิด ดังนี้ 

การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึง การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ด าเนินการอยํางมีระบบเพ่ือสร๎าง
ความคงสภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม รวมไปถึงการจัดการควบคุมกิจกรรมตํางๆ ด๎วยการสร๎างกลไก
ควบคุมที่ไมํกํอผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการมีใช๎ในอนาคตตํอไป (เกษม จันทร์แก๎ว, 2551) ซึ่งมีความหมาย
ใกล๎เคียงกับ Jolly (1978) ที่ได๎กลําวถึงการจัดการสิ่งแวดล๎อมวํา เป็นกระบวนการด าเนินการตามความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้น และมีสํวนให๎ประโยชน์ตามความต๎องการของมนุษย์ขั้นต่ า 
หรือมากกวําในอนาคต  

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2540) ได๎ให๎ค าอธิบายถึงการจัดการสิ่งแวดล๎อมวํา เป็นกระบวนการใช๎สิ่งแวดล๎อม
อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แก๎ไขพัฒนาให๎ดี
ขึ้น ทั้งนี้ต๎องค านึงถึงการใช๎อยํางประหยัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ใช๎ให๎ได๎ยั่งยืน ยาวนานตลอดไป และเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ตํอมวลมนุษย์และธรรมชาติให๎มากที่สุด แตํอยํางไรก็ตาม Winslow  and  Gubby (1976) เห็นวํา การ
จัดการสิ่งแวดล๎อมเป็นเพียงการพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพ้ืนที่อยํางดีแล๎วตัดสินใจวําจะท าอะไรที่ต๎องการ
โดยมิให๎เกิดอันตรายมากจนท าให๎สิ่งแวดล๎อมท่ีมนุษย์อาศัยอยูํน๎อยนิดต๎องเสียไป 

ทั้งนี้ สาระส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล๎อมสามารถน ามาสรุปได๎ดังนี้ การจัดการสิ่งแวดล๎อมเป็นการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ ในด๎านการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ต๎องมีการวาง
แผนการใช๎ที่ดี และเหมาะสม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ต๎องมีผลกระทบตํอมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม
น๎อยที่สุด และการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ต๎องยึดหลักการอนุรักษ์เสมอ  ประกอบกับการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ถือเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการก าหนดขั้นตอนเพื่อด าเนินการสร๎างแนวทางหรือกลไกในการดูแล ควบคุมและ
ปูองกันการกระท าการใดๆ ที่อาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรให๎เสียหายและเป็นอันตรายตํอ
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สิ่งมีชีวิต และการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดีก็จะเป็นมาตรการส าคัญที่จะจ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากบุคคล 
ประชาชน หนํวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่เข๎ามารํวมคิด รํวมสร๎าง รํวมท าให๎ส าเร็จเป็นรูปธรรม 

พ้ืนที่ศึกษาและโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
พ้ืนที่ยํานบางล าพู ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และมีเอกลักษณ์เฉพาะ และกลายมาเป็นแหลํง

ทํองเที่ยวที่ส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก โดยโบราณสถานอยูํในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษามีจ านวน 12 แหํง 
ประกอบด๎วย วัดชนะสงคราม ปูอมพระสุเมรุพร๎อมด๎วยปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร โรงกษาปณ์ (หอศิลปเจ๎าฟูา) 
ก าแพงเมืองหน๎าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ บ๎านพระอาทิตย์ บ๎านทัดทรง   ซุ๎มประตูวังถนนพระเมรุ อาคารโรงพิมพ์คุรุ
สภา วังกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ วังกรมพระสวัสดิ์วัด นวิศิษฏ์และวังมะลิวัลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งอาคารโบราณสถานในพ้ืนที่ศึกษา 12 แหํง 
 
 แนวคิดด๎านการมีสํวนรํวม 

การมีสํวนรํวมของประชาชนถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช๎เป็นชํองทางส าหรับประชาชนในรับรู๎เหตุการณ์ 
แสดงความคิดเห็น และรํวมลงมือท า ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาและจัดการพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะในพ้ืนที่
อํอนไหวและมีความหลากหลายอยํางยํานบางล าพู เนื่องจากคนในชุมชนจะถือเป็นแหลํงข๎อมูลส าคัญและมี
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถน าเสนอข๎อมูลจริงในเขตพ้ืนที่ ข๎อคิดเห็น วิธีการและข๎อเสนอแนะได๎และเป็นไปตาม
ความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง 

การสํงเสริมการมีสํวนรํวม มีความจ าเป็นอยํางยิ่ง เนื่องการจัดให๎มีการมีสํวนรํวมในเชิงที่เป็นทางการ เชํน 
การจัดท าประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นระหวํางภาครัฐและประชาชน  การจัดเสวนาชุมชน การประชุม
แบบเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจจะขับเคลื่อนไปได๎ช๎า ซึ่งกํอให๎เกิดความสิ้นเปลือง และเปลํา
ประโยชน์ จึงต๎องมีการสํงเสริมการมีสํวนรํวมเพ่ือให๎ประชาชนสามารถสร๎างประโยชน์และมีสํวนรํวมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชนตัวเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ไมํสิ้นเปลืองและเปลําประโยชน์ 
 



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

14 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การศึกษา “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล๎อมทางประวัติศาสตร์ยํานบางล าพู 

กรุงเทพมหานคร” เป็นการก าหนดกลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ออกเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมประชากรจาก
การสุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการสอบถาม กลุํมประชากรที่ใช๎ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุํมประชากรที่ใช๎ในการ
สัมมนากลุํมยํอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุํมประชากรจากการสุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการสอบถาม 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Studies) ประชากรเปูาหมายที่ใช๎ใน

การศึกษา คือ บุคคลที่เป็นผู๎อยูํอาศัยประชาชนผู๎พักอาศัยบริเวณยํานบางล าพู แขวงชนะสงคราม (825 ครัวเรือน) 
แขวงตลาดยอด (1,225 ครัวเรือน)..เขตพระนคร รวมจ านวน.2,050..ครัวเรือน น ามาหากลุํมตัวอยํางจากประชากร
ที่ใช๎ในการศึกษา เป็นกลุํมตัวอยํางที่ได๎จากวิธีการสุํมตัวอยําง (Random Sampling) ตามสูตรของ Taro Yamane  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใช๎ตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ในแขวงชนะสงครามจ านวน 297 ตัวอยําง และแขวง
ตลาดยอด 299 ตัวอยําง จึงใช๎ตัวอยํางทั้งหมด 596 ตัวอยําง จากนั้นใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางอยํางงําย โดยผู๎วิจัยได๎น า
ครัวเรือนตามทะเบียนบ๎านในแขวงตลาดยอดและแขวงชนะสงครามมาจัดท าหมายเลขใหมํ เพ่ือใช๎ในการจับสลาก 
ซึ่งเมื่อจับสลากได๎ครัวเรือนแล๎ว จึงท าการลงพ้ืนที่สอบถาม โดยการใช๎วิธีการสอบถาม การเก็บรวบรวมข๎อมูล หรือ
ลักษณะการด า เนินกิจกรรมโดยทั่ ว ไปของผู๎ที่ พักอาศัยอยูํ ใน พ้ืนที่ศึกษา เป็นการใช๎แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนการมีสํวนรํวมของประชาชนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่ศึกษา เชํน ลักษณะวิธีการ พฤติกรรม การกระท า การ
ปฏิบัติภารกิจในการด ารงชีวิต วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ 
ของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีตํออาคารโบราณสถานที่มีคุณคําในพ้ืนที่ศึกษา เป็นต๎น 

2.กลุํมประชากรที่ใช๎ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษา เป็นการใช๎กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช๎

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข๎อมูล ซึ่งได๎รับการสัมภาษณ์เป็นเวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง การใช๎ตัวอยํางแบบเจาะจงนี้ใช๎ส าหรับเลือกตัวอยํางเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในยํานบางล าพู  โดย
คัดเลือกจากผู๎น าชุมชนในยํานซึ่งถือเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียโดยตรง คือ  สมาชิกสภาเขต จ านวน 2 คน นายก
ผู๎ประกอบการสถานที่ทํองเที่ยว ปราชญ์ชาวบ๎าน แขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด จ านวน 2 คน และ
ประธานกลุํมองค์กรอิสระ จ านวน 2 คน   

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( Individual interviews) เพ่ือให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์ได๎
แสดงทัศนะอยํางอิสระ โดยผู๎สัมภาษณ์ได๎ก าหนดรูปแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร๎าง  (Structured 
Interview) และด าเนินการจัดเตรียมค าถามในลักษณะของค าถามปลายเปิด และได๎ท าการทดลองสัมภาษณ์กํอน
การสัมภาษณ์จริงเพื่อทดสอบความชัดเจนของค าถาม โดยรูปแบบค าถามแบํงเป็น 4 สํวน ดังนี้  

สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ เชํน ชื่อ ต าแหนํงหน๎าที่ อายุ อาชีพ   
สํวนที่ 2 ความคิดเห็นตํอการใช๎พื้นท่ีและสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ศึกษา  
สํวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให๎คุณคําของอาคารโบราณสถาน  
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สํวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น  
3. กลุํมประชากรที่ใช๎ในการสัมมนากลุํมยํอย  

ผู๎วิจัยได๎เชิญผู๎น าชุมชนแบบเป็นทางการหรือผู๎แทนและผู๎น าชุมชนไมํเป็นทางการหรือผู๎แทนในแขวง
ตลาดยอดและแขวงชนะสงครามมาระดมความคิดเห็น และก าหนดแนวทางการการจัดการสิ่งแวดล๎อมพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณคําที่เหมาะสมรํวมกัน จ านวน 6 คน ประกอบด๎วย ประธานชุมชนหรือผู๎แทน จ านวน 2 คน 
ปราชญ์ชาวบ๎านหรือผู๎แทน จ านวน 2 คน และประธานกลุํมองค์กรอิสระ จ านวน 2 คน โดยผู๎เข๎ารํวมการสัมมนา
กลุํมยํอยมีระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นคนละไมํเกิน 20 นาที และมีผู๎สังเกตการณ์ในทีมของผู๎วิจัยเพ่ือ
สังเกตพฤติกรรม ลักษณะการพูดให๎ความคิดเห็นของผู๎เข๎ารํวมสัมมนาแตํละคนด๎วย พร๎อมทั้งดูแลอ านวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎ติดตามและผู๎ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องบริเวณรอบนอก 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎แบบสัมมนากลุํมยํอยในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎น าชุมชน และผู๎แทนหนํวยงาน
อิสระ  มาแสดงความคิดเห็นและให๎แนวคิดรํวมกัน รํวมหาข๎อสรุปที่เป็นที่ตรงตามความประสงค์ของทุกฝุาย  และ
ด าเนินการจัดเตรียมค าถามในลักษณะของค าถามปลายเปิด และได๎ท าการทดลองสัมภาษณ์กํอนการสัมภาษณ์จริง
เพ่ือทดสอบความชัดเจนของค าถาม  โดยรูปแบบค าถามแบํงเป็น ๓ สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ เชํน ชื่อ ต าแหนํงหน๎าที่ อายุ อาชีพ   
สํวนที่ 2 ความคิดเห็นตํอการใช๎พื้นท่ีและสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ศึกษาความส าคัญ

ของอาคาร วิธีในการจัดการสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ในพ้ืนที่อาคารโบราณสถานและพ้ืนที่โดยรอบ 
และวิธีสํงเสริมคุณคําพ้ืนที่ในเขตเมืองเกํา 

สํวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น เชํน ขั้นตอนในการสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ วิธีการหรือเครื่องมือที่
ชํวยสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข๎อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จะได๎ข๎อมูลสํวนมากเป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช๎สถิติพรรณนา  เชํน การหาคําเฉลี่ย 

(Mean) อัตราสํวนร๎อยละ (Percent) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มารํวมในการวิเคราะห์ข๎อมูลบางสํวนที่ต๎อง
แสดงให๎เห็นถึงปริมาณ เพ่ือจะได๎สามารถเข๎าใจถึงผลการศึกษาได๎อยํางชัดเจนขึ้น ซึ่งกํอนด าเนินการวิเคราะห์
ข๎อมูลได๎น าข๎อมูลที่ ได๎มาตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล ด๎วยวิธีการการตรวจสอบข๎อมูล สามเส๎า 
(Triangulation) ประเภทการตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูล (data triangulation) โดยน าข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลทั้ง
ที่ได๎จากการสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุํมมาเทียบเคียงกัน ซึ่งพบวํา แหลํงข๎อมูลจากทั้ง 3 
แหลํงมีข๎อมูลเหมือนกัน จึงแสดงได๎วําข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมมามีความถูกต๎อง จึงได๎น าข๎อมูลมาด าเนินการ
วิเคราะห์ตํอไป   
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ผลการวิจัย 
การศึกษา แนวทางการจัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ยํานบางล าพู กรุงเทพมหานคร” 

ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บข๎อมูลใน 3 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุํม สามารถ
สรุปและวิเคราะห์ผลได๎ ดังนี้ 
 1.ผลประเมินศักยภาพทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล๎อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถาน โดย
การศึกษาผลจากการปฏิบัติตัวของคนในชุมชนตํอการจัดการสิ่งแวดล๎อมพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ในยํานบางล าพู  

ลักษณะที่ 1 เป็นการใช๎แบบสอบถาม ในด๎านการปฏิบัติตัวตํอการจัดการสิ่งแวดล๎อมพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณคํา จากกลุํมตัวอยํางจากหัวหน๎าครัวเรือนหรือผู๎แทน จากแขวงชนะสงครามและแขวงตลาด
ยอด รวม 542 ราย จากที่ก าหนดไว๎ 596 ราย สรุปได๎วํา ประชาชนมีการปฏิบัติตัวในเรื่องการเข๎ารํวมประชุมใน
เรื่องการดูแลโบราณสถาน  การเข๎ารํวมฝึกอบรมในการดูแลโบราณสถาน และปัดกวาดเช็ดถูโบราณสถาน ใน
ระดับน๎อย  การปฏิบัติตัวในเรื่องการเข๎ารํวมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม การรํวมบริจาคในการอนุรักษ์และดูแล
โบราณสถาน และการแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ให๎ทราบเมื่อพบเห็นโบราณสถานเสียหาย อยูํในระดับปานกลาง  ส าหรับการ
ปฏิบัติตัวในเรื่องของการขีดเขียนข๎อความบนอาคารหรือก าแพงโบราณสถาน และการวางสิ่งของบนอาคาร
โบราณสถาน ซึ่งเป็นข๎อความในเชิงลบ ผู๎วิจัยจึงให๎คะแนนในเชิงกลับกัน และพบวํา การปฏิบัติตัวในเรื่องของการ
ขีดเขียนข๎อความบนอาคารหรือก าแพงโบราณสถาน และการวางสิ่งของบนอาคารโบราณสถาน อยูํในระดับมาก 
ซึ่งหมายถึงวํา ไมํเคยปฏิบัติในเรื่องดังกลําวเลย  

ลักษณะที่ 2 เป็นการใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจาก
บุคคลในยํานซึ่งถือเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียโดยตรง จ านวน 7 ราย พบวํา การจัดการสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์และพ้ืนที่โดยรอบ สามารถสรุปได๎ 3 ด๎าน ดังนี้  

ด๎านการจัดการขยะ ผู๎เข๎ารํวมวิจัยกลุํมสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 4 ใน 7 คน ให๎ความส าคัญในการจัด
สภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน๎นให๎เห็นถึงเรื่องปัญหาขยะในพ้ืนที่ของ
บางล าพู เนื่องจากพ้ืนที่บางล าพูมีการค๎าและแหลํงบันเทิงเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตํางชาติ แตํละวันจะมีปริมาณขยะมากมาย ทางส านักงานเขตพระนครได๎ท าการจัดเก็บตามเวลาที่ก าหนด  

ด๎านการจัดการน้ าเสีย 5 ใน 7 ของผู๎เข๎ารํวมวิจัยกลุํมสัมภาษณ์เชิงลึก ได๎ให๎ความส าคัญในเรื่องการจัดการ
น้ าเสียในคลองบางล าพู เนื่องจากในชํวงเวลาที่ผํานมาคลองบางล าพูมีสภาพน้ าเนําเสีย มีกลิ่นเหม็น ขยะลอย
เพราะการปิดประตูน้ าจากภาครัฐ ท าให๎น้ าในคลองบางล าพูไมํถํายเท จึงได๎ขอความรํวมมือจากทางทหารเรือ 
ผู๎ประกอบการในยํานบางล าพู และประชาชนชํวยกันฟ้ืนสภาพคลองบางล าพูให๎ใสสะอาด เชํน การใสํ  EM ball 
การน าจักรยานบ าบัดน้ าเสียมาใช๎ในคลอง เป็นต๎น  

ด๎านการปรับภูมิทัศน์ ทั้ง 7 ทํานได๎ให๎ความโดดเดํนไปท่ีปูอมพระสุเมรุ และสวนสันติชัยปราการ ซึ่งแตํเดิม
พ้ืนที่สวนสันติชัยปราการได๎ถูกใช๎เป็นที่ท าการของหนํวยราชการ เมื่อหนํวยราชการย๎าย จึงได๎ถูกปรับปรุงให๎เป็น
สวนสาธารณะที่อยูํรอบบริเวณปูอมพระสุเมรุ จึงท าให๎ปูอมพระสุเมรุมีความโดดเดํนสงํางามมากขึ้น และเป็น
สถานที่ที่ผู๎คนเข๎าถึงได๎งําย เป็นพ้ืนที่ที่พักผํอนหยํอนใจ และชมความสงํางามของปูอมพระสุเมรุซึ่งเป็นอาคาร
โบราณสถานได๎ใกล๎และชัดเจน  
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ลักษณะที่ 3 เป็นการใช๎ค าถามในการสนทนากลุํม โดยเก็บข๎อมูลจากได๎เชิญผู๎น าชุมชนแบบเป็นทางการ
หรือผู๎แทนและผู๎น าชุมชนไมํเป็นทางการ จ านวน 6 ราย พบวํา การจัดการสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่อาคารโบราณสถาน จ าเป็นต๎องอาศัยจากหลายฝุายทั้งจากชุมชน  หนํวยงานท๎องถิ่น 
หนํวยงานทหาร และหนํวยงานระดับชาติ เพราะหากมีแตํเฉพาะความรํวมมือจากประชาชนเพียงฝุายเดียวก็ไมํอาจ
จัดการพ้ืนที่ได๎ดีและรวดเร็ว เนื่องจากไมํมีก าลังและงบประมาณมาก ระยะเวลาที่ผํานมาภาครัฐได๎ให๎ชุมชนเข๎าไปมี
สํวนรํวมมากขึ้น ส าหรับการจัดการพ้ืนที่อาคารโบราณสถานในยํานบางล าพูสํวนใหญํ จะเป็นหนํวยงานเจ๎าของ
พ้ืนที่ และเจ๎าของอาคารในการดูแล ปรับปรุง ซํอมแซม  โดยชาวชุมชนไมํได๎เข๎าไปมีสํวนเกี่ยวข๎องแตํอยํางใด  
 2. แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ ทางประวัติศาสตร์และอยูํรํวมกับชุมชน
อยํางสมดุลบนพื้นฐานของกระบวนการมีสํวนรํวม  

ลักษณะที่ 1 เป็นการใช๎แบบสอบถาม โดยเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามด๎านการปฏิบัติตัวตํอการมีสํวนรํวม
ในชุมชน จากกลุํมตัวอยํางจากหัวหน๎าครัวเรือนหรือผู๎แทน จากแขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด รวม 542 
ราย จากที่ก าหนดไว๎ 596 ราย สรุปผลได๎ดังนี้ 

ระดับการผลการปฏิบัติตัวของประชาชนตํอการมีสํวนรํวมในชุมชน 
ประเด็นที่อยูํในระดับน๎อย (0 - 0.66) จ านวน 4 ประเด็น ตามล าดับ คือ ประเด็นของการเข๎ารํวมวางแผน

จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นท่ีประวัติศาสตร์ยํานบางล าพู มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.61 ประเด็นของการ
เข๎ารํวมกลุํมอาสาในการดูแลรักษาพ้ืนที่โบราณสถาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.63 ประเด็นของการเข๎ารํวมการ
ประชุมของกลุํมชุมชนในพ้ืนที่ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.63 และประเด็นของการเข๎ารํวมแสดงความคิดเห็นในการดูแล
อาคารโบราณสถานที่มีคุณคํา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.64  

ประเด็นที่อยูํในระดับปานกลาง (0.66 – 1.33) จ านวน 3 ประเด็น ตามล าดับ ดังนี้ ประเด็นของการ
แนะน าให๎คนในชุมชนเล็งเห็นคุณคําของอาคารโบราณสถาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.02 ประเด็นของการรํวมกิจกรรม
สนับสนุนและสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานที่มีคุณคําในยํานบางล าพู มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
1.09 และประเด็นของการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถาน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.16 

ลักษณะที่ 2 เป็นการใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจาก
บุคคลในยํานซึ่งถือเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียโดยตรง จ านวน 7 ราย พบวํา  

การมีสํวนรํวมของคนในพ้ืนที่ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมโบราณสถาน เป็นเรื่องที่คนในพ้ืนที่ไมํคํอยได๎ท า
รํวมกัน เนื่องจากอาคารโบราณสถานสํวนใหญํมีภาคเอกชนเป็นเจ๎าของ หรือหากอยูํในความครอบครองของ
ภาครัฐ หนํวยงานที่อยูํใช๎อาคารโบราณสถานเป็นสถานที่ท างานก็จะเป็นผู๎ดูแลรักษากันเอง  

การสํงเสริมให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวม มีหลากหลายวิธี เชํน การประชาสัมพันธ์  การให๎ความรู๎  การ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์พ้ืนที่ การรับฟังความคิดเห็นหรือการร๎องเรียนจากประชาชน ซึ่งเรื่องร๎องเรียนเป็นเสียงสะท๎อน
จากประชาชนอยํางที่สุด เพราะประชาชนที่ประสบเหตุเดือดร๎อนร าคาญ หรือพบความไมํถูกต๎องชอบธรรม ก็จะ
รวมตัวกันเพ่ือให๎ภาครัฐหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและมีอ านาจในการจัดการ ได๎ปรับปรุง แก๎ไขความเดือดร๎อนนั้น
ให๎บรรเทาลง   
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ลักษณะที่ 3 เป็นการใช๎ค าถามในการสนทนากลุํม โดยเก็บข๎อมูลจากได๎เชิญผู๎น าชุมชนแบบเป็นทางการ
หรือผู๎แทนและผู๎น าชุมชนไมํเป็นทางการ จ านวน 6 ราย พบวํา  

ขั้นตอนการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช๎ในการสํงเสริมให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อม สามารถด าเนินการได๎หลายระดับ ในระดับชุมชนมีประธานชุมชน
เป็นผู๎น า ในระดับประชาคมหรือชมรมมีประธานประชาคมหรือชมรมเป็นผู๎น า  หรือกลุํมจัดตั้งตํางๆ เชํน กลุํมนัก
ธุรกิจ กลุํมผู๎น าเครือขําย ซึ่งมีผู๎น าของกลุํม  ในระดับเขตพ้ืนที่ มีตัวแทนจากประชาชน เชํน สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ในระดับจังหวัดมีตัวแทนจากประชาชน เชํน สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร  ซึ่งกลุํม
คนเหลํานี้ถือเป็นตัวแทนในภาคประชาชนที่เข๎ามามีบทบาท รับฟังความขําวสาร และแผนโครงการตํางๆ จากทาง
ภาครัฐ  ดังนี้  ขั้นตอนแรก จึงควรเป็นเรื่องของการให๎ความรู๎ และความส าคัญของพ้ืนที่ในภาพรวม ชาวบ๎านทราบ
ดีอยูํแล๎ววําเป็นพื้นที่อนุรักษ์ หากแตํยังไมํทราบวํา พวกเขาจะท าอะไรได๎บ๎าง เพราะเข๎าใจวํา เป็นหน๎าที่ของภาครัฐ
เพียงอยํางเดียว การสํงเสริมความรู๎ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกด๎วย  เพ่ือท าให๎ประชาชนเข๎าใจและตะหนัก
ในการรํวมดูแลพ้ืนที่ ต๎องมีการจัดอบรมความรู๎เกี่ยวกับอาคารโบราณสถาน  การอบรมความรู๎เกี่ยวกับการปลูก
สร๎างหรือมีสิ่งกํอสร๎างอาคารใกล๎โบราณสถาน  การปรับปรุงซํอมแซมอาคารใกล๎โบราณสถาน เป็นต๎น เมื่อมีความรู๎
ความเข๎าใจ จึงจะสามารถเข๎าถึงขบวนการสํงเสริมในเรื่องตํอไป เชํน การถํายทอดความรู๎  การปฏิบัติตามแผน
บ ารุงรักษาโบราณสถาน  เป็นต๎น   

เครื่องมือที่ใช๎ในการสํงเสริมการมีสํวนรํวม ควรเป็นของจ าต๎องและสัมผัสได๎ ไมํใชํมีแตํเพียงการประกาศ
วิทยุ โทรทัศน์ หรือเสียงตามสายเทํานั้น การจัดการท านิทรรศการถาวรหรือมีหนังสือเผยแพรํความรู๎ควรเพ่ิมจุด
เข๎าถึง และสถานที่จัดต๎องดึงดูดให๎คนเข๎าไป และควรมีการเพ่ิมนิทรรศการเคลื่อนที่ จดหมายขําว ชํองทางการรับ
เรื่องร๎องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นอยํางตํอเนื่อง มีการจัดประชุมรํวมกัน รวมไปถึงการจัดตั้งเป็นกองทุน
อนุรักษ์สภาพแวดล๎อมยํานบางล าพูเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะนี้จะเป็นต๎นแบบเมืองอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมได๎ในกรุงเทพ
เลยทีเดียว 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. การศึกษาทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล๎อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานที่ส าคัญของชุมชน 
แสดงให๎เห็นวํา คนที่อยูํในเขตพ้ืนที่ศึกษา ได๎มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมรํวมกัน ในเรื่องของการจัดการของเสียและน้ า
เนําเสีย แตํการจัดการด๎านสภาพแวดล๎อมในการรักษาอาคารโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในพ้ืนที่ศึกษา 
ยังไมํได๎รับการดูแลอยํางเหมาะสมและถูกต๎อง ประชาชนยังขาดความรู๎ในการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการดูแลรักษา 
เนื่องจากเห็นวํา เป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรเป็นผู๎ปฎิบัติ  ซึ่งจะเห็นได๎จากภาพรวมของประชาชน
กลุํมตัวอยําง จ านวน 542 ตัวอยําง จะมีการปฏิบัติตัวตํอการจัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ยํานประวัตศาสตร์ของ
บางล าพูอยูํในระดับน๎อย ( x̄ = 0.63) สํวนในกลุํมของผู๎แทนชุมชน ผู๎น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎านนั้น พบวํา            
มีการตื่นตัวที่จะปฏิบัติตนในการการจัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่มาก เนื่องจากเป็นกลุํมที่มีการปฎิสัมพันธ์ระหวําง
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ภาครัฐและคนในชุมชนของตน และเป็นกลุํมที่มีการรวมตัวกันได๎อยํางเข๎มแข็ง โดยในภาพรวมของกลุํมตัวอยําง
ของกลุํมนี้มีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่สูงถึงร๎อยละ 75  
 การตรวจสอบความถูกต๎องตามหลักการของทฤษฎีสามเส๎า ซึ่งได๎น ามาใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ โดยน าวิธี
การศึกษา 3 แบบ คือ การใช๎แบบสอบถาม (Questioniars) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (indept interview) และการ
สนทนากลุํม (Focus group) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต๎องชัดเจนของการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถสรุปได๎วํา จากวิธีการศึกษา 2 ใน 3 ของแบบวิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุํม 
ได๎ผลเป็นไปในทางเดียวกัน สํวนวิธีการใช๎แบบสอบถาม กลุํมตัวอยํางเป็นประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา จะให๎
ความส าคัญและสนใจในการดูแลในระดับน๎อย  
 2. แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และอยูํ
รํวมกันกับชุมชน โดยพ้ืนฐานของกระบวนการมีสํวนรํวม แสดงให๎เห็นวํา ประชาชนมีการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในภาพรวม อยูํในระดับปานกลาง ( x̄ = 0.67) ซึ่งการเข๎าไปมีสํวน
รํวมของประชาชนเป็นเรื่องของการรํวมกิจกรรมประเพณี การเข๎ารับความรู๎ด๎านการอนุรักษ์ ก ารปฏิบัติตนตาม
แนวทางการอนุรักษ์ 

สํวนในเรื่องของการเข๎ารํวมประชุม หรือการแสดงความคิดเห็น หรือการเป็นอาสาสมัครดูแลอาคาร
โบราณสถาน ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมน๎อยมาก เนื่องจากการประชุม การแสดงความคิดเห็นดังกลําว เปิดโอกาส
ให๎เฉพาะผู๎น าชุมชน เจ๎าหน๎าที่ หรือกรรมการในประชาคมตํางๆ เข๎าไปรับรู๎และรับทราบเทํานั้น และยังไมํได๎มีการ
จัดประชุมประชาชนในภาพรวม ในกลุํมของผู๎แทนชุมชน ผู๎น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎านนั้น ได๎เข๎าไปมีสํวนรํวม
ในการประชุมเป็นประจ า และได๎รํวมแสดงความคิดเห็นรํวมกันทั้งในระดับผู๎น าชุมชนด๎วยกัน ระดับหนํวยงาน
ภาครัฐจากหนํวยตํางๆ ที่ได๎มีหนังสือเชิญให๎เข๎ารํวมประชุม และการเข๎าไปมีสํวนรํวมการจัดด าเนินการจัดการด๎าน
สิ่งแวดล๎อมโดยความรํวมมือของกลุํมคนในชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่นอยํางสม่ าเสมอ เนื่องจากวํา หนํวยงาน
ราชการได๎แจ๎งข๎อมูลขําวสารและได๎รับทราบปัญหาตํางๆ ผํานผู๎แทนประชาชน ผู๎น าชุมชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ๎าน
ในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยผู๎แทนประชาชน ผู๎น าชุมชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ๎านจะได๎น าข๎อมูลขําวสารและการแก๎ปัญหา
ลงไปแจ๎งให๎ประชาชนในพ้ืนที่ทราบได๎ทั่วถึงและใกล๎ชิดมาก  การที่ผู๎แทนชุมชน ผู๎น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ๎าน 
ได๎รับข๎อมูลขําวสารอยํางสม่ าเสมอ และมีสํวนรํวมในการจัดการและแสดงความคิดเห็นด๎านสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่
ศึกษา จึงได๎รับทราบแนวทาง ขั้นตอนตํางๆ และวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์และอยูํรํวมกันกับชุมชนได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถเชิญชวนและสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวน
รํวมได๎ 

การตรวจสอบความถูกต๎องตามหลักการของทฤษฎีสามเส๎า เพ่ือใช๎ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
ถูกต๎องชัดเจนของการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได๎วํา จากวิธีการศึกษา 2 ใน 3 ของแบบวิธีการศึกษา คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุํม ได๎ผลเป็นไปในทางเดียวกัน คือ ผู๎แทนประชาชน ผู๎น าชุมชน และปราชญ์
ชาวบ๎าน จะสามารถรับทราบแนวทาง ขั้นตอนตํางๆ และวิธีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์และอยูํรํวมกันกับชุมชนได๎อยํางถูกต๎อง  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
โดยใช้เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

THE  DEVELOPMENT AN ENGLISH READING ACTIVITIES PACKAGES   
FOR THE UNDERSTANDING BY USING CIRC TECHNIQUE FOR GRADE 4 STUDENTS. 

 
ดาวอุทัย  ไชยพรม1,  สายฝน  วิบูลรังสรรค์2   

Daowuthai  chaiyaprom,  Saifon  Vibulrangson 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองครั้งนี้มีจุดมุํงหมาย คือ 1) เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ

ฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) เพ่ือ
ทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอําน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้ จ านวน 34 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีแบบ
แผนการวิจัยคือแบบ One - group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า ได๎แกํ ชุด
กิจกรรม  การฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC แบบวัดทักษะการอําน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนแบบปลายเปิด สถิติที่ใช๎  ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละคําเฉลี่ย (  ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมถึงคํา t-test Dependent ,t-
test one  Samples และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบวิเคราะห์เนื้อหา 
 จากผลการศึกษาค๎นคว๎า พบวํา 1) ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎
เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 
77.06/76.78  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  2) นักเรียนที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC มีทักษะทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 75 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ในสํวนของชุดกิจกรรม
นักเรียนมีความคิดเห็นตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค 
CIRC  ทั้ง 3 ด๎านคือ 1. ด๎านปัจจัยน าเข๎า 2. ด๎านกระบวนการ 3. ด๎านผลผลิต โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ,  ทักษะการอําน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ 
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ABSTRACT 
 The independent study purposes were: 1) to creat and to find an efficiency of an English 
reading activities packages for the understanding by using CIRC technique for grade 4  student. 
2) to trial the English reading activities packages for the understanding by using CIRC technique  
for grade 4 student. 3) to study student’s satification toword learning by using the English  
reading activities packages for the understanding by using CIRC technique for grade 4 student. 
The sample group in this studying was purposesive sampling by 34 students. The research 
design is One Group Pretest – Posttest Design. The research instruments compose an English  
reading activities packages, reading for the understanding and questionnaire satification. The 
statistics for data analysis are average value ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and 
t-test one sample and qualitative analysis 
 The results of the study revealed that: 
 1. An English reading activities packages for the understanding by using  CIRC technique  
for grade 4 student. Students had the efficiency (E1/E2) at 77.06/76.78 which follow the 
standard criterion 75/75. 
 2. The students who had studied with the English reading activities packages for the  
understanding by using CIRC technique for grade 4 student after learning achievement higher 
than before learning at the statistical significant .05 and learning achievement after was higher 
than criterion 75 percent at the statistical significant .05. 
 3. The students had highly satisfied learning by using the English reading activities  
packages for the understanding by using CIRC technique for grade 4 student. There are 3 issues. 
1.Import factors. 2.Process aspects. 3.Overall output. Student in the overall were satisfactory. 
 
Keywords :  An  English  reading   activities  packages  for  the   understanding  by  using CIRC  
technique, English  reading  for  the  understanding. 
 
บทน า 
  ในปัจจุบัน การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดตํอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู๎ การประกอบอาชีพ  รวมทั้งเข๎าถึงองค์ความรู๎
ตําง ๆ ได๎งําย กว๎างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551:1) กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎ก าหนดให๎ มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกชํวงชั้น โดยมีความ
คาดหวังวําเมื่อนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยํางตํอเนื่อง  นักเรียนจะมีความรู๎ความสามารถในการรับและสํงสาร
นักเรียนต๎องเรียนรู๎และได๎รับการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง การอําน การพูดและการเขียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง

X
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ทักษะด๎านการอํานซึ่งเป็นทักษะที่ให๎ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในการแสวงหาความรู๎และเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช๎
สื่อสารในการศึกษาได๎ (กรมวิชาการ, 2551) แตํสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบัน พบวํา ยังไมํ
ประสบผลส าเร็จเทําที่ควร ดังจะเห็นได๎จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี พ.ศ. 
2558 พบวํา วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎คะแนนเฉลี่ย  36.61 ผลการสอบอยูํใน
ระดับต่ า (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) จากสภาพปัญหาที่กลําวมาผู๎ศึกษาค๎นคว๎าก็พบ
ปัญหาเชํนกันคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4 อยูํในระดับต่ า 
เนื่องจากนักเรียนไมํเข๎าใจความหมายของค า ไมํเข๎าใจในเนื้อเรื่องท่ีอําน จึงสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมํผําน
เกณฑ์ เมื่อพิจารณาตามสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน 1.1 เข๎าใจ และตีความ เรื่องที่ฟัง อํานจากสื่อ
ประเภทตํางๆและแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551) จะพบวํา
คะแนนผลการสอบอยูํในระดับต่ า ดังนั้นจะเห็นได๎วําทักษะการอํานภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่ต๎องพัฒนาให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการอํานและเข๎าใจในเรื่องที่อําน ดัง Matha Dallmann 
and tohers (อ๎างอิงใน พรพิมลประหา, 2556) กลําวถึงความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจในระดับที่ 1 คือ 
ความเข๎าใจในระดับข๎อเท็จจริง (The Factual Level) หมายถึง การเข๎าใจในเนื้อเรื่องที่อําน เข๎าใจในความหมาย
ของค า การหาใจความส าคัญ การหารายละเอียด 
 จากข๎างต๎นที่กลําวมาจะเห็นได๎วํา  นักเรียนขาดทักษะการอํานและไมํเข๎าใจในเรื่องที่อําน ดังนั้นผู๎ศึกษา
ค๎นคว๎าจึงหาแนวทางการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษให๎แกํนักเรียนโดยใช๎เทคนิค CIRC เป็น
เทคนิคการสอนแบบรํวมมือ โดยครูแบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม กลุํมละ 4 – 6 คน ประกอบด๎วยนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอํานภาอังกฤษสูงและนักเรียน ที่มีความสามารถในการอํานภาษาอังกฤษต่ าอยูํรํวมกลุํม
เดียวกัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู๎ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1.ขั้นน าเสนอบทเรียน นักเรียนได๎ทบทวนค าศัพท์เกําจาก
ความรู๎เดิมได๎เรียนรู๎ค าศัพท์ใหมํ ขั้นที ่2. ขั้นฝึกท างานเป็นกลุํม นักเรียนท างานรํวมกันเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน ขั้นที่ 
3. ขั้นทดสอบ นักเรียนหาค าตอบและเข๎าใจในเรื่องที่ อํานสามารถท าแบบทดสอบได๎ ขั้นที่ 4. ขั้นตระหนักถึง
ความส าเร็จ นักเรียนสามารถท าให๎ เพ่ือนในกลุํมเข๎าใจในเรื่องที่อํานสามารถท าแบบทดสอบได๎ และประสบ
ผลส าเร็จรํวมกันเป็นกลุํม ซึ่งสอดคล๎องกับ Slavin, 1987 (อ๎างอิงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) กลําววําการเรียนรู๎
แบบรํวมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนท างานรํวมกันเป็นกลุํมเล็กๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุํมละ 
4 คน สมาชิกกลุํมมีความสามารถในการเรียนตํางกัน สมาชิกกลุํมจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได๎รับการสอนและ
ชํวยเพ่ือนสมาชิกให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยกันจากแนวคิดดังกลําวจะเห็นได๎วํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค CIRC 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ด๎วยเหตุนี้ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ 
โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ
ของนักเรียนให๎สูงขึ้นและจะได๎น าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน ให๎มีประสิทธิภาพตํอไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎
เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  2. เพ่ือทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กํอนเรียนและหลังเรียน   
  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหวํางหลังเรียนกับเกณฑ์ร๎อยละ 75   
  3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าวรรณกรรมที่เก่ียวข๎องดังนี้ 
  1.  หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
  2.  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
  3.  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
  4.  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการอําน 
  5.  ความหมายของการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 
  6.  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนแบบรํวมมือ 
  7.  รูปแบบการเรียนโดยใช๎เทคนิค  CIRC            
  8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดย
ใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 1.1 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัย 
 ก.  ผู๎ให๎ข๎อมูลในการสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
  1  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิจัยและประเมินผลการศึกษา  จ านวน 2 คน 
  2  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 คน 

ข. ผู๎ให๎ข๎อมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
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  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 
จ านวน 3 คน   

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 
จ านวน 9 คน   

3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 
จ านวน 30 คน   

  1.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข๎อมูล 
      1. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส าหรับผู๎เชี่ยวชาญ 

2.  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         

3.  แบบวัดทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจกํอนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 2.1 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จ านวน  34 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  แบํงออกเป็น 2  ประเภท  ดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎

เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบวัดทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ  

2.3 แบบแผนการวิจัยที่ใช๎ทดลองครั้งนี้  คือ  แบบแผนการวิจัย  One Group Pretest – Posttest 
Design  
  3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

3.1 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จ านวน 34  คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการฝึก
ทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC มีลักษณะเป็นปลายเปิด 3 ประเด็นดังนี้  1. ด๎าน
ปัจจัยน าเข๎า  2. ด๎านขบวนการ  3. ด๎านผลผลิต 
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ผลการวิจัย 
มีผลการวิจัยเสนอตามล าดับการด าเนินการวิจัยดังนี้      
 ตอนที่ 1 ผลการสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎เสนอผลการวิจัยเป็น 2 
ประเด็น  ดังนี้  
  1.1  ผลการสร๎างและหาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญได๎ประเมินความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรม มีคําเฉลี่ย อยูํในระดับ 4.51 และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด   
 1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎
เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ตามเกณฑ์ 75/75 พบวํา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทํากับ 
77.06/76.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค 
CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎เสนอผลการวิจัย เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กํอนเรียนและหลังเรียน พบวํา ผลการทดสอบคะแนนกํอนเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ 13.41  
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.22 และมีผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนคําเฉลี่ยเทํากับ 23.12 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.77 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนสอบกํอนเรียนและหลังเรียน พบวํา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวํางหลังเรียนกับเกณฑ์ร๎อยละ 75 พบวํา ผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 23.12 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 คิดเป็น ร๎อยละ 77.06 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวํางเกณฑ์กับคะแนน
สอบหลังเรียน พบวํา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวําเกณฑ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่  3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอําน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา    
  ด๎านปัจจัยน าเข๎า รูปแบบของเลํมนําสนใจ มีความเหมาะสมนําเรียนรู๎ ตัวหนังสือมีความสวยงามสามารถ
เข๎าใจได๎งําย สะอาดและเป็นระเบียบ สํวนเวลามีความเหมาะสมดีมากและเนื้อหาเข๎าใจงําย มีความตื่นเต๎นอยาก
เรียนรู๎ตลอดเวลาซึ่งเหมาะสม แตํมีเนื้อหาบางสํวนที่คํอนข๎างยาก 
  ด๎านกระบวนการ ได๎มีสํวนรํวมในการท างานเป็นกลุํม ได๎มีการวางแผนแบํงงานกันท า ทุกคนมีความ
รับผิดชอบรํวมกันในกลุํมได๎ชํวยกันคิดท าให๎มีความสนุกสนาน ไมํเครียด ได๎ชํวยเหลือกัน ท าให๎เรียนรู๎ได๎เร็วขึ้น
เพราะมีเพ่ือนชํวยกันท า สํวนกิจกรรมมีความหลากหลาย งํายตํอการน าไปใช๎น าไปปฏิบัติ และกิจกรรมได๎ฝึกปฏิบัติ
ด๎วยตนเอง   
  ด๎านผลผลิต ได๎รับความรู๎ได๎พัฒนาการอําน เพ่ือนในกลุํมได๎แลกเปลี่ยนความรู๎กันท าให๎มีความรู๎เพ่ิมมาก
ขึ้น และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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สรุปผล 
  1.  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 77.06/76.78  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
75/75 2)นักเรียนที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC          
มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ร๎อย
ละ 75 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิต ที่ระดับ .05 ในสํวนชุดกิจกรรมนักเรียนมีความคิดเห็นตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการ
ฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ทั้ง 3 ด๎าน คือ 1. ด๎านปัจจัยน าเข๎า 2.ด๎าน
กระบวนการ 3. ด๎านผลผลิต โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ  
 
อภิปรายผล 

1. ผลการสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ
โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวําชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 ชุดในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด และผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ 
โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา มีประสิทธิภาพ เทํากับ 77.06/76.78 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎ศึกษาการสร๎างชุดกิจกรรม เลือกหัวข๎อ (Topic) ก าหนด
ขอบเขตและประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่จะท าชุดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู๎พ้ืนฐานของผู๎เรียนและ
เขียนจุดประสงค์การเรียนรู๎ซึ่งสอดคล๎องกับวิชัย วงษ์ใหญํ, (2525. หน๎า 134-137) แล๎วจึงด าเนินการสร๎างชุด
กิจกรรมองค์ประกอบในการสร๎างชุดกิจกรรมประกอบด๎วยคูํมือครู แผนการจัดการเรียนรู๎ คูํมือนักเรียน บัตร
กิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม แบบทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียน ซึ่งในแตํละชุด มี 4 ด๎านคือ ด๎านเนื้อหา ด๎าน
กิจกรรมการสอน ด๎านสื่อการเรียนรู๎และด๎านการวัดผลและประเมินผล แล๎วตรวจสอบความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และในสํวนประสิทธิภาพ เทํากับ77.06/76.78 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่ผู๎เรียนท าแบบทดสอบยํอยหลังใช๎ชุดกิจกรรมทั้ง 3 ชุด 
แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย ที่วัดทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจโดยใช๎เทคนิค CIRC จะพบวํา 
นักเรียนหาความหมายของค าศัพท์ได๎ น าค าศัพท์มาแตํงประโยคได๎ และเข๎าใจเรื่องที่อําน นักเรียนจึงท าคะแนนใน
สํวนนี้  สูงทุกคน สํวนคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมทั้งหมด
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย พบวํานักเรียนหาค าตอบผิดเนื่องจากนักเรียนบางคนลืมเนื้อหา สํงผลให๎คะแนนการ
ทดสอบหลังเรียน ต่ ากวําการทดสอบยํอยหลังใช๎กิจกรรม จึงท าให๎ประสิทธิภาพของ E1 สูงกวํา E2 

2. ผลการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ  โดยใช๎เทคนิค CIRC 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2.1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือ
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ความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2.2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวํางหลังเรียนกับเกณฑ์ร๎อยละ 75 พบวํา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวํา
เกณฑ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎ศึกษาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ใช๎เทคนิค 
CIRC ซึ่งเป็นเทคนิคการวิธีการสอนที่เน๎นทักษะการอํานเป็นการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ซึ่งมีการจัดการเรียนรู๎ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอบทเรียน ในขั้นนี้นักเรียนได๎ทบทวนค าศัพท์เกําจากความรู๎เดิมได๎เรียนรู๎ค าศัพท์
ใหมํ ขั้นที่ 2 ฝึกท างานเป็นกลุํม นักเรียนท างานรํวมกันเป็นกลุํม โดยมีครูควบคุมอยูํและฝึกแบบอิสระ ขั้นที่ 3  
การทดสอบ เมื่อนักเรียนได๎ทบทวนค าศัพท์เกําจากความรู๎เดิม ได๎เรียนรู๎ค าศัพท์ใหมํ เข๎าใจในการอํานมากขึ้น          
าค าตอบและเข๎าใจในเรื่องที่อําน พร๎อมทั้งสามารถท าแบบทดสอบได๎ ขั้นที่ 4 ตระหนักถึงความส าเร็จของกลุํม   
ในขั้นนี้นักเรียนสามารถท าให๎เพ่ือนในกลุํมเขา๎ใจในเรื่องที่อํานได๎เรียนรู๎รํวมกันและประสบผลส าเร็จรํวมกัน 

 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอํานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจทั้ง 3 
ด๎าน ดังนี้ 
    3.1 ด๎านปัจจัยน าเข๎า นักเรียนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา รูปแบบของเลํมนําสนใจ เหมาะสม           
นําเรียนรู๎  รองลงมาคือเนื้อหาเข๎าใจงําย ตื่นเต๎นอยากเรียนรู๎ เวลาเหมาะสม เนื้อหาบางสํวนยาก      
 3.2 ด๎านกระบวนการ นักเรียนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา มีสํวนรํวมในการท างานเป็นกลุํม มีการ
วางแผนแบํงงานกันท า มีความรับผิดชอบรํวมกันในกลุํม รองลงมาคือ กิจกรรมมีความหลากหลาย งํายตํอการ
น าไปปฏิบัติ 
 3.3 ด๎านผลผลิต นักเรียนสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา ได๎พัฒนาการอําน รองลงมาคือได๎ รับความรู๎             
มีความรู๎เพ่ิมมากข้ึน 
   
กิตติกรรมประกาศ 
   การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองฉบับนี้  ส าเร็จได๎ด๎วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายทําน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งทําน ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได๎สละเวลาให๎ค าแนะน า ชี้แนะและให๎
ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ด๎วยความเอาใจใสํเป็นอยํางยิ่ง จนการศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได๎ ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าขอขอบคุณผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานที่กรุณาให๎ค าแนะน า แก๎ไขและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้สมบูรณ์ ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ของโรงเรียน
วัดซับบอนวิทยา อ าเภอบึงสามพัน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา อ าเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา2559 ทุกคน ที่ตั้งใจศึกษาเลําเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอําน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท าให๎การศึกษาครั้งนี้
เป็นไปอยํางเรียบร๎อยและสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ที่กรุณาให๎ค า
ชี้แนะและให๎ค าปรึกษา คอยเป็นก าลังใจในการจัดท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองฉบับนี้ ให๎ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

30 

 

และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนพี่ เพ่ือน น๎องและทุกคน ทุกทํานที่ให๎การชํวยเหลือ สนับสนุน และ
เป็นก าลังใจในการจัดท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองฉบับนี้จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี คุณคําและประโยชน์ใดๆจาก
การศึกษาค๎นคว๎าฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบ เป็นเครื่องบูชาคุณ พระรัตนตรัย คุณบิดามารดา และคุณครูอาจารย์ทุก
ทําน ที่ได๎อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรู๎แกํผู๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซํอม
อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได๎ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว๎ดังนี้ 1. เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจ
ซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชากรได๎แกํ 1.นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2. กลุํมตัวอยํางของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เรียนรายวิชางานตรวจซํอม
อุปกรณไ์ฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 8 คน เครื่องมือที่น ามาใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ชุด
การสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลจากการวิจัย
พบวํา 

1) ผลการสร๎างชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ พบวํา มีคําเฉลี่ย ( X )คุณภาพ
เทํากับ 4.72 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.35 อยูํในระดับ ดีมาก 

2) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  พบวํา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งมีคํา E1 เทํากับ 75.83 และคํา E2 เทํากับ 78.80 

3) ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 2 กํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยใช๎ชุดการสอนงาน
ตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ชุดการสอน, รายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
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Abstract 
The development teaching set electrical electronic equipment repair course faculty of 

industrial technology kamphaengphet rajabhat university the objective of the research is as 
follows. 1) to build and find efficiency A set of teaching electrical equipment repair works to 
teach electronic repair equipment 2) compare the achievement of students in the two 
programs of electronic computer technology  faculty of industrial technology between pretest 
and posttest using to set electrical electronic equipment repair which has a population sample. 
including population. 1) the population of this research is the application of electronics 
technology students. faculty of industrial technology 2) the sample of this research is the 2nd 
year undergraduate program in electronics computer technology faculty of Industrial technology 
Kamphaeng Phet Rajabhat University learning set electrical electronic equipment repair In the 
first semester 1/2559 of 8 people the tools used in this research include tutorial of test 
achievement. The results showed that. 

1) The results of research development teaching set electrical electronic equipment 
repair is shown that mean ( X )= 4.72 and standard deviation (S.D.) = 0.35, in a very good level. 

2) The results of analyze efficiency instruction set of teaching set electrical electronic 
equipment repair operator and teaching E1 = 75.83  dna E2  =78.80.  

3) The results of comparison achievement of 2nd year students show that mean scores  
= 10.26, standard deviation (S.D.) = 6.81 and t-test = 40.83 found that significant differences at 
0.05 level. 

 
Keyword : development, teaching set, electrical electronic equipment repair course 
 
บทน า 

การพัฒนาการศึกษาเป็นการเสริมสร๎างบุคลากรให๎มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ได๎ให๎ความส าคัญทางด๎านการศึกษามากขึ้น โดยจัดให๎มีการปฏิรูป
การศึกษามุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุเปูาหมายหลักคือ พัฒนา
ผู๎เรียนให๎เป็นคนโดยสมบูรณ์ พร๎อมที่จะพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น ตรงกับปรัชญาการศึกษาที่วํา เกํง ดี 
มีสุขกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหนํวยงานโดยตรงที่รับผิดชอบด๎านการจัดการศึกษา จึงได๎เรํงพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา จัดให๎มีการปฏิรูปการเรียนรู๎ (การพัฒนาระบบการศึกษา. ออนไลน์. 2558) ขึ้นโดยเฉพาะคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมด 7 สาขาวิชามีจ านวน
นักศึกษา 725 คน ซึ่งในการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็น
สาขาหนึ่งที่ได๎ท าการเรียนการสอนในคณะโดยมีวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิชาที่
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นักศึกษาต๎องเรียนตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักการสังเกต การวิเคราะห์ และท าให๎ผู๎เรียนมีเจตคติตํอการเรียน สามารถน าหลักการเรียน
วิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช๎เพ่ือแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได๎ 

การเรียนในรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งหมด 9 บทเรียนแตํเนื่องจากบทเรียนที่ 
3 เรื่อง งานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎วิจัยได๎ท าการสอนรายวิชาดังกลําวมาอยํางตํอเนื่อง พบวํา 
ผู๎เรียนยังเขียนวงจรการท างานของไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์และการตํออุปกรณ์การตรวจซํอมเพ่ือให๎สามารถท างานได๎
ที่ยังไมํเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดท าให๎ผู๎วิจัยได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญตํอการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้จึงได๎ปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานให๎สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
รายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
นี้ขึ้นมาเพ่ือแก๎ปัญหาผลการเรียนต่ าโดยผู๎วิจัยได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพ่ือสร๎างชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนรายวิชางานตรวจ
ซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  

2 เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนรายวิชา
งานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ 75/75 

3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหวําง
กํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช๎ในการสอน 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ชุดการเรียนการสอนคือ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เลือกสรรแล๎วอันประกอบด๎วย จุดมุํงหมาย เนื้อหา
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ตลอดถึงกิจกรรมตํางๆ ที่รวมไว๎เป็นระเบียบในกลํองการสอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนศึกษาจาก
ประสบการณ์ท้ังหมดที่ได๎ผลดีขึ้น (ประหยัด วาสกุล, 2554, หน๎า 170) 

ชุดการสอนคือ นวัตกรรมการใช๎สื่อการสอนแบบประสม (Multimedia) ที่จัดขึ้นส าหรับหนํวยการเรียน
การสอนตามหัวข๎อ เนื้อหา และประสบการณ์ของแตํละหนํวยมาใช๎ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ ให๎
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนิยมจัดสื่อการสอนประสมรวมไว๎เป็นกลํองหรือเป็นซอง หรือเป็นกระเป๋า
แล๎วแตํผู๎จัดจะสร๎างข้ึน (อัญชลี แจํมเจริญและสุกัญญา ธารีวรรณ, 2546,หน๎า 157) 

สรุปได๎วํา ชุดการสอนหรือชุดการเรียนการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสม (Multimedia) รวมทั้งของจริงที่
สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการสอนโดยน ามาใช๎ประกอบการสอน เพ่ือชํวยให๎อาจารย์ด าเนินการสอนไป
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ตามท่ีมุํงหวัง และสํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยําง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู๎วิจัยใช๎แนวคิดในการพัฒนาชุดการสอน 

ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึงความรู๎ความสามารถของบุคคล อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  
มวลประสบการณ์ทั้งปวงของบุคคลที่ได๎รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให๎บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด๎านตําง ๆ (พวงรัตน์ ประสิทธิ์, 2540, หน๎า 36)   
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู๎ ทักษะ หรือความสามารถที่ได๎รับหลังจากการเรียนการสอน (วิ
ภาพดา เกตุการ , 2549, หน๎า 19)   
 สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง นักศึกษา ที่ได๎เรียนเต็มเวลาเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษาหลังเรียนจบแล๎วจะต๎องมีการวัดผลและประเมินผล เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแตํละคนวํา 
ผํานเกณฑ์ หรือได๎ระดับคะแนนเทําใด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนรายวิชา
งานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรผู๎วิจัยได๎
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
6. สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางการวิจัย  
1. ประชากร ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 คน โดยใช๎วิธีแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
1. ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์

ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ หนํวยการเรียนที่ 3 เรื่อง การตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกหัดท๎ายบทเรียนจ านวน 15 ข๎อของหนํวยการเรียนที่ 3 เรื่องการตรวจซํอม

อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู๎เรียนเรียนจากชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
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 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15 ข๎อ 
ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 1 การสร๎างชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการดังตํอไปนี้ 

1.1 ส ารวจเนื้อหาที่เป็นปัญหาในการเรียนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ที่เรียนรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 

1.2 สร๎างชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์
ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู๎วิจัยด าเนินการเสนอผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 ทํานโดย
ตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ์  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.3 แบบประเมินการสร๎างชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช๎ในการสอน
วิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลคุณภาพโดยใช๎แบบมาตราสํวนประเมินคําโดยก าหนดคําคะแนนออกมา     5 ระดับ (บุญชม ทอง
เลื่อน. 2543: 100-103) โดยแบํงการประเมินการสร๎างชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์แบํง
ออกเป็น 5 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) ด๎านวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 2) ด๎านแผนการจัดการเรียนการสอน 3) ด๎าน
เนื้อหา 4) ด๎านสื่อการเรียนการสอน 5) ด๎านการวัดผลและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ดังตํอไปนี้ 
2.1 ด าเนินการสร๎างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเทคนิคการวัดผลการเรียนรู๎และการสร๎างเครื่องมือ  (อุทุมพร 
ศรกาญ. 2545: 26-33) 

 2.1.2 ศึกษาเอกสารรายวิชาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 2.1.3 สร๎างแบบทดสอบแบบอัตนัยจ านวน 20 ข๎อแล๎วน าที่สร๎างข้ึนเสนอผู๎เชี่ยวชาญตรวจเสนอ 
แนะแล๎วน าไปปรับปรุงแก๎ไข 

 2.1.4 น าแบบทดสอบส าหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
เรียนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ที่สร๎างขึ้นจ านวน 20 ข๎อ 
เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกให๎เหลือเพียงจ านวน 15 ข๎อโดยการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 5 ทําน 
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2.1.5  น าแบบทดสอบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
เรียนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 คน ที่ปรับปรุง
แล๎ว จ านวน 15 ข๎อ  

 2.1.6  น าคะแนนที่ได๎มาวิเคราะห์ความยากงําย (rifficulty) ของแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดการ
สอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช๎ในการสอนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งพบวํา มีคํา P= 0.85 

 2.1.7  น าคะแนนที่ได๎มาวิเคราะห์หาคําอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน โดยใช๎เทคนิค 50 เปอร์เซ็นต์ 
พบวํา  มีคํา r= 0.710 (กาญจนา เกียรติประวัติ. 2545: 203)  

2.1.8 คัดเลือกแบบทดสอบแบบปรนัยที่มีความยากระหวําง .20 ถึง .80 และมีอ านาจจ าแนก
ตั้งแตํ .20 ขึ้นไป  

2.1.9 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล๎วน าไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี  2 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 8 คน แล๎วน าผลมาวิเคราะห์หาคําความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช๎สูตร KR20 พบวํามีคําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.707 

2.2 การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ใช๎ในการสอนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการตามล าดับดังตํอไปนี้ 

ครั้งที่ 1 น าชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองใช๎กับกลุํมยํอยแบบ
หนึ่งตํอหนึ่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจ านวน 3  คน โดยก าหนดแบบเจาะจง คือ 
นักเรียนเกํง 1 คนปานกลาง 1 คน อํอน 1 คน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษา เวลาและหาข๎อบกพรํอง เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก๎ไข 

ครั้งที่ 2 น าชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล๎วจากการทดลอง
ครั้งที่ 1 จ านวน 1 ชุด ไปทดลองใช๎จริงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เป็นกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 1 หมูํเรียนจ านวน 8 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  

ขั้นตอนที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช๎ในการสอน
วิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
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1) น าแบบทดสอบกํอนเรียนให๎นักศึกษาสอบจ านวน 15 ข๎อ 
2) เก็บผลคะแนนจากการทดสอบกํอนเรียน 
3) สอนตามเนื้อหาจนจบตามแผนการสอนที่ก าหนดไว๎ 
4) น าแบบทดสอบหลังเรียนให๎นักศึกษาสอบจ านวน 15 ข๎อ 
5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนเรียนและหลังเรียน 
6) วิเคราะห์ สรุปผล 

ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
1) ประชากร ได๎แกํนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชางาน

ตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  
2) กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เรียนวิชา

งานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 คน  
แบบแผนการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ one group pre-test post-test design (ชูศรี 

บ ารุงโชติ. 2550: 62) 
 

ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัย    
กลุํม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 
T1 การทดสอบกํอนการทดลอง 
X การทดลองสอนโดยใช๎ชุดการสอนการเชื่อมตํอการรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
T2 การทดสอบหลังการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใช๎ในการวิจัย 
ด าเนินการทดลองในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎เวลา 2 สัปดาห์จ านวน 8 ชั่วโมง  โดยไมํรวมเวลาที่ใช๎ในการ

ทดสอบกํอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test)   
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยด าเนินการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 8 คน (กลุํมตัวอยําง) ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนการเตรียม 
กํอนการทดลองผู๎วิจัยได๎ท าความเข๎าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการที่ผู๎วิจัยจะท าการทดลองใช๎

ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให๎นักศึกษาเข๎าใจกระบวนการที่ผู๎วิจัยก าหนดไว๎  
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
    การเก็บรวมรวบข๎อมูลผู๎วิจัยได๎ด าเนินการ มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ที่
ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นไปท าการทดสอบกํอนเรียน (pre-test) แล๎วบันทึกผลไว๎เป็นคะแนนกํอนการสอนโดยใช๎ชุดการสอน
งานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 

2) ด าเนินการทดลองสอนโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผํานการหา
ประสิทธิภาพเรียบร๎อยแล๎ว น าไปทดลองสอนกับกลุํมตัวอยําง เริ่มทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ใช๎เวลาสอนทั้งสิ้นจ านวน 2 สัปดาห์จ านวน 8 ชั่วโมง      

3) ท าการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับเดียวกับที่ใช๎
ทดสอบกํอนเรียน (pre-test) แล๎วบันทึกผลเป็นคะแนนหลังการได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจซํอม
อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการเก็บรวมรวบข๎อมูลผู๎วิจัยได๎ด าเนินการ มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอนชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เปรียบเทียบความสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กํอนการได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจซํอม
อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์กับหลังการได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการสอนงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช๎สถิติ X , SD, t–test (แบบ dependent) ตามเกณฑ์ 75/75 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสร๎างชุดงานตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์  
ตารางที่ 2 แสดงระดับคะแนนคุณภาพการสร๎างชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับ รายละเอียด X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1 ด๎านวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 4.61 0.41 มากที่สุด 
2 ด๎านแผนการจัดการเรียนการสอน 4.75 0.35 มากที่สุด 
3 ด๎านเนื้อหา 4.78 0.27 มากที่สุด 
4 ด๎านสื่อการเรียนการสอน 4.72 0.37 มากที่สุด 
5 ด๎านการวัดผลและวิเคราะห์ผล 4.75 0.35 มากที่สุด 
 รวม 4.72 0.35  
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จากตารางที่ 2 พบวํา คุณภาพโดยภาพรวมมีคําเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 4.72 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทํากับ 0.35 มีระดับคุณภาพมากที่สุด  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู๎วิจัยได๎หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิ เล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน

วิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนที่ 3 เรื่อง การตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
วิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส ์

เรื่อง 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนแบบทดสอบ 
หลังเรียน E1  /  E2 

เฉลี่ย ร้อยละ  
(E1) 

เฉลี่ย ร้อยละ  
(E2) 

หลักการวงจรการท างาน 22.55 75.15 24.05 80.15 75.15/80.15 

การเขียนผังการการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 

22.88 76.25 23.87 79.55 76.25/79.55 

การตํอวงจรและตรวจอุปกรณ์ 22.67 75.55 23.45 78.15 75.55/78.15 

การทดสอบการท างาน 22.91 76.35 23.21 77.35 76.35/77.35 

รวม  120.99 303.3 94.56 315.2  

ค่าเฉลี่ย  30.25 75.83 23.64 78.80 75.83/78.80 
E1 = 75.83/ E2 =78.80 

 
 จากตารางที่ 3 พบวํา นักศึกษาจ านวน 8 คน ที่ใช๎ชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกส์ที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพมี E1เทํากับ 75.83 และคํา E2 เทํากับ 78.80 ตามสมมติฐานที่ก าหนด 
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช๎ชุดการสอนวิชาการ
ตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู๎วิจัยได๎น าเอาคะแนนแบบทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียน ของนักศึกษาจ านวน 8 คน มาเปรียบเทียบกัน
ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด๎วยชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์
ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนแบบทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียน  

เลขที่ 
คะแนนกํอนเรียน 

(15 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

(15 คะแนน)  D  D2 

1 6 13 7 49 
2 7 12 5 25 
3 5 12 7 49 
4 6 12 6 36 
5 6 13 7 49 
6 5 11 6 36 
7 7 12 5 25 
8 6 13 7 49 
∑X  48 98 50 318 

X  6 12.25 6.25 39.75 
ร๎อยละ 40 81.67 41.67  
S.D. 6.74 

t-test 19.943 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (df - 7)  
 

จากตารางที่ 4 พบวํา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนด๎วยชุดการสอนกํอนเรียน
และหลังเรียนโดยแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปผล 

จากผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
วิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ พบวํา คุณภาพของชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์มีคําเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 4.72 และคํา S.D. เทํากับ 0.35 ระดับคุณภาพมากท่ีสุด 

จากประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาการ
ตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ พบวํา มีประสิทธิภาพซึ่งมีคํา E1 เทํากับ75.83 และคํา E2  เทํากับ 78.80 
ตามเกณฑ์ 

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยชุดการสอน
วิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
พบวํา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน (post-test) สูงกวําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกํอนเรียน (pre-
test) โดยมีความแตกตํางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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การอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาการตรวจ
ซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ผู๎วิจัยได๎ก าหนดของการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ไว๎ 3 ด๎านดังนี้ 

1. ด๎านการสร๎างชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาการตรวจ
ซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ พบวํา ผลคุณภาพการสร๎างชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกส์มีคําเฉลี่ย ( X ) เทํากับ 4.72 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 0.35 คําเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด๎านเนื้อหามีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.78 รองลงมาด๎านการวัดผลและประเมินผลมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.75 ด๎านที่มีคําเฉลี่ย
ต่ าสุดคือด๎านวัตถุประสงค์ของเนื้อหามีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.61 ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ (สฤษณ์  พรม
สายใจ. 2556: 56-60) วิจัยเรื่องการสร๎างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ 2 ผลการวิจัยพบวํา เอกสารค าสอนที่ได๎สร๎างขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีคําเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็น เทํากับ 4.11 และผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับชุดเอกสารค าสอน ซึ่ง
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมไว๎ดังนี้ 1) ด๎านแผนการสอน ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะวํา ควรเพ่ิมสาระส าคัญในเนื้อหาให๎ครอบคลุม
มากขึ้น ควรเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน 2) ด๎านแบบฝึกหัด ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะวํา  ควรเพ่ิมจ านวน
แบบฝึกหัดเพ่ิมขึ้น มีแบบฝึกหัดแบบอัตนัยเพ่ิมเติม สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและแก๎ปัญหาได๎ 3) ด๎าน
แบบทดสอบ ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะวํา ควรให๎ครอบคลุมทั้งทางด๎าน ความจ า การน าไปใช๎ได๎จริง การวิเคราะห์ และ
การสังเคราะห์ มีแบบฝึกหัดแบบอัตนัยเพ่ิมเติม ใช๎แก๎ปัญหาได๎ 4) ด๎านเนื้อหา ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะวํา ควรมี
บทสรุปของเนื้อหา ภาพของวงจรควรมีขนาดของเส๎นน้ าหนักมากกวํานี้ 5) ด๎านสื่อการสอน ผู๎เชี่ยวชาญเสนอแนะ
วํา ควรลดรายละเอียดของเนื้อหาโดยการสรุปควรท าให๎มีจุดสนใจมากกวําเดิม 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
วิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ พบวํา ชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 4 เรื่องมีประสิทธิภาพโดยมีคํา E1 เทํากับ75.83 และคํา E2  เทํากับ 78.80 เนื่องจากผู๎วิจัยได๎ศึกษาการ
พัฒนาชุดการสอนและด าเนินการสร๎างตามหลักวิชาทั้งการเลือกและการจัดสื่อ โดยกิจกรรมในแผนการเรียนเน๎น
กิจกรรมที่นักศึกษาได๎ปฏิบัติจากสื่อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังจากการเรียนด๎วยชุดการสอนวิชาการ
ตรวจซํอมอุปกรณไ์ฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ พบวํา ชุด
การสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ท าให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารค าสั่ง ที่ชัดเจน 
นักศึกษาสามารถใช๎เรียนรู๎ได๎อยํางถูกต๎องเป็นล าดับ จึงท าให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจเนื้อหาอยํางดี มีประสบการณ์
จากการปฏิบัติจนเกิดทักษะซึ่งมีความสอดคล๎องกับ (วีระพล พลีสัตย์ . 2551: บทคัดยํอ) การสร๎างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูาเรื่อง พอลิเมอร์ เซรามิกส์และแก๎ว แมํเหล็กและการน าไฟฟูา
ยิ่งยวด ของวัสดุเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวัสดุวิศวกรรมไฟฟูาเรื่อง พอลิเมอร์ เซรามิกส์และแก๎ว 
แมํเหล็กและการน าไฟฟูายิ่งยวดของวัสดุจ านวน 18 คน ซึ่งผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยําง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกลุํมทดลองและกลุํม
ควบคุมพบวํากลุํมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํากลุํมควบคุมที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
สอนวิชาการตรวจซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎การใช๎ชุดการสอนวิชาการตรวจ
ซํอมอุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สร๎างขึ้นใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

ในการวิจัยเพ่ือให๎มั่นใจวํา ผลจากการวิจัยในการใช๎เครื่องมือนั้นๆ มีผลตํอกลุํมตัวอยํางจริงหรือไมํหรือ
สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ในด๎านตําง ๆ กับกลุํมตัวอยําง อยํางไร ผู๎วิจัยจึงขอเสนอแนะ  
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งตํอไปควรท าการวิจัยเชิงทดลองแบบ (randomized control-group pretest-
posttest design) โดยแบํงกลุํมตัวอยํางเป็น 2 กลุํม กลุํมหนึ่งทดลองใช๎เครื่องมือในการทดสอบและอีกกลุํมหนึ่ง
ไมํได๎ใช๎เครื่องมือในการทดสอบ แล๎วน าผลทั้ง 2 กลุํม มาเปรียบเทียบกันจะท าให๎ทราบและมั่นใจได๎วําเครื่องมือที่
ใช๎ในการวิจัยนั้นกํอให๎เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตํอกลุํมตัวอยํางจริงหรือไมํอยํางไร 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือดูการพัฒนาการเรียนรู๎หลังจากที่เรียนด๎วยชุดการสอนวิชาการตรวจซํอม
อุปกรณ์ไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางกลุํมเกํงกับกลุํมอํอนวํากลุํมใดมีการพัฒนาการเรียนมากกวํากัน 
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ความเสี่ยงด้านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Financial Risk for Private Hospital Business in The Stock Exchange of Thailand 

 
ธีรวัฒน์   กบัปา1 และวิยะดา  วรานนท์วนิช2 

Theerawat Kabpa and Wiyada Waranonwanich 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และ2) เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยโดยใช๎ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
เอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ รายงานประจ าปี และข๎อมูลที่เก็บรวบรวมด๎วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย 
 ผลการวิจัยพบวําสภาพความเสี่ยงและกระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย มีดังนี้ 1) ความเสียงด๎านต๎นทุนบุคคลากรทางการแพทย์
และยาเวชภัณฑ์ที่ผันผวนตามราคาท๎องตลาด มีการจัดการโดยสร๎างเครือขํายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในแนวดิ่ง 2 ) การ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนํวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให๎เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ทั้งทางด๎านระบบบัญชีการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ๎าง ระบบการเบิกจํายชดเชยเงินกองทุนระบบการ
ตรวจสอบภายในภายใต๎มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3) นโยบายการจํายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนลําช๎า และ
มีความผันผวนตามนโยบายรัฐบาลจึงเน๎นการแขํงขันเชิงรุกและกลุํมลูกค๎ารายใหมํ 4) มูลคําการลงทุนในสินทรัพย์
ทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทย์ ด๎วยมูลคําที่สูง และต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศท าให๎เกิดความ
เสี่ยงด๎านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคายุติธรรมส าหรับโรงพยาบาลที่มีแผนขยาย
ธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการรักษาพยาบาลโดยเครื่องมือเฉพาะทาง โดยการใช๎เครื่อ งมือทางการเงินเพ่ือ
ปูองกันความเสี่ยงด๎านการเงินในอนาคต 
 

ค าส าคัญ : ความเสี่ยงด๎านการเงิน/ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน/ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
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Abstract 
 This research aims to 1) study private hospital business’s risks in SET and 2) study private 
hospital’s management of risks in the Stock Exchange of Thailand, using content analysis from 
documents, books, researches, articles, annual reports and data collected by in-depth interview 
on private hospital’s management of risks in the Stock Exchange of Thailand. 
 Findings: Private hospital’s risks and management of such risks in the Stock Exchange of 
Thailand are as follows: 1) risks in fluctuation in market costs of medical personnel and medical 
drugs managed by creation of related business network in perpendicular line 2) internal control 
and audit achieved by formation of internal audit team to ensure efficiency in internal audit, 
accounting, procurement, contributions to fund for internal audit under internal audit standard 
3) policy on late contributions to fund. With fluctuation according to government’s policy, stress 
is put on proactive competition and new groups of customers 4) high values of investment in 
assets in the form of building and imported medical equipment with risks in fluctuation of 
interest and exchange rates on the basis of fair prices for hospital planning to expand its 
business and increase its potential for treatments through its specific equipment, using financial 
instruments for prevention of future financial risks.  
 
Keywords: Financial risks/Private hospital business/ the Stock Exchange of Thailand 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการระบบการค๎าการลงทุนระหวํางประเทศสมาชิกจะมี
อุปสรรคลดลง ตลาดมีขนาดใหญํขึ้นเป็นตลาดระดับประชาคม นักลงทุนจากตํางชาติสามารถเข๎ามาลงทุนใน
ประเทศไทยได๎งําย และการให๎บริการด๎านสุขภาพก็เป็นอีกภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให๎ไทย เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Hub of Asia) ของภูมิภาคท า
ให๎ผู๎ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต๎องปรับตัว และเรํงสร๎างความแข็งแกรงให๎กับธุรกิจเพ่ือรองรับการแขํงขัน
สูงขึ้น (กรมอาเซียน กระทรวงการตํางประเทศ, 2555 : 1) และท้ังนี้บริการด๎านสุขภาพถือเป็นอุตสาหกรรมบริการ
ที่มีความส าคัญกับภาคบริการเป็นอยํางมาก มีศักยภาพ มีการเจริญเติบโต และสามารถสร๎างเศรษฐกิจโดยรวม
ให๎กับหลายประเทศในทุกภูมิภาค เนื่องจากแนวโน๎มจ านวนประชากรของประเทศและของโลกมีอัตราสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2556 : 19) 

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินธุรกิจก าลังก๎าวเข๎าสูํยุคโลกไร๎พรมแดน (Borderless World) หรือที่
เรียกวํา “สังคมโลกาภิวัตน์ (Globalization)” ซึ่งเป็นยุคแหํงการเปิดกว๎างทางการค๎าและการแขํงขันที่ธุรกิจ
สามารถขยายตัวอยํางรวดเร็วและขยายขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมไปทั่วโลก ท าให๎ผู๎บริหารธุรกิจต๎องตื่นตัว
ตํอการแขํงขันทั้งในด๎านจ านวนคูํแขํงและความซับซ๎อนในการด าเนินการ นอกจากนี้หลายอุตสาหกรรมมีขอบเขต



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

45 

 

การด าเนินงานมากกวําภายในท๎องถิ่น ประเทศหรือภูมิภาค สํงผลให๎การแขํงขันเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและกระจาย
ไปทั่วทุกมุมโลก ธุรกิจที่เข๎มแข็งและสามารถปรับตัวได๎อยํางสอดคล๎องกับสถานการณ์และระยะเวลาจึงสามารถด ารง
อยูํและเจริญเติบโตในอนาคต ดังนั้นการที่องค์การจะอยูํรอด สร๎าง และด ารงรักษาความได๎เปรียบในการแขํงขัน 
(Competitive Advantage) อยํางตํอเนื่อง ผู๎บริหารต๎องเข๎าใจธรรมชาติของสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ (Business 
Environment) ตลอดจนสามารถคาดการณ์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได๎อยํางถูกต๎องและ
แมํนย า เพ่ือฉกฉวยโอกาสหรือเตรียมความพร๎อมส าหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การ (จินตนา บุญบงการ 
2558 : 33) 

ซึ่งสอดคล๎องกับปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎ต๎นทุนในการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนสูงขึ้นอีกประการหนึ่ง
ที่ส าคัญ คือ การเปิดเสรีการค๎าด๎านบริการของอาเซียน โดยที่ประเทศไทยนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ ท าให๎โรงพยาบาลเอกชนตําง ๆ ต๎องลงทุนด๎านการบริการทางการแพทย์ทางทันตกรรม ทางการ
พยาบาล และมีการอบรมข้ันสูงตํอเนื่อง โดยต๎องอาศัยรํางกายมนุษย์ประกอบการศึกษาและอบรม การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย์และยา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ใหมํๆ ในการรักษาและบริการ มีทักษะ
ด๎านภาษา และการสื่อสารที่ดีเข๎าใจกฎหมาย มีพฤติกรรมในการให๎บริการที่ดีและที่มีจรรยาบรรณ เพ่ื อเป็นการ
เตรียมความพร๎อมที่เหมาะสมรองรับการเปิดเสรีการค๎าบริการของอาเซียนและการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ของไทยจ าเป็นต๎องเน๎นที่การปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล และการเป็น Thailand Nursing Education 
Hub (รมอาเซียน กระทรวงการตํางประเทศ, 2558 : 15) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุํงเน๎นการศึกษาสภาพความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยวําเป็นอยํางไร และกระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเป็นอยํางไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาสภาพความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ส าหรับงานวิจัยการศึกษาความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังตํอไปนี้ 

การจัดการความเสี่ยงแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission : Enterprise Risk Management (COSO) 
 The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission : Enterprise 
Risk Management หรือ COSO : ERM ได๎ให๎ความหมายของ COSO ERM คือกระบวนการซึ่งเป็นผลจากการที่
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คณะกรรมการ ผู๎บริหารและบุคลากรขององค์กรรํวมกันก าหนดขึ้น เพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์และ
วานแผนขององค์กรในทุกระดับดังนั้น การจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎ผู๎บริหารจัดการกับความเสี่ยง
และโอกาสที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยสอดคล๎องกับเปูาหมายขององค์กรโดยรวม 
(จนัทนา สงขากร, 2550)  
 ผู๎วิจัยได๎น าแนวความคิดของ COSO ERM มาใช๎เป็นกรอบในการวิจัยนี้ ซึ่งแนวความคิดดังกลําวได๎ให๎
ความหมายไว๎ในข๎างต๎นแล๎ววํา เป็นกระบวนการจัดการซึ่งเป็นผลจากการที่คณะกรรมการ ผู๎บริหารและบุคลากร
ขององค์กรรํวมกันก าหนดขึ้น เพ่ือน าไปประยุกต์ใช๎ในการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนขององค์กรในทุกระดับ 
สามารถระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได๎ซึ่งมีผลกระทบตํอองค์กร และการจัดการความเสี่ยงให๎อยูํในระดับที่
ยอมรับได๎ เพ่ือให๎เกิดความม่ันใจอยํางสมเหตุสมผลวําจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยรวมได๎ 
วัตถุประสงค์ของ COSO ERM (จันทนา สาขากร, 2550, น.77) มี 4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic: S)เป็นวัตถุประสงค์ระดับสูงที่เน๎นเปูาหมายรวมและสัมพันธ์กับการสนับสนุนพันธกิจ  2) วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน (Operations : O)เป็นวัตถุประสงค์ของการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและ
คุ๎มคํา 3) วัตถุประสงค์การรายงาน (Reporting : R)เป็นวัตถุประสงค์เพ่ือความเชื่อถือได๎ของรายงานโดยเน๎นทุก
รายงานมิใชํเฉพาะรายงานการเงิน และ 4)วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ (Compliance 
: C)เป็นวัตถุประสงค์ที่มํุงให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อบังคับที่เก่ียวข๎องกับองค์กร 
 องค์ประกอบหรือโครงสร๎างของการบริหารความเสี่ยง COSO ERMจากแนวความคิดของ COSO แบบเดิม
ซึ่งมีองค์ประกอบอยูํ 5 ประการ หลังจากเกิดเหตุการณ์ของบริษัทเอนรอน (Enron) ที่ได๎กลําวไว๎แล๎วข๎างต๎น 
คณะกรรมการ COSO จึงน า COSO เดิม มาปรับปรุงพัฒนาและขยายขอบเขตของการควบคุมภายในให๎มากขึ้น จึง
เกิดเป็น COSO แบบใหมํ คือ COSO ERM ซึ่งมีโครงสร๎างหรือองค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยง 8 ประการที่
สัมพันธ์กันประกอบด๎วย 1) สภาพแวดล๎อมภายใน (Internal Environment : IE) 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective Setting : OS) 3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification : EI) 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment : RA) 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses : RR) 6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities 
: CA) 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication : IC) 8) การติดตามผล (Monitoring : M) 
การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน 
 ความเสี่ยงด๎านการเงิน ถือเป็นความเสี่ยงที่มีความส าคัญอยํางมากที่มีผลกระทบตํอการด าเนินงานของ
องค์กร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องพบวํา มีนักวิชาการหลายทํานกลําวถึงไว๎ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552: 112) กลําววํา ความเสี่ยงด๎านการเงินหมายถึงความ
เสี่ยงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณการบริหารพัสดุและสินทรัพย์คําใช๎จํายรายหัวการจัดท าบัญชีการเงิน
ใบเสร็จรับเงินการใช๎จํายเงินเงินยืมการจัดท าทะเบียนการจัดท ารายงานการขอซื้อขอจ๎างการเขียนเช็คสั่งจําย 

วิชดา ลิวนานนท์ชัย (2551: 1) ได๎กลําววํา ความเสี่ยงที่มีความส าคัญตํอการด าเนินงานขององค์กร คือ 
Financial Risk ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด๎านการเงินและงบประมาณเชํน ขาดแคลนเงินทุน กู๎ยืมมาก
เกินไป ขาดสภาพคลํองความผิดพลาดหรือทุจริตของฝุายการเงินหรือฝุายบัญชีการเก็บหนี้ลําช๎า ระยะเวลาในการ
เก็บหนี้ลําช๎า 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ (2551:1) กลําววํา ความเสี่ยงด๎านการเงิน (Financial 
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับกับด๎านการเงินเชํน การผันผวนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย ข๎อมูลเอกสาร
หลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงิน เป็นต๎น 
นงนภัส เที่ยงกมล (2551: 86) ได๎กลําววํา ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) โดยส าหรับในประเทศไทยมี
การเกิดความเสี่ยงทางการเงินของของสถาบันการเงินที่ต๎องล๎มละลายในปี 2540 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
อันเนื่องมาจากไมํมีระบบบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศิริพร  พึ่งพรพรหม (2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีผล
ตํอประสิทธิภาพองค์กรของธุรกิจสํงออกข๎าวหอมมะลิในประเทศไทย ผลวิจัยพบวํา ผู๎บริหารฝุายการเงินธุรกิจ
สํงออก มีความเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยโดยรวมและรายได๎อยูํระดับมาก ได๎แกํการ
ระบุความเสี่ยง ด๎านการประเมินความเสียง ด๎านการควบคุมความเสี่ยง และด๎านการติดตามทบทวนความเสี่ยง 
และผู๎บริหารฝุายการเงินธุรกิจสํงออก มีความเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพองค์กรโดยรวมอยูํในระดับมาก ได๎แกํ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ด๎านความเชื่อถือทางการเงิน และอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านความคุ๎มคํา 
ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํา การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวก กับ
ประสิทธิภาพองค์กร ดังนั้นธุรกิจสํงออกข๎าวหอมมะลิ จะต๎องให๎ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการควบคุมความเสี่ยง และการติดจามทบทวนความเสี่ยงโดยก าหนดให๎มีการวางแผน
ควบคุมความสี่ยงทางการเงิน 

Chan, Kin Wai (2013) ท าการศึกษาข๎อมูลเชิงประจักษ์ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับความเสี่ยงด๎านการเงิน ผล
การศึกษาพบวํา รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ การบริหารจัดการด๎านบุคคล และปัจจัยด๎านการแขํงขันของตลาดเป็น
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข๎องกับความเสี่ยงด๎านการเงินขององค์กร ซึ่ งความเสี่ยงในการด าเนินงานขององค์กรจะเป็น
ปัจจัยที่ก าหนดความผันผวนของราคาหุ๎นขององค์กรในตลาดหลักทรัพย์ โดยพบวํา องค์กรที่มีความผันผวน และ
ความนําเชื่อถือด๎านการเงินต่ า หรือไมํมั่นคง หุ๎นในตลาดจะไมํได๎รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็น
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในการลงทุนนั่นเอง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย ที่ใช๎ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ในการท าวิจัยครั้งนี้ได๎รวบรวมข๎อมูลจาก 2 ลักษณะ
ข๎อมูล ดังนี้ 

1. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ รายงาน
ประจ าปีของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  

2. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข๎อมูลที่เก็บรวบรวมด๎วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
กระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  

โดยผู๎วิจัยด าเนินการโดยการแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้  
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 สํวนที่ 1 วิเคราะห์สภาพความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และรายงานประจ าปีของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 สํวนที่ 2 วิเคราะห์กระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่องความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
ผู๎วิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาความเสี่ยงทางการเงิน 
  ผลการศึกษาสภาพปัญหาความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย สามารถแยกได๎ 2 สํวนดังนี้ 

สภาพปัญหาความเสี่ยงทางการเงินภายใน 
- ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขาดแคลนทางด๎านบุคลากรทางการแพทย์ตํอประชากร สามารถแบํงเป็น 

แพทย์ในอัตรา 1 : 3,347 ทันตแพทย์ในอัตรา 1 : 11,668 และพยาบาลวิชาชีพ 1 : 456 สํงผลตํอต๎นทุนของ
บุคคลากรทางการแพทย ์ 

- มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนํวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให๎เกิดระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ทั้งทางด๎านระบบบัญชีการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ๎าง ระบบการเบิกจํายชดเชยเงินกองทุน  

1.2 สภาพปัญหาความเสี่ยงทางการเงินภายนอก 
- นโยบายการจํายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ และ

กองทุนสวัสดิการภาครัฐมีการจํายลําช๎า และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจําย 
- คูํแขํงขันยังคงเน๎นกลยุทธ์เชิงรุก โดยการสร๎าง เครือขําย หรือการควบรวมกิจการเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขํงขันการเปิดศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ตลอดจนการออกแพคเกจหรือสํวนลดการซื้อบริการ
ทางการแพทย์ และลําสุดคือการออกแบรนด์ใหมํ เพ่ือรองรับกลุํมลูกค๎าให๎หลากหลายระดับมากขึ้น  

- อัตราเงินเฟูอท าให๎ต๎นทุนสินค๎า คําแรงและบริการรักษาพยาบาลอ่ืนสูงขึ้นจึงสํงผลให๎ต๎องปรับคํา
รักษาพยาบาลซึ่งสํงผลให๎สูญเสียโอกาสในการแขํงขันทางธุรกิจ 

- มูลคําการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทย์ ด๎วยมูลคําที่สูง และต๎อง
น าเข๎าจากตํางประเทศท าให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคา
ยุติธรรมส าหรับโรงพยาบาลที่มีแผนขยายธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการรักษาพยาบาลโดยเครื่องมือเฉพาะทาง 

2 กระบวนการการจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน 
จากการศึกษากระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาด

หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยพบวํา มีระบบการตรวจสอบภายในภายใต๎มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ
มาตรฐานการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

49 

 

 มีระบบการตรวจสอบระบบการเบิกจํายเป็นล าดับขันตามสายการบังคับบัญชา ของฝุายงานบัญชีและ
การเงินจนถึงผู๎บริหารระดับสูง 
 มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงโดยการใช๎แนวทางของ COSO เป็ยหลักในการจัดการ
ข๎อมูลและด าเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
 มีการจัดการระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการเงินโดยการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป REP และมีการส ารองข๎อมูล
ภายใต๎การก ากับดูแลของหนํวยงานที่รับผิดชอบ 

มีระบบกาฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์ให๎มีความเชียวชาญภายใน 
มีระบบการจัดการระบบคลังสินค๎าให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม และกระจายความเสี่ยงในการจัดซื้อไมํ

ผูกขาดการค๎ากับผู๎ค๎ารายเดียว และสร๎างเครือขํายธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในแนวดิ่ง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
ผู๎วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได๎ดังนี้ 
 การศึกษาสภาพความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
ประกอบด๎วยความเสียงด๎านต๎นทุนบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน มีวิธีการจัดการโดยวิธีการโดยการ
ฝึกอบรมภายในเพื่อสร๎างความเชียวชาญเฉพาะด๎าน หรือการสํงฝึกอบรมภายนอกอยํางตํอเนื่องโดยการท าสัญญา
การท างานระยะยาว และต๎นทุนยาเวชภัณฑ์ที่ผันผวนตามราคาท๎องตลาด อัตราเงินเฟูอมีจัดการระบบคลังสินค๎าให๎
อยูํในระดับที่เหมาะสม และกระจายความเสี่ยงในการจัดซื้อไมํผูกขาดการค๎ากับผู๎ค๎ารายเดียว และสร๎างเครือขําย
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในแนวดิ่ง 
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยการจัดตั้งหนํวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให๎เกิดระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ทั้งทางด๎านระบบบัญชีการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ๎าง ระบบการเบิกจํายชดเชยเงินกองทุน
ระบบการตรวจสอบภายในภายใต๎มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการก ากับดูแลของส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระบบการตรวจสอบระบบการเบิกจํายเป็นล าดับขันตาม
สายการบังคับบัญชา ของฝุายงานบัญชีและการเงินจนถึงผู๎บริหารระดับสูงคอยตรวจสอบและควบคุมการทุจริต 
 นโยบายการจํายเงินชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ และ
กองทุนสวัสดิการภาครัฐมีการจํายลําช๎า และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจําย และจึงควรเน๎นกลุํมลูกค๎ารายใหมํ  
 มูลคําการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในรูปของอาคาร และเครื่องมือทางการแพทย์ ด๎วยมูลคําที่สูง และต๎อง
น าเข๎าจากตํางประเทศท าให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนตามราคา
ยุติธรรมส าหรับโรงพยาบาลที่มีแผนขยายธุรกิจและขยายศักยภาพชั้นสูงในการรักษาพยาบาลโดยเครื่องมือเฉพาะ
ทาง โดยการใช๎เครื่องมือทางการเงินในการลดความเสี่ยง 
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 โดยภาพรวมของการวิจัยการกระบวนการการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยควรมีระบบการจัดการทางการเงินโดยการใช๎กระบวนการท างานที่มีขั้นตอนที่
เป็นมาตรฐานและใช๎เครื่องเมือทางการเงินในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 มีการสร๎างระบบการจัดการความเสี่ยงด๎านการเงินให๎มีความนําเชื่อถือและเป็นมาตรฐานและเหมาะกับ
สภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในประเทศไทย 
 ข๎อเสนอแนะในการวิจัย  
 วิจัยเพื่อค๎นหาแนวทางจัดการความเสี่ยงด๎านการเงิน ในองค์กรประเภทอ่ืน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ได๎รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วิยะดา วรานนท์วนิช อาจารย์ที่ปรึกษา และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ผู๎อ านวยการหลักสูตร และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานเป็นอยํางสูงที่ให๎ความ
ชํวยเหลือ ให๎ข๎อเสนอแนะ และข๎อคิดเห็นตํางๆที่เป็นประโยชน์ และท าให๎งานวิจัยเสร็จลุลํวง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการจัดการของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานี 
ฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 

Factors Affecting to Effectiveness Management of Subcontractor  
for Mobile Base Station in Thailand 

 
เตชะธร สุขชัยศร ี1 และ อนันต์ ธรรมชาลัย2 

Techathorn Sukchaisri  and Anan Thamchalai  
 
บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยี 4G เป็นเครือขํายไร๎สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ เป็นเส๎นทางดํวนส าหรับข๎อมูลที่ไมํต๎องอาศัย
การลากสายเคเบิล โดยระบบเครือขํายใหมํนี้จะสามารถใช๎งานได๎แบบไร๎สาย รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมตํอเสมือน
จริงในรูปแบบสามมิติระหวํางผู๎ใช๎โทรศัพท์มือถือด๎วยกัน โดยอาศัยสถานีฐานท าหน๎ าที่ในการสํงผํานสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง และเพ่ือให๎การเชื่อมตํอดียิ่งขึ้นจ าเป็นต๎องมีการขยายสถานีฐาน
เพ่ิมเชํนกัน แตํในการขยายสถานีฐานนั้นยังพบวํามีอยูํ 3 ประการ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านคุณลักษณะ ปัจจัยด๎านการ
จัดการ และปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมภายนอกธุรกิจที่สํงผลตํอประสิทธิผลการจัดการ บทความวิชาการนี้ได๎มาจาก
การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และจากนักวิชาการที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ให๎ทราบถึง
แนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือ ในประเทศ
ไทย เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการท างาน และเกิดประสิทธิผลตามที่ได๎ก าหนดไว๎ 
 
ค าส าคัญ : สถานีฐาน/ ประสิทธิผลการจัดการ 
 
Abstract 
 4G technology is a high-speed wireless broadband. It's a quick route for data that does 
not require cable traction. This new network will be available wirelessly. Includes three-
dimensional virtual connectivity features between mobile phone users. By using the base 
station, it is responsible for transmitting the cell phone signal from one device to another and 
to make the connection even better, you need to extend the base station as well. However, in 
extension of the base station, there are three main factors: Management factors and external 
business environment factors that affect management effectiveness. This article is based on a 
review of literature, research, theories, theories, and from a variety of scholars. The purpose is 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โทรศัพท์ 08-1397-1122 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
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to know the approach for effectiveness management of subcontracted construction of mobile 
phones base station in Thailand. To use as a guideline for improving work efficiency and 
effective as defined. 
 
Keywords : Base Station/ Management Effectiveness 
 
บทน า 
 จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 จะเป็นไปตามเปูาหมาย
ได๎นั้น ทางส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ  หรือ 
กสทช. จะต๎องรีบด าเนินการแก๎ปัญหาการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 
2558 กํอน แตํเนื่องจากติด ระเบียบ ข๎อบังคับ หลายประการ ท าให๎เกิดความลําช๎าในการที่จะประมูลใหมํ ดังนั้น
การประมูลรอบนี้จึงเป็นการจัดขึ้นภายใต๎ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติฉบับที่ 16/2559 ลงนามโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 ที่ระบุไว๎วํา เนื่องจากผู๎ชนะการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 
เมกะเฮิรตซ์ ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ไมํด าเนินการตามข๎อก าหนดในการอนุญาตให๎ถูกต๎องภายในเวลาที่
ก าหนด ท าให๎เกิดความเสียหายตํอรัฐ และการบริการโทรคมนาคมแกํประชาชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการเยียวยา และ
ปูองกันความเสียหาย รวมทั้งเพ่ือให๎การประมูลที่จะจัดขึ้นใหมํเป็นไปด๎วยความโปรํงใส รวดเร็ว เป็นธรรม หัวหน๎า 
คสช.จึงอาศัยอ านาจตามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให๎ กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ใน
วันที่ 27 พ.ค.2559 (มูลนิธิองค์การกระจายเสียง และแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส. 
2559: ออนไลน์) โดยหลังการประมูลแล๎วเสร็จเป็นที่เรียบร๎อย ผู๎ให๎บริการเครือขํายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ราย ได๎
ประกาศท่ีจะปรับปรุงอุปกรณ์รับ-สํงสัญญาณ และจะเรํงขยายสถานีฐานเพิ่มทั่วประเทศ 
 โดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังได๎คาดการณ์ไว๎วําภาพรวมของปี 2559 จะมีผู๎เข๎าใช๎บริการโมบายบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งที่ผํานโครงขําย 3G และ 4G ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยคาดการณ์วําจะมีผู๎เข๎าใช๎
บริการสูงถึง 38.4 – 39.7 ล๎านคน ขยายตัวในกรอบร๎อยละ 11.0 – 14.7 จากปี 2558 คิดเป็นอัตราการเข๎าถึงโม
บายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตราวร๎อยละ 60.4 – 62.6 ของประชากรทั้งหมด และในการเปิดให๎บริการ 4G ในคลื่น
ความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz นี้ จะกํอให๎เกิดอานิสงส์โดยตรงตํอธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจการวาง
โครงขํายสถานีฐาน ธุรกิจการให๎บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได๎แกํ การให๎บริการข๎อมูลธุรกิจการผลิต และจัดจ าหนําย
สมาร์ทโฟน อีกทั้งยังกํอให๎เกิดอานิสงส์ทางอ๎อมในอีกหลายธุรกิจ เชํน การผลิตซอฟต์แวร์ (Software) ตลาดธุรกิจ
ออนไลน์ (E-Commerce) การให๎บริการศึกษาออนไลน์ (E-Leaning) และการให๎บริการด๎านบันเทิงออนไลน์ (Online 
Entertainment) เป็นต๎น (บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด. การประเมินธุรกิจด๎านไอทีในประเทศไทย . 2559: 
ออนไลน์) 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น พบวําแผนการพัฒนาดังกลําวนี้จะสํงผลดีตํอบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐาน
ของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยด๎วยเชํนกัน นั่นหมายความวําธุรกิจนี้มีแนวโน๎ม และมีทีทําวําจะขยายตัว
ขึ้นแบบยังไมํมีทางลง สํงผลให๎โอกาสในการที่จะมีงานรองรับอยํางตํอเนื่องไปอีกในชํวงระยะเวลา 2-3 ปี ข๎างหน๎า 
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แตํในขณะเดียวกันความเรํงรีบในการขยายสถานีฐาน อันเกิดจากความลําช๎าในการประมูลดังกลําว จะสํงผลท าให๎
งานสร๎างสถานีฐานไมํมีคุณภาพ และเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน อันเกิดจากบริษัทรับเหมาชํวงต๎องสํง
วัสดุ อุปกรณ์ เข๎าท างานพร๎อมกันท าให๎ ผู๎ผลิต และผู๎จ าหนําย สํงสินค๎าได๎ไมํตรงตามแผนงาน สํงผลให๎การ
ด าเนินงานเกิดความลําช๎า หรือความที่เรํงรีบท างานของบริษัทรับเหมาชํวงอาจท าให๎ผลงานออกมาไมํมีคุณภาพ 
สํงผลให๎ไมํสามารถสํงงานได๎ครบตามก าหนดเวลา เป็นต๎น และทั้งนี้ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ ที่ไมํ
สามารถควบคุมได๎ เชํน ภัยธรรมชาติ และสถานที่กํอสร๎างที่ไมํเอ้ืออ านวยความสะดวก 
 
วัตถุประสงค์ของก ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลระดับประสิทธิผลการจัดการของบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของ
ระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 กลุ่มเปูาหมาย 
 กลุํมบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาข๎อมูลการด าเนินงานรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 2. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องและจากนักวิชาการผู๎ทรงคุณวุฒิ รวมถึง
ผู๎เชี่ยวชาญ และผู๎บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 
 หลักส าคัญของการจัดการงานก่อสร้าง 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการงานกํอสร๎าง ได๎แกํ พนม ภัยหนําย 
(2528), ฤทธิ์ชาร์ด ดีอ ามาตย์ (2536), วิสูตร จิระด าเกิง (2548), เฟลโลส์ (Fellows. 1980), แบรมเบิ้ล และ 
คอลลาฮาน (Bramble and Callahan. 1987), ณัฐพร เพ่ิมทรัพย์ (2544) และภัทรวรรธน์ อาจองค์ (2548) 
พบวําในงานกํอสร๎างจะมีผู๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องอยูํหลายกลุํมที่มีบทบาทส าคัญ เชํน  เจ๎าของโครงการ (Owner) 
ผู๎ออกแบบ (Designer) ผู๎บริหารกํอสร๎าง (Professional Construction Manager) ผู๎ควบคุมงานกํอสร๎าง 
(Construction Supervision) ผู๎รับเหมากํอสร๎างหลัก (Contractor) และ/หรือ ผู๎รับเหมาชํวง (Subcontractor) 
โดยมีองค์ประกอบการจัดการที่ส าคัญ ได๎แกํ 1) ต๎นทุน คือมีการควบคุมดูแลระหวํางการท างานไมํให๎เกิดความ
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สูญเสีย 2) คุณภาพ คือมีการตรวจสอบความถูกต๎องตามหลักวิศวกรรม กฎหมายการกํอสร๎าง ด๎านความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล๎อมในการท างานตํางๆ 3) เวลา คือมีการวางแผนการท างาน โดยก าหนดระยะเวลาการท างานให๎เสร็จ
สิ้นตามก าหนดสัญญา หรือตามท่ีมีการตกลงกัน 
 อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข๎องกับอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ได๎แกํ ไมเคิล อี พอรท
เตอร์ (Michael E. Porter), ฟรานซิส เจ อากัวลาร์ (Francis J. Aguilar. 1967) และเอกกมล เอ่ียมศรี. (2555) 
พบวําอุปสรรคของบริษัทรับเหมาชํวงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจเป็นพิเศษ ทั้งที่มี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แนํนอน และรูปแบบไมํแนํนอน (Environment Uncertainty) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงแบบไมํแนํนอนเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ๎อน ระดับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง หรือ
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงไมํเคยเกิดขึ้นมากํอนเลยในอดีต เชํน การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
ตลาดโลก เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือความต๎องการบริการรูปแบบใหมํของลูกค๎าสํวนรูปแบบแนํนอน เชํน จ านวน
คูํแขํงรายเดิม เมื่อมีความต๎องการสํวนแบํงการตลาดสูงก็ต๎องมีการปรับราคา สํวนผู๎วําจ๎างเอง เมื่อมีทางเลือกเยอะ
ก็ต๎องมีการปรับราคา เชํนกัน 
 การประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ได๎แกํ                
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2530), พิทยา บวรวัฒนา (2541), ค็อปโลว (Coplow. 1964), ไพรซ์ (Price. 1968),            
กิ๊บสัน ไอแวนซ์วิช และ โดเนลลี (Gibson, Ivancevich, and Donnelly. 1979: 29) พบวําองค์การทุกองค์การ
จะสามารถด าเนินงานตํอไปในอนาคตให๎บรรลุได๎ตามเปูาหมาย หรือได๎ตามวัตถุประสงค์นั้น  การประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การ จึงเป็นกระบวนการที่จะสามารถบํงบอกชี้แจงได๎วําควรด าเนินการตํอไปอยํางไรให๎องค์การ
มีประสิทธิผลอยํางดีที่สุด โดยสามารถสรุปได๎วําการประเมินประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การประเมินด๎วย
การพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต หรือบริการขององค์การ ความสามารถในการผลิตสินค๎า หรือบริการ ความ
พร๎อม หรือความเป็นไปได๎ในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน หรือผลก าไรที่ได๎รับจากการด าเนินงานมีการผลิตสินค๎า 
และบริการ เป็นต๎น แนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ แยกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การประเมิน
ประสิทธิผลตามเปูาหมาย โดยการพิจารณาจากความสามารถขององค์การในการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายของ
องค์การด๎วยเครื่องมือที่มีชีวิต และไมํมีชีวิต และ 2) การประเมินประสิทธิผลเชิงระบบ ได๎เพ่ิมตัวแปรในการ
พิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช๎ในการผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตที่ได๎รับอันเป็นการพิจารณาปัจจัยน าเข๎า 
และกระบวนการผลิต 
 
สรุป 
 จากข๎อมูลดังกลําวสามารถสรุปได๎วํา การจัดการที่มีประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
และการพิจารณาผลของการท างานที่ส าเร็จลุลํวงตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว๎ เป็นตัวการ หรือเป็นเครื่องตัดสินใจขั้น
สุดท๎ายส าหรับการเปรียบเทียบ ระหวํางวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของโครงการ ที่มีความสัมพันธ์กับผลงาน ผลที่
เกิดขึ้นของงานนั้นจะต๎องตอบสนอง หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์ การ เป็นการประเมินผลที่ได๎รับของ
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แผนงาน การบริการ ลักษณะกิจการในการลดปัญหา และปรับปรุงสถานการณ์ที่ไมํ พึงพอใจให๎ดีขึ้น การพิจารณา
ทางเลือกโดยการใช๎ประสิทธิผลเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงในรูปของหนํวยของผลผลิต หรือบริการ
วํามีการใช๎ทรัพยากรปัจจัยน าเข๎ามามากน๎อยเพียงใด และผลที่เกิดข้ึนสอดคล๎องกับเปูาหมายอยํางไร 
 อยํางไรก็ตาม การจัดการที่มีประสิทธิผล ยังหมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเปูาหมายที่ 
ได๎ก าหนดไว๎ โดยใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา รักษาไว๎ซึ่งทั้งทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์ และไมํสร๎าง
ความเครียดแกํสมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวาง ซึ่งในการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบตํอปัญหา หรือข๎อยุํงยากที่เกิดขึ้น และองค์การสํวน รวมสามารถปรับตัว 
และพัฒนาเพื่อด ารงอยูํตํอไปได๎ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาชํวงงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย ได๎จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและจากนักวิชาการผู๎ทรงคุณวุฒิ รวมถึง
ผู๎เชี่ยวชาญ และผู๎บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย โดยบริษัทรับเหมาชํวงสามารถน าองค์ความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างาน และเกิดประสิทธิผลตามที่ได๎ก าหนดไว๎ และยังใช๎เป็นแนวทางส าหรับบริษัทรับเหมาชํวงรายใหมํที่มีความ
สนใจจะเข๎ามาศึกษาวิธีการจัดการงานสร๎างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือกํอนเข๎ามารํวมท างาน และใน
อนาคตผู๎วิจัยหวังวําผลการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการเรียนการสอน  ส าหรับ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีการเปิดสอนในภาควิชาโยธา กํอสร๎าง ไฟฟูาสื่อสาร การจัดการงาน
โครงการ และการจัดการงานกํอสร๎างตํอไป 
 
กติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการนี้ส าเร็จลงได๎ด๎วยดี เนื่องจากได๎รับความกรุณาอยํางสูงจากทํานอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณา
ให๎ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง ผู๎เขียนบทความ
ตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุํมเทของทํานอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎  ณ ที่นี้ 
ขอขอบพระคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ และแนวทางการปฎิบัติ จนท าให๎บทความนี้
ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี อนึ่งผู๎เขียนบทความหวังวําบทความฉบับนี้จะมีประโยชน์อยูํไมํน๎อย จึงขอมอบสํวนดี และขอ
มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แดํบิดา มารดา และผู๎มีพระคุณทุกทําน ส าหรับข๎อบกพรํองตํางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นั้น ผู๎เขียนบทความขอน๎อมรับผิดเพียงผู๎เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกทํานที่ได๎เข๎ามาศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานตํอไป 
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ตัวอย่างภาพประกอบ 
 สถานีฐาน (Base Station) ของระบบโทรศัพท์มือถือที่ท าหน๎าที่สํงผํานสัญญาณนั้น จะประกอบไปด๎วย 
อุปกรณ์รับ-สํงสัญญาณ สายอากาศ สายเคเบิลน าสัญญาณ และตัวโครงสร๎างเสาสัญญาณที่ใช๎รองรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ดังที่กลําวมา โดยตัวโครงสร๎างเสาสัญญาณจะมีลักษณะเป็นแบบ หอคอย โครงสร๎างคอนกรีต และ
โครงสร๎างเหล็ก ซึ่งมีชื่อเรียกกันท่ัวไปวําเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ดังภาพประกอบ 1) 
 

 
 

ภาพประกอบ 1) สถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือแบบโครงสร๎างเหล็ก 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ หรือ กสทช. 
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การพัฒนาตราสินค้าของของกลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน  
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

The Development Branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan  
Tambon Khwa Amphoe Mueang Mahasarakham Province. 

 
นพรัช  พันโภคา1 ประภาศิลป์  วันนอก2 ดร.กิตติชัย เจรญิชยั3 และ ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม4 

Nopparas   Panpaoka  Praphasin  Wannok  Dr.Kittichai Jaroenchai and Asst.Prof.Dr.Kemika Sansom 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎าน
เชียงเหียน 2) เพ่ือออกแบบตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 3) เพ่ือศึกษาตราสินค๎าของกลุํม
สตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน และ 4) เพ่ือพัฒนาตราสินค๎าของของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Method Research 
Design) เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบวํา 1) ตราสินค๎าของ
กลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนมีการใช๎สีที่ออกแบบตราสินค๎าที่ดูไมํสบายตา หรือ สีสันฉูดฉาดเกินไป  2) 
ออกแบบตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนมีการน าสัญลักษณ์ท๎องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบของ
ตราสินค๎า 3) ผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน  โดย
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅=3.05 , S.D=0.15) และ 4) แนวทางการพัฒนาตราสินค๎า คือ ด๎านสี ควรมีการ
ออกแบบตราสินค๎าที่ใช๎เป็นสีที่ดูแล๎วสบายตา เชํนใช๎สีฟูาหรือสีด าในการออกแบบตราสินค๎า  

 
ค าส าคัญ : ตราสินค๎า 
 
ABSTRACT 

This research aims to 1) situation analysis of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan 
2) Brand building of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan 3) study to branding of The 
Women Weaving for Baan Chieng Xuan and 4) development branding of The Women Weaving 
for Baan Chieng Xuan Tambon Khwa Amphoe Mueang Mahasarakham Province by using mixed 
method research Design. The instrument used for collecting data was structured interview and 
questionnaire. The results were found as follows: 1) there is a brand design that seems 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
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uncomfortable or flashy colours too 2) using the local symbol to be the element of the brand 
3) branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan was at a medium level ( ̅=3.05, 
S.D=0.15) and 4) development branding of The Women Weaving for Baan Chieng Xuan was 
colors: There should be a brand design that uses a color that looks great on the eyes, such as 
using a blue or black in the brand design. 

 
Keywords : Branding 
 
บทน า 
 ในการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค๎าจากชุมชนสูํตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ ด๎วยระบบ
ร๎านค๎าเครือขํายเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง พ่ึงตนเองได๎ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการสร๎างรายได๎ด๎วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมาพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพมีจุดเดํนและมูลคําเพ่ิมเป็นที่ต๎องการของตลาด ทั้งในและตํางประเทศ ได๎มีการก าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) วําด๎วย ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจ
สูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน ในชํวงระยะเวลาตั้งแตํเริ่มแผนพัฒนาฯ ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยร๎อยละ 3.9 และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไว๎ได๎โดยฐานะการคลังมีความ
แข็งแกรํง ทุนส ารองระหวํางประเทศเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องรวมทั้งการจ๎างงานและดุลบัญชีเดินสะพัดอยูํในเกณฑ์ดี 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554, หน๎า 85)  

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยแหํงชาติ ฉบับที่ 8 (2555-2559) วําด๎วย การบริหารจัดการความรู
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู การใช๎ประโยชนเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด๎วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข๎าถึงประชาชน และประชาสังคมอยํางแพรหลาย โดยมุํงเน๎นการวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการวิจัยและ ผลงานวิจัยด๎วยการบริหารจัดการด๎านการวิจัยให๎เป็นฐานความรู๎ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ พัฒนาเศรษฐกิจตํอยอดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ : ระบบออนไลน์) ในปัจจุบันผู๎ผลิตสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2557-2558 ในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ มีผู๎ประกอบการจ านวน 5,003 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนไว๎กวํา 27,278 
รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผํานการคัดสรรลําสุด มีทั้งหมด 8,592 รายการ โดยแยกเป็นประเภทอาหาร 
จ านวน 2,728 รายการ ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 293 รายการ ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย จ านวน 1,802 
รายการ ประเภทของใช๎ ของประดับตกแตํง จ านวน 3,518 รายการ และประเภทสมุนไพรไมํใชํอาหารจ านวน 251 
รายการ (ภูมิปัญญาไทย : ระบบออนไลน์) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2557-2560) ในยุทธศาสตร์เสริมสร๎าง
เศรษฐกิจเพ่ือชุมชน วําด๎วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกํกลุํมผู๎ผลิต
และผู๎ประกอบการ OTOP เพ่ิมชํองทางการจ าหนํายสินค๎า OTOP และเพ่ือสํงเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค๎า 
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OTOP ของจังหวัดมหาสารคามให๎ก๎าวสูํมาตรฐานอาเซียนและสากล และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาสินค๎า OTOP สูํสากล (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม : ระบบออนไลน์) 

ส าหรับกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน เป็นผู๎ผลิตสินค๎า OTOP ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย 
ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาในตราสินค๎าที่มีการใช๎สีที่ออกแบบตราสินค๎าที่ดูไมํสบายตา หรือ 
สีสันฉูดฉาดเกินไป (บทสัมภาษณ์คุณแมํแพง โคตรมงคุณ ประธานกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน เมื่อวันที่ 
7 กันยายน 2559) ท าให๎กลุํมวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎าน
เชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือน าความรู๎ที่ได๎มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตราสินค๎า
เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก๎ับกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพ่ือออกแบบตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  

3. เพ่ือศึกษาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  

4. เพ่ือพัฒนาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู๎ประกอบการที่มี เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน อายุการท างาน ที่แตกตํางกัน          
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามตํางตํางกัน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค๎าจากนักวิชาการหลายทําน ดังตํอไปนี้ 
1. ความหมายตราสินค้า (Branding) มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของค าดังกลําว 

ดังตํอไปนี้ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543:107) กลําววํา ตราสินค๎า (Brand) หมายถึง ชื่อ ค า สัญลักษณ์ การออกแบบ 

หรือสํวนผสมของสิ่งดังกลําวเพ่ือระบุถึงสินค๎าและบริการของผู๎ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุํมของผู๎ขายเพ่ือแสดงถึ ง
ลักษณะที่แตกตํางจากคํูแขํงขัน 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547:161) กลําววํา ตราสินค๎า (Brand) หมายถึง การใช๎ชื่อ รูปแบบ สัญลักษณ์ 
หรือการออกแบบ หรือการผสมผสานของสิ่งตํางๆเหลํานี้ เพ่ือใช๎ระบุหรือจ าแนกผลิตภัณฑ์ 



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

61 

 

ภาวิณี กาญจนาภา (2554:154) กลําววํา ตรายี่ห๎อผลิตภัณฑ์  (Brand) หมายถึง ชื่อ ค า สัญลักษณ์ การ
ออกแบบ หรือการรวมกันของสิ่งตํางๆข๎างต๎นที่เป็นเครื่องแสดงถึงผลิตภัณฑ์ของผู๎ขายและเป็นสิ่งที่ชํวยแยกความ
แตกตํางระหวํางผลิตภัณฑ์ของผู๎ขายและผู๎แขํงขัน 

วิทวัส รุํงเรืองผล (2549:120) กลําววํา ตรายี่ห๎อ (Brand) หมายถึง ถ๎อยค า (Word) สัญลักษณ์ (Symbol 
or logo) รูปทรง (Style) การออกแบบ (Design) สี (Color) อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายๆอยําง รวมกันเพ่ือระบุชี้
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ขององค์กรที่จะแตกตํางจากผู๎อ่ืน  

ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554:160) กลําววํา ตราสินค๎า (Brand) เป็นชื่อ ค า สัญลักษณ์ 
การออกแบบ หรือสํวนผสมของสิ่งดังกลําวเพ่ือระบุถึงสินค๎าและบริการของผู๎ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุํมผู๎ขายเพ่ือ
แสดงถึงลักษณะที่แตกตํางจากคํูแขํงขัน 

สรุปได๎วํา ตราสินค๎า (Brand) หมายถึง การใช๎ชื่อ รูปแบบ สัญลักษณ์ การออกแบบถ๎อยค า สัญลักษณ์ 
รูปทรง สี อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายๆอยํางรวมกันเพื่อระบุถึงสินค๎าและบริการของผู๎ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุํม
ผู๎ขายและเป็นสิ่งที่ชํวยแยกความแตกตํางระหวํางผลิตภัณฑ์ของผู๎ขายและผู๎แขํงขัน 

2. ความส าคัญของตราสินค้า (Branding) 
ตราสินค๎าท าให๎ผู๎ซื้อเลือกซื้อสินค๎าได๎ถูกต๎องโดยผู๎ซื้อเปรียบเทียบคุณภาพได๎เห็นความแตกตํางในสินค๎าใน

การน าตราสินค๎าไปใช๎ในการโฆษณาและลูกค๎าจ าได๎เมื่อสินค๎าอยูํในชั้นวางในร๎านเพ่ือให๎ผู๎ขายเพ่ิมยอดขายและ
การตลาดเพราะชํวยให๎ผู๎ซื้อไมํสับสนในการตัดสินใจซื้อและสามารถตั้งราคาให๎แตกตํางกันในแตํละสายยี่ห๎อในการ
ก าหนดต าแหนํงสินค๎าตํางๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2543:108) ทั้งนี้ตราสินค๎าจัดเป็นทรัพย์สินขององค์กรธุรกิจที่ชํวย
เพ่ิมคุณคําให๎กับผลิตภัณฑ์นอกจากคุณลักษณะทางกายภาพที่ผู๎บริโภคสามารถมองเห็นได๎หรือหน๎าที่ประโยชน์ใช๎
สอยของผลิตภัณฑ์ที่ผู๎บริโภคได๎รับการซื้อผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการตามยี่ห๎อผลิตภัณฑ์ที่ดีตํอให๎เกิดการรับรู๎แรง
เห็นคุณคําจดจ ายอมรับและสร๎างความซื่อสัตย์ตํอสายยี่ห๎อปฏิภาณอันจะน ามาซึ่งรายได๎และก าไรให๎กับธุรกิจ(ภา
วิณี กาญจนาภา 2554:155) 

ตราสินค๎ามีความส าคัญมากๆทั้งตํอ ผู๎ผลิต ผู๎จ าหนํายและผู๎บริโภค หากผลิตภัณฑ์ตํางๆไมํมีการน าตรา
ยี่ห๎อมาใช๎การติดตํอซื้อขายและกิจกรรมอื่นๆทางการตลาด คงท าได๎ด๎วยความยากล าบากโดยตรายี่ห๎อมีสํวนส าคัญ 
เชํน ท าให๎ลูกค๎าเห็นความแตกตํางระหวํางผลิตภัณฑ์ในแตํละชนิด แตํละแบบของผู๎ผลิตแตํละราย ชํวยสร๎างความ
มั่นใจให๎กับลูกค๎าในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วําจะได๎ผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการในคุณภาพแลมาตรฐานที่เคยได๎รับ 
(วิทวัส รุํงเรืองผล 2549:121) ดังนั้นตราสินค๎าเป็นการน าเสนอผลประโยชน์ด๎านหน๎าที่ของสินค๎าให๎กับผู๎บริโภค
ปทุมเวชผลประโยชน์นี้จะต๎องดีเทํากับหรือมากกวําคูํแขํงขันและน าเสนอผลประโยชน์ทั้งในด๎านบนและด๎าน
อารมณ์ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนี้จะสอดคล๎องกับการเพ่ือน าเสนอคําสินค๎าที่มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว (ปณิศา มีจินดา 
และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2554:161) 

สรุปได๎วําตราสินค๎ามีความส าคัญมากๆทั้งตํอผู๎ผลิต ผู๎จ าหนํายและผู๎บริโภคซึ่งจัดเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ธุรกิจที่ชํวยเพิ่มคุณคําให๎กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการน าเสนอผลประโยชน์ด๎านหน๎าที่ของสินค๎าให๎กับผู๎บริโภคท าให๎
ผู๎ซื้อเลือกซื้อสินค๎าได๎ถูกต๎องโดยผู๎ซื้อเปรียบเทียบคุณภาพได๎เห็นความแตกตํางในสินค๎าในการน าตราสินค๎าไปใช๎ใน
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การโฆษณาและลูกค๎าจ าได๎เมื่อบริษัทมีตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงแล๎วปัจจัยด๎านการผลิตอาจถูกน าไปวําจ๎างหนํวยงาน
ภายนอกเป็นผู๎ผลิตได๎ 

3. องค์ประกอบของตราสินค้า (Branding) 
จากการศึกษาองค์ประกอบตราสินค๎าจากนักวิชาการหลายทํานท าให๎สรุปได๎วําองค์ประกอบของตราสินค๎า 

ประกอบด๎วย ด๎านชื่อตรา ด๎านสี ด๎านภาษา ด๎านสัญลักษณ์ และด๎านการออกแบบ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบด๎วย
การศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบํงออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผู้ให้ข้อมูล คือ สมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน จ านวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (Structured Interview) โดยรูปแบบการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง เป็นการก าหนดประเด็นโครงสร๎างข๎อค าถามที่มีค าถามแนํนอนตายตัว ผู๎วิจัยได๎ใช๎ข๎อ
ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณ์เฉพาะประเด็นที่ส าคัญๆ คือ สภาพการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 

การเก็บข้อมูล เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่เจาะลึกมีความถูกต๎องและครบถ๎วนสมบูรณ์ โดยขั้นแรกจะเริ่ม
ด าเนินการเก็บข๎อมูลจากเอกสารจากนั้นจะใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลจากกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร๎าง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช๎วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมูํของเนื้อหา 
(Category) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหาประเด็นรํวมหรือประเด็นหลักและ
อธิบายเนื้อหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 การออกแบบตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน จ านวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง การออกแบบตราสินค๎า เป็นเครื่องมือที่

ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ผู๎วิจัยประยุกต์ข้ึนจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง และความรู๎ที่ได๎จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง 

การเก็บข้อมูล ผู๎วิจัยจะน าเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ไป
ด าเนินการส ารวจข๎อมูล เพ่ือเก็บข๎อมูลจากสมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ในวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) น าเสนอใน
รูปของจ านวน (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)  

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาศึกษาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน จ านวน 19 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่

ผู๎วิจัยประยุกต์ข้ึนจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง ความรู๎ที่ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูล
จากข้ันตอนการวิจัยระยะท่ี 2 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผู๎วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยวิธีการหาความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence : IOC) เลือก
ค าถามที่มีคํา IOC ตั้งแตํ 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน และวิเคราะห์คําความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพ่ือพิจารณาคําสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคส์ (Cronbach’s Alpha) 
ของตัวแปรทุกตัวมีคําเกิน 0.60 ซึ่งเป็นคําท่ียอมรับได ๎(Hair et al., 2006)  

การเก็บข้อมูล ผู๎วิจัยจะน าเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได๎มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแล๎ว ไปด าเนินการส ารวจข๎อมูล เพ่ือเก็บข๎อมูลจากสมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎า
สหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) น าเสนอใน
รูปของจ านวน (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 4 เพ่ือพัฒนาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผู้ให้ข้อมูล คือ สมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน จ านวน ต คน และนักวิชาการ จ านวน 
2 คน  

เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข๎อมูลสนทนากลุํมซึ่งประกอบไปด๎วยแนวทางปลายเปิดในการ
สนทนากลุํมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช๎พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพลูศรี 

การเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ใช๎วิธีการการสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) เพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนากลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาตราสินค๎าของกลุํมขนมเทียนแก๎วแมํพลูศรี โดยการสนทนากลุํมของ
สมาชิกกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน และนักวิชาการ ประกอบด๎วย การจัดระเบียบข๎อมูล การแสดงข๎อมูล 
สรุป และตรวจสอบความถูกต๎องของผลวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยสรุปข๎อค๎นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. สรุปผลข้อค้นพบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พบวํา สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ประกอบด๎วย 
ด้านชื่อตราสินค้า คือ ไมํมีความแตกตํางจากผลิตภัณฑ์ ด้านสี คือ มีการใช๎สีที่ออกแบบตราสินค๎าที่ดูไมํสบายตา 
หรือ สีสันฉูดฉาดเกินไป ด้านการออกแบบ คือไมํมีการวางแผนกํอนออกแบบตราสินค๎า ด้านภาษา คือ ภาษายัง
สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ไมํคํอยจะดีหนัก และด้านสัญลักษณ์ คือ ตราสินค๎าไมํมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุํม 

2. สรุปผลข้อค้นพบออกแบบตราสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พบวํา ส าหรับการออกแบบตราสินค๎า ผู๎ประกอบการสํวนใหญํจะมีความคิดเห็นในการน าสัญลักษณ์
ท๎องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบของตราสินค๎า ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 การออกแบบตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน 
 

3. สรุปผลข้อค้นพบการศึกษาตราสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน ต าบลเขวา  
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

พบวํา ผู๎ประกอบการสํวนใหญํจะเป็น สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.90 มีอายุระหวําง 
31-40 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.60 มีสถานภาพสมรส จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.60  มีระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.40 มีรายได๎ตํอเดือน 5 ,001-10,000 บาท จ านวน 
12 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.20 มีอายุการท างาน 1-5ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.90 และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสร๎างตราสินค๎ากลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( ̅=3.05, S.D=0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 
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ดังนี้ ด๎านชื่อตรา ( ̅=3.18, S.D=0.20) ด๎านภาษา ( ̅=3.08, S.D=0.20) ด๎านการออกแบบ ( ̅=3.00, S.D=0.26) 
ด๎านสัญลักษณ์ ( ̅=3.00, S.D=0.19) ด๎านสี ( ̅=2.99, S.D=0.24) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ผู๎ประกอบการที่มี เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน 
อายุการท างาน ที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเข
วา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

4. สรุปผลข้อค้นพบการพัฒนาตราสินค้าของกลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 พบวํา กลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียนควรมีการพัฒนาตราสินค๎า โดยเรียงด าดับดังนี้ 

1. ด๎านสี (Colors) ควรมีการออกแบบตราสินค๎าที่ใช๎เป็นสีที่ดูแล๎วสบายตา เชํนใช๎สีฟูาหรือสีด าในการ
ออกแบบตราสินค๎า  
 2. ด๎านสัญลักษณ์ (Logo) ควรมีการออกแบบตราสินค๎าที่มีสัญลักษณ์แสดงถึงบุคลิกภาพได๎ชัดเจน โดย
การตัวสินค๎าได๎อยํางชัดเจน          
 3. ด๎านการออกแบบ (Design) ควรมีการออกแบบตราสินค๎าที่มีการวางแผนอยํางเหมาะสม โดยมีการ
วางแผนกํอนออกแบบตราสินค๎า 

4. ด๎านภาษา (Language) ควรมีการออกแบบตราสินค๎าที่มีภาษาที่ใช๎สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได๎ดี โดยการใสํ
ชื่อกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์ บ๎านเชียงเหียน ลงไปใน ตราสินค๎าด๎วย          
 5. ด๎านชื่อตรา (Brand name) ควรมีการออกแบบตราสินค๎าที่ ชื่อตราสามารถแสดงให๎เห็นความแตกตําง 
โดยมีการออกแบบตราสินค๎าที่แตกตํางจากคูํแขํง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผู๎วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวาอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีการ
สร๎างตราสินค๎าพบวําผู๎ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร๎างตราสินค๎าโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 
( ̅ = 3.05 ,S.D = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน เรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านชื่อตรา( ̅ = 3.18 , 
S.D = 0.20) ด๎านภาษา ( ̅ = 3.08 , S.D = 0.20) ด๎านการออกแบบ ( ̅ = 3.00 , S.D = 0.26) ด๎านสัญลักษณ์          
( ̅ = 3.00 , S.D = 0.19) ด๎านสี ( ̅ = 2.99 , S.D = 0.24) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธนากร ภัทรพูนสิน 
(2556) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าข๎าวสารบรรจุถุง พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ของความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าข๎าวสารบรรจุถุง จากการศึกษา พบวําในภาพรวมจุดอยูํ ในระดับมากเนื่ องจาก 
ชื่อ ค า สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือสํวนผสมของสิ่งดังกลําวเพ่ือระบุถึงสินค๎าและบริการของผู๎ขายรายใดรายหนึ่ง
หรือกลุํมของผู๎ขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะที่แตกตํางจากคํูแขํงขัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2543:107) 

2. การพัฒนาตราสินค๎าของกลุํมสตรีทอผ๎าสหกรณ์บ๎านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบวําสิ่งที่ต๎องพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ ด๎านสี ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธนากร ภัทรพูนสิน 
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(2556) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง  อิทธิพลของความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าข๎าวสารบรรจุถุง พบวํา เมื่อพิจารณา เป็น
รายข๎อเรียงตามล าดับคําเฉลี่ยพบวําปัจจัยที่มีอิทธิพลของความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าข๎าวสารบรรจุถุง ล าดับ
สุดท๎าย คือ ความรับผดชอบขององค์กรตํอสังคมเนื่องจากสิ่งที่มีอยูํในตัวของวัตถุนั้นๆสี เป็นปรากฎการณ์ของแสง
กระทบที่วัตถุแล๎วถูกสํงมาที่ตาของเรา แบํงเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติและสีที่สังเคราะห์ขึ้นมา สีมีความส าคัญใน
การด ารงชีวิตประจ าวันมากๆ เชํน การแตํงกาย เครื่องหมาย สัญลักษณ์เป็นต๎น และสียงยังให๎ความรู๎สึกทาก
จิตวิทยา ได๎อีกด๎วย คือ กลํอมเกลาจิตใจให๎รู๎สึกอํอนไหวได๎  
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บทคัดย่อ 

วิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุํมวัดผลกํอนและหลังการทดลองโดยประยุกต์ใช๎ทฤษฏีเสริมสร๎างพลังอ านาจ
ของก๊ิบสันนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุและศึกษาผลของโปรแกรม
เสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ ต าบลปากโทก อ าเภอเมือง จังห วัด
พิษณุโลก กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมทดลองที่ได๎รับโปรแกรม จ านวน 30 คน และกลุํมควบคุมจ านวน 30 คน ท า
การสุํมแบบเจาะจงโดยใช๎เกณฑ์คัดเข๎าคัดออก เครื่องมือวิจัย ประกอบด๎วยโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอ
พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมและแบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อม วิเคราะห์ข๎อมูล
ด๎วยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบคําเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่มีความเป็นอิสระและไมํอิสระตํอกัน พบวํา 
พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุในกลุํมทดลองหลังการให๎โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจมี
พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมสูงกวํากํอนการทดลองและสูงกวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ p-
value < 0.001 
 
ค าส าคัญ โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจ, ภาวะสมองเสื่อม, พิษณุโลก 
 
Abstract 

This quasi–experimental research using the pretest–posttest design applied with 
empowerment theory of Gibson, aimed to study the dementia preventive behavior in older 
adults and to investigate the effect of empowerment program on dementia preventive behavior 
in older adults, Pak Thok sub-district, Muang, Phitsanulok province. Thirty people received 
intervention were used as experimental group and 30 people of control group were chosen. 
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The samples were purposely selected based on inclusion and exclusion criteria. Research 
instruments composed of dementia preventive behavior program and questionnaire. The data 
were analyzed using descriptive statistics. The hypotheses were computed using the t-test 
(Independent and Paired Samples). The result showed that the older adults’ dementia 
preventive behavior in older adults after obtaining the program was higher than the one before 
treatment and was higher than the control group with statistically significant difference (p-value 
< 0.001). 
 
Keywords: Empowerment Program, Dementia, Phitsanulok 
 
บทน า 
 องค์การสหประชาชาติได๎ประเมินสถานการณ์ผู๎สูงอายุในชํวงปี พ.ศ. 2544 – 2643 วําจะเป็นศตวรรษ
แหํงผู๎สูงอายุ หมายความวําจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกวําร๎อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก                
(เรณุการ์ ทองค ารอด, 2557) ทั้งนี้จะพบวําประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ จะมีการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยี
การแพทย์ ท าให๎รัฐบาลมีการพัฒนาทางด๎านสาธารณสุขได๎อยํางทั่วถึง ส าหรับในกลุํมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎พบวําประมาณปี พ.ศ. 2593 ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีจ านวนผู๎สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2557) ซึ่งประเทศไทยได๎เข๎าสูํ “สังคมผู๎สูงอายุ”ตั้งแตํปี พ.ศ.2548 
หรือ 12 ปีที่ผํานมา ทั้งนี้คาดการณ์วําประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์” ประมาณปี พ.ศ. 2564 
โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 68 ล๎านคน ในจ านวนนี้เป็นประชากรสูงอายุถึง 10 
ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 14.7 (บรรลุ ศิริพานิช, 2557) ของประชากรไทยทั้งหมด ผู๎สูงอายุไทยสํวนใหญํเป็นโรค
เรื้อรัง ได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อม อีกทั้งยังมีแนวโน๎ม
เพ่ิมมากข้ึน 
 ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุํมอาการที่พบบํอยในผู๎สูงอายุ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization & Alzheimer’s Disease International, 2012) ได๎รายงานวําประชากรสูงอายุทั่วโลก มีภาวะ
สมองเสื่อมจ านวน 2.4 - 3 ล๎านคน ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบได๎บํอยในผู๎สูงอายุ ส าหรับประเทศไทยพบวํา 
ในปีพ.ศ. 2558 มีผู๎ปุวยภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 229,100 คน และคาดการณ์ไว๎วําจ านวนผู๎ปุวยภาวะสมองเสื่อมใน
ประเทศไทยจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 450,200 คน และ 1,233,200 คน ภายในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2593 
ตามล าดับ (วัลลภา อันดารา, 2559) ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาส าคัญที่สํงผลกระทบตํอภาวะสุขภาพทั้งของ
ผู๎สูงอายุ และบุคคลภายในครอบครัวโดยเฉพาะผู๎ดูแลผู๎ปุวย ภาวะสมองเสื่อมจะท าให๎ผู๎สูงอายุมีการถดถอยของ
ระบบสมองในการเรียนรู๎และเชาว์ปัญญาอยํางรุนแรง ประกอบกับมีปัญหาด๎านการสื่อสารเพ่ือให๎บุคคลอ่ืนเข๎ าใจ
ความหมายที่ตนสื่อ การปูองภาวะสมองเสื่อมท าได๎โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให๎ครบ 5 หมูํ นอนหลับ
พักผํอนให๎เพียงพอ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ หมั่นฝึกสมองและท างานเพ่ือเพ่ิมทักษะของสมอง รวมถึงการท า
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กิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน สามารถชํวยชะลอการเกิดโรคหรือชะลอความเสื่อมของสมองลงได๎ (บุษย์ณกมล เรืองรักเรียน
, 2554)  
 การเสริมสร๎างพลังอ านาจด๎านสุขภาพในผู๎สูงอายุเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชํวยให๎ผู๎สูงอายุ สามารถปูองกัน
ตนเอง หรือชํวยลดภาวะเสี่ยงตํอการปุวยด๎วยภาวะสมองเสื่อมได๎ โดยจัดกิจกรรมในกลุํมเสี่ยงในผู๎สูงอายุที่เจ็บปุวย
ด๎วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งกิจกรรมจะสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นภาวะสมองเสื่อมได๎
มีการการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ตามแนวคิดของกิ๊บสันและกระบวนการเสริมสร๎าง
พลังอ านาจ (Gibson, 1993: 267-268) ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปรีดา กังแฮ (2558) ที่พบวํากิจกรรม
เสริมสร๎างพลังอ านาจในการจัดการตนเองเพ่ือควบคุมโรคเบาหวาน หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมผู๎ปุวยมีพฤติกรรมการ
จัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดตามเปูาหมาย จนสามารถควบคุมโรคได๎ตามเกณฑ์ ดังนั้นผู๎วิจัย        
จึงได๎ประยุกต์ทฤษฎีการเสริมสร๎างพลังอ านาจของกิ๊บสัน มาประยุกต์ใช๎ในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
เพ่ือจะได๎เป็นทางเลือกในการแก๎ไขปัญหาด๎านภาวะสมองเสื่อมตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
ต าบลปากโทก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลองกํอนและหลังการทดลองมีความ
แตกตํางกัน 
 2. พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุระหวํางกลุํมควบคุมกับกลุํมทดลองหลังได๎รับ
โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจมีความแตกตํางกัน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 มาตรการในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุเป็นมาตรการที่ชํวยเพ่ิมสมรรถภาพการท างานของ
สมองได๎แกํ การออกก าลังกายแบบ Aerobic exercise อยํางน๎อยครั้งละ 30 นาที 2 ครั้งตํออาทิตย์ และการฝึก
การใช๎สมอง (Cognitive activity training) สํวนมาตรการที่ไมํมีประโยชน์ในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมคือการ
รับประทานอาหารเสริมพวก Omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids และDehydroepiandrosterone 
ในด๎านของปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมพบวํา ปัจจัยที่ชํวยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมใน
อนาคตคือการที่มีกิจกรรมทางกายมาก (Physical activity) การมีดัชนีมวลกายที่ปกติ (Normal body mass 
index) การกินอาหารแบบ Mediterranean diet การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเทํากับหรือน๎อยกวํา 1 drink ตํอวัน 
และการกิน vitamin C และ E เสริม สํวนปัจจัยที่ไมํมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะสมองเสื่อมได๎แกํ การดื่มกาแฟ
เป็นประจ า และการกิน beta-carotene เสริม (ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, 2558) สํวนในด๎านของการสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อมมีการศึกษาพบวําคําเฉลี่ยคะแนนความรู๎การปูองกันภาวะสมองเสื่อม
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ในผู๎สูงอายุและคําเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องต๎น (MMSE-Thai 2002) กํอนและหลังการทดลอง แตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ คือกํอนการทดลองมีคําเฉลี่ยคะแนนความรู๎การปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
7.52 คะแนน และคําเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องต๎น (MMSE-Thai) กํอนการทดลอง 21.00 คะแนน หลัง
การทดลอง 24.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตํางกํอนและหลังการทดลองของคําเฉลี่ยคะแนนความรู๎การ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อม และคําเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องต๎น (MMSE-Thai 2002) พบวํา หลังการ
ทดลองมีคะแนนสูงกวํากํอนการทดลอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  (ศินาท แขนอก, 2553) 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎วํา มีปัจจัยหลายอยํางที่จะชํวยปูองกันภาวะสมองเสื่อม
ในผู๎สูงอายุ เชํน การท างานที่ต๎องใช๎ความคิดและสมาธิสูง การท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน การเข๎าสังคม การ
รับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํ การฝึกสมอง การออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ธัญญารัตน์ อโนทัยสินทรี (2558) ได๎กลําววําการออกก าลังแบบ (Aerobic Exercise) อยํางน๎อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ๆ ละ 30 นาที การฝึกใช๎สมอง การท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืน เป็นการชํวยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ
ได๎ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงน าวิธีการปูองกันภาวะสมองเสื่อมมาสร๎างโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุํมวัดผลกํอนและ
หลังการทดลอง (Two group pre-test and post–test) ซึ่งผู๎วิจัยได๎ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
    ประชากร คือ ผู๎สูงอายุที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไป และมีภูมิล าเนาในต าบลปากโทก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 936 คน 
    กลุํมตัวอยําง เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 60 คน โดยแบํงเป็นกลุํม
ทดลอง 30 คน และกลุํมควบคุม 30 คน ตามคุณสมบัติ ดังนี้  
  1.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู๎สูงอายุเข๎ารํวมในการวิจัย 
   1) เป็นผู๎สูงอายุในชมรมผู๎สูงอายุ ต าบลปากโทก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
   2) สามารถพูดคุยโต๎ตอบรู๎เรื่อง และชํวยเหลือตนเองได๎ดี 
   3) ยินยอมให๎ความรํวมมือในงานวิจัย 
  1.2 เกณฑ์การคัดผู๎สูงอายุออกจากการวิจัยออก  
    ผู๎สูงอายุไมํได๎อยูํรํวมในการวิจัยตลอดชํวงของการให๎โปรแกรม 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ใช๎เครื่องมือ 2 ชนิด ได๎แกํ โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ และแบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
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 2.1 โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ ต าบลปากโทก 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการประยุกต์ทฤษฏีเสริมสร๎างพลังอ านาจของ กิ๊บสัน (Gibson, 1993) และ
แนวคิดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์ ประกอบด๎วยกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 สาระนํารู๎ ควบคูํความสุข  กิจกรรมที่ 2 ลดพฤติกรรมเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม 
กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมความจ า พัฒนาสมอง  กิจกรรมที่ 4 เสริมความคิดเพ่ิมความจ า 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเลํนสนุกและความคิด  กิจกรรมที่ 6 เพ่ิมสมาธิ เพ่ิมทักษะ 

 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ ซึ่งผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นเอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรม มีรายละเอียดประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎สูงอายุ 7 ข๎อ ประกอบด๎วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจ าตัว 

สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ จ านวน 25 ข๎อ  
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  2.3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) 
 ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกต๎อง ความตรงของเนื้อหา และความเหมาะสม
ของเนื้อหาของภาษาที่ใช๎ โดยใช๎การตรวจสอบจากผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทําน 
   2.3.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 
 ผู๎วิจัยน าเครื่องมือไปทดลองใช๎ (Try-out) กับผู๎สูงอายุ ซึ่งมีบริบทและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต
คล๎ายคลึงกับกลุํมประชากรที่ต๎องการศึกษา โดยท าการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด หาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือโดยวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาคช์ (Cronbach) คําที่ได๎เทํากับ 
0.735 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นเตรียมการ 
- ผู๎วิจัยท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพทั้ง 2 แหํง 
- ผู๎วิจัยติดตํอประสานงานกับผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนและ

วิธีการด าเนินงานวิจัย       
ขั้นด าเนินการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองโดยใช๎โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อม          
ในผู๎สูงอายุที่ได๎ประยุกต์ขึ้นมา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ซึ่งกลุํมการทดลองจะได๎ปฏิบัติตาม
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โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ โดยกลุํมควบคุมจะด าเนิน
ชีวิตตามปกติซึ่งจะด าเนินการทดลองท้ัง 2 กลุํมพร๎อมกัน 
 สัปดาห์ที่ 1 ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลกํอนการทดลองในกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไป
ของผู๎สูงอายุ แบบสอบถามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
 สัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 กลุํมทดลองจะได๎รับโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
 สัปดาห์ที่ 8 ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลหลังการทดลอง ในกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม ด๎วยแบบสอบถาม
ชุดเดียวกันกับกํอนการทดลองโดยจะท าการเก็บข๎อมูล 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎สูงอายุทั้งกลุํมทดลองและ
กลุํมควบคุมโดยหา คําความถ่ี ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ใช๎สถิติ Paired Sample t – test เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกํอนและหลังได๎รับโปรแกรม
ในกลุํมทดลอง  
 ใช๎สถิติ Independent Sample t – test เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมระหวํางกลุํมทดลอง
และกลุํมควบคุมหลังได๎รับโปรแกรม 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลอง กํอนและหลังได๎รับ
โปรแกรม 
 
กลุ่มทดลอง n  ̅ S.D. t df p-value 

ก่อน 30 31.00 4.878    
    -4.28 29 < 0.001* 

หลัง 30 36.47 4.890    
*p-value < 0.05 
  
 จากตารางที่ 1 พบวํา พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ หลังการให๎โปรแกรมเสริมสร๎าง
พลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 
0.001 โดยพบวําคําเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลอง กํอนการทดลองมี
คําเฉลี่ย 31.00 คะแนน สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.878 เมื่อได๎รับโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจฯ หลังการ
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ทดลองมีคําคําเฉลี่ย 36.47 คะแนน สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.890 ทั้งนี้พบวําคําคะแนนพฤติกรรมฯ หลังการ
ทดลองมากกวํากํอนการทดลอง 5.47 คะแนน  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมหลัง
การให๎โปรแกรม 
 
 n  ̅ S.D. t df p-value 
กลุ่มทดลอง 30 36.47 4.890    
    8.969 58 < 0.001* 
กลุ่มควบคุม 30 27.33 2.682    
*p-value < 0.05 
  

จากตารางที่ 2 พบวํา พฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ หลังการให๎โปรแกรมเสริมสร๎าง
พลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ เปรียบเทียบระหวํางกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม
หลังการได๎รับโปรแกรมฯ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.001 โดยพบวําคําเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลอง หลังการทดลองมีคําเฉลี่ย 36.47 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.890 ในขณะที่กลุํมควบคุมมีคําเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อม 27.33 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.682 ทั้งนี้พบวําคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปูองกันภาวะสมองเสื่อมหลังการทดลอง กลุํมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมสูงกวํากลุํมควบคุม 9.14 คะแนน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กํอนการให๎โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของ              
กลุํมทดลอง มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมตํอการปูองกันภาวะสมองเสื่อมจึงเสี่ยงตํอการเกิดภาวะสมองเสื่ อมของ 
กลุํมทดลอง หลังจากกลุํมทดลองได๎รับโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อม 
ในผู๎สูงอายุ ท าให๎กลุํมทดลองมีพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมที่ดีขึ้น เป็นไปตามสมมุติฐาน คือ พฤติกรรม
การปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลองกํอนและหลังการทดลองมีความแตกตํางกัน และเป็นไป
ตามทฤษฎีการเสริมสร๎างพลังอ านาจของกิ๊บสัน ที่ได๎กลําววําการเสริมสร๎างพลังอ านาจเป็นกระบวนการชํวยเหลือ
บุคคลในการควบคุมปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิตซึ่งท าให๎บุคคลตระหนักในความรับผิดชอบตํอสุขภาพ
ของตนเองดังนั้นการเสริมสร๎างพลังอ านาจเป็นกระบวนการที่สํงเสริมให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎ ความสามารถของ
ตน ที ่จะจัดการกับเหตุการณ์หรือปัญหาของตนเองได๎อยํางเหมาะสม และประสบความส าเร็จได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล๎องกับการศึกษาของ 
กรองทอง คมรัตนปัญญา และคณะ (2553) ที่ได๎ท าการศึกษาประสิทธิผลการปูองกันภาวะแทรกซ๎อนผู๎ปุวยความ
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ดันโลหิตสูงชนิดไมํทราบเหตุ กระบวนการเสริมสร๎างพลังอ านาจนอกจากจะชํวยให๎บุคคลควบคุมปัจจัยตํางๆ ที่
สํงผลตํอพฤติกรรมแล๎วยังสามารถเป็นการเรียนรู๎เพ่ือเสริมสร๎างให๎บุคคลตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรม
ของตนเองทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเป็นกิจกรรมที่เสริมสร๎างให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกํอให๎เกิดภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ ให๎สามารถควบคุมปัจจัยที่สํงผลตํอการเกิดโรคใน
ระยะยาว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จินตนา บัวทองจันทร์ (2556) ที่ได๎ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการ
จัดการตนเองตํอพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลกลุํมเสี่ยงที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ  ทั้งนี้ยังไปในแนวทาง
เดียวกันกับ ปรีดา กังแฮ และคณะ (2558) ที่ได๎ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร๎างพลังอ านาจในการ
จัดการตนเองตํอความรู๎เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการจัดการตนเอง และการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ของผู๎ปุวย 
 หลังการให๎โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ               
ในกลุํมทดลองมีพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมสูงกวํากลุํมควบคุม เป็นผลมาจากกิจกรรมของโปรแกรม
เสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันในผู๎สูงอายุ โดยกลุํมทดลองได๎เข๎ารํวมโปรแกรมเสริมสร๎างพลัง
อ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันในผู๎สูงอายุ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ คือ พฤติกรรมการปูองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู๎สูงอายุของกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมหลังการให๎โปรแกรม เป็นไปตามทฤษฎีการเสริมสร๎างพลัง
อ านาจของก๊ิบสันซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของยุวดี รอดจากภัย (2555) ที่ได๎ศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร๎าง
พลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันตนเองของกลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน ทั้งนี้เนื่อง จากกระบวนการเสริมสร๎างพลัง
อ านาจเมื่อน าวิธีการที่เลือกใช๎ไปปฏิบัติแล๎วเกิดประสิทธิภาพหรือประสบความส าเร็จผู๎ปุวยจะรู๎สึกมั่นใจรู๎สึกมีพลัง
อ านาจมีความสามารถและคงไว๎ซึ่งพฤติกรรมการแก๎ปัญหานั้นการเสริมสร๎างพลังอ านาจทั้ง 4 ขั้นตอนตามแนวคิด
ของก๊ิบสัน หลังการให๎โปรแกรมท าให๎ผู๎สูงอายุมีอ านาจตํอการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะสํงผลตํอพฤติกรรมของตนเอง 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นตํอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท าให๎เกิดการเรียนรู๎สิ่งใหมํจากการเข๎ารํวม
โปรแกรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโปรแกรมกับผู๎จัดโปรแกรม  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ปรียาภรณ์ สวัสดิ์ศรี (2555) ที่ได๎ศึกษาผลของโปรแกรมการให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพตํอระดับน้ าตาลในเลือดและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพบวํา กลุํมตัวอยํางมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) สรุปกระบวนการเสริมสร๎างพลังอ านาจเป็นกระบวนกํอให๎
ผู๎สูงอายุมี พลังอ านาจตํอการคิด การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ท าให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นลดภาระการพ่ึงพิงบุตรหลาน ดังนั้นการให๎โปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผู๎สูงอายุเป็นการเสริมสร๎างอ านาจอีกทางหนึ่งที่ท าให๎ผู๎สูงอายุที่จะสามารถชํวยชะลอการเกิดภาวะ
สมองเสื่อม หรือชํวยปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุได๎ในระยะยาว 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  กํอนการจัดสร๎างโปรแกรม ควรมีการศึกษากิจกรรมที่จ าเป็นที่เกิด จากความต๎องการของผู๎สูงอายุ ให๎
ผู๎สูงอายุเกิดความรู๎สึกที่ เป็นเจ๎าของ มีสํวนรํวมในกิจกรรมทุกขั้นตอน และแสดง ความสามารถตามความถนัดของ
ผู๎สูงอายุเอง  

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/health/issue/view/358
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2.  ควรมีการสร๎างแรงจูงใจควบคูํไปกับการจัดกิจกรรมส าหรับผู๎สูงอายุในชมรม เชํน การให๎ รางวัล การ
ยกยํองชมเชย เพราะผู๎สูงอายุในชมรมเป็น ผู๎สูงอายุที่ขาดหลายๆด๎าน จากการจูงใจดังกลําวเป็นการให๎โอกาส
ผู๎สูงอายุได๎เต็มที่ในสิ่งที่ขาดหายไป 

3. ชุมชนมีควรบทบาทที่ส าคัญในการเสริมสร๎างพลังอ านาจให๎ผู๎กับสูงอายุที่สามารถปรับตัวและยืนหยัด
อยูํได๎ด๎วย ตนเองอยํางมีคุณคําและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน 

4. ควรมีการจัดโปรแกรมเสริมสร๎างพลังอ านาจตํอพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมอมเสื่อม อยํางตํอเนื่อง
เพ่ือติดตามพฤติกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู๎สูงอายุ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง ประเทศไทย 
Factor Influencing to Nutrition of Secondary School Student 

Case Study of secondary school in province of Central Part ,Thailand 
 

ณัฐชยา  พวงทอง1 และ ธนัช  กนกเทศ2 
Nutchaya  Poungthong1 And Thanach Kanokthet2 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวางในครั้งนี้ เพ่ือศึกษา สถานการณ์ภาวะโภชนาการใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนมัธยมศึกษาแหํงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง และ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต๎นจ านวน 407 ตัวอยําง เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม ระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได๎แกํ สถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ก าหนดนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  

ผลการศึกษาสรุปได๎วํา สถานการณ์ภาวะโภชนาการในนักเรียนใช๎เกณฑ์น้ าหนักสํวนสูงในการประเมิน 
พบวํา นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมสํวน ร๎อยละ 59.0  ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ได๎แกํ ระดับการศึกษาของนักเรียน พฤติกรรมการออกก าลังกาย ความชอบตํอการเลือกรับประทาน
อาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตํอการบริโภค และพฤติกรรมเพ่ือน พบวํา ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ระดับ
ความชอบตํอการเลือกรับประทานอาหาร โฆษณาที่มีผลตํอการบริโภคมีอิทธิพลกับภาวะโภชนาการในนักเรียน 
อยํางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ระดับการศึกษาของนักเรียน พฤติกรรมเพ่ือนและภาวะโภชนากา รใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบวําระดับการศึกษาของนักเรียน ระดับพฤติกรรมเพ่ือนมีอิทธิพลกับภาวะโภชนาการใน
นักเรียน อยํางมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ค าส าคัญ:  ผู๎สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ  การดูแลตนเอง  
 
Abstract 

The purpose of this Cross-sectional research is aimed to investigate current situations 
concerning the nutritional status of secondary school students secondary school in province of 
Central Part, Thailand. In addition, the researcher studies factors related to nutrition status of 
secondary school students. The sample size consisted of 407 students from secondary school. 
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by collecting questionnaire answers between January-February 2016. Descriptive statistics were 
used to analyze frequency, percentage, average amount and standard deviation and the 
inferential statistic Logistic Regression Analysis statistic define significance at 0.05  

The results showed that most of the sample had normal nutritional status, cut of points 
based on weight for height, which 59.0 and factors related to nutrition status of secondary 
school students. This is the level of students education , exercise behavior, preference for food 
choices,  advertising affecting consumption and behavior of friend. Findings are as follows the 
behavioral level of exercise, Level of preference for food choices,  Ads affecting the 
consumption correlate with the nutritional status of students set at the statistically significant 
level of 0.01 and the level of students education, behavior of friend set at the statistically 
significant level of 0.05 

 
Keywords:  Nutrition,  Students,  Secondary school  
 
บทน า 

อาหารและโภชนาการ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ถ๎าเรามีภาวะโภชนาการที่ดี ก็จะชํวย
เสริมสร๎างรํางกายให๎แข็งแรง ตรงกันข๎ามหากเราได๎รับสารอาหารที่มากหรือน๎อยเกินไปยํอมกํอให๎เกิดภาวะ
โภชนาการเกินหรือภาวะขาดโภชนาการขึ้นได๎  การได๎เรียนรู๎ถึงหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการตามหลัก
โภชนบัญญัติ  จะท าให๎มนุษย์เราสามารถเลือกบริโภคอาหารได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม การเลือกบริโภคอาหาร
อยํางเหมาะสมกับวัย จะมีสํวนส าคัญอยํางมากตํอการสร๎างเสริมสุขภาพให๎สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย 
   ส าหรับประเทศไทยพบวําสถานการณ์ของภาวะโภชนาการของเด็กไทยจากผลการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์และตรวจรํางกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 แสดงวําเด็กไทยมีการเติบโตทางกายและ
ภาวะโภชนาการดีขึ้น ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีสํวนสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 ซม.ในชํวง 8 ปีที่ผํานมา อยํางไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังเผชิญทั้งภาวะโภชนาการพรํองและภาวะโภชนาการเกินแม๎วําภาวะเตี้ยและภาวะน้ าหนักน๎อยกวํา
เกณฑ์จะลดลงตามล าดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แตํบางภาคความชุกก็ยังสูงกวําร๎อยละ 5 และในเด็กอายุ 
1-5 ปี ความชุกของภาวะเตี้ยยังลดลงช๎ากวําความชุกของภาวะน้ าหนักน๎อยกวําเกณฑ์ ความชุกของภาวะเตี้ยบาง
ภาคสูงร๎อยละ 7.5 เมื่อรวมกันแล๎วใน พ.ศ. 2551-2 เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 520,000 คนมีภาวะเตี้ยและ 480,000 
คนมีน้ าหนักน๎อยกวําเกณฑ์เสี่ยงตํอสุขภาพไมํแข็งแรงและมีเด็กไทยอายุต่ ากวํา 2 ปี 18,000 คนที่เตี้ยแคระแกร็น
รุนแรงเสี่ยงตํอระดับเชาวน์ปัญญาต่ าในวัยผู๎ใหญํบั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคตโรคอ๎วนก าลังเป็นภัยคุกคาม
ใหมํของเด็กไทยเข๎าขั้นอันตราย ความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ๎วนเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง และเด็กในเขต
ชนบทเริ่มพบปัญหานี้เพ่ิมขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 540,000 คน มีน้ าหนักเกินและอีก 540,000 คนอ๎วน ใน
จ านวนนี้ 135,000 คนเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปัญหาอ๎วนในเด็กนี้จะสํงผลให๎พบปัญหาโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
เพ่ิมขึ้นในผู๎ใหญํ เป็นภาระคําใช๎จํายด๎านสุขภาพที่อาจกระทบตํอเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นปัญหาที่ต๎องได๎รับ
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การแก๎ไขอยํางรีบดํวน โดยการมีสํวนรํวมของหลายฝุายที่เก่ียวข๎อง บูรณาการทุกระดับด๎วยมาตรการในการปูองกัน
ควบคุม คัดกรองและบ าบัดรักษา ที่ครอบคลุมกลุํมปัจจัยด๎านพฤติกรรมการบริโภค การมีกิจกรรมทางกายและ
ปัจจัยแวดล๎อมที่มีผลตํอพฤติกรรมของบุคคล การแก๎ปัญหาน้ าหนักเกินและโรคอ๎วนยังมีความท๎าทาย ที่ต๎องระวัง
ไมํให๎สํงผลสะท๎อนกลับให๎ปัญหาโภชนาการพรํองในเด็กบางกลุํมกลับรุนแรง(ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2551)  
   สาเหตุและปัจจัยของการเกิดภาวะโภชนาการในเด็กวัยรุํนพบวํามีหลายสาเหตุ เชํนปัจจัยสํวนบุคคลและ
สิ่งแวดล๎อม จากการทบทวนองค์ความรู๎ทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการปูองกันภาวะโภชนาการในเด็กโดย นวล
อนงค์ บุญจรูญศิลป์ (2545) พบวํา สาเหตุของการเกิดภาวะโภชนาการเกี่ยวข๎องกับปัจจัยสํวนบุคคลได๎แกํ 
พันธุกรรมและสรีรวิทยา ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ สิ่งที่สํงเสริมการขาดสมดุลของพลังงานในรํางกายที่ส าคัญคือ 
การบริโภคอาหาร และการเคลื่อนไหวรํางกายได๎แกํ การออกก าลังกาย การท ากิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งเพ่ือให๎มีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล๎อมและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยํางเหมาะสม ได๎แกํ การสํงเสริมการ
รับประทานอาหารสุขภาพ การเคลื่อนไหวรํางกายอยํางตํอเนื่อง ซึ่งต๎องได๎รับความรํวมมือจากครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน รวมทั้งองค์กรตํางๆที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนั้น ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2551) ยังได๎มีการเสนอแนะวํา ควร
จัดการกับปัจจัยแวดล๎อมซ่ึงประกอบด๎วย ครอบครัว โรงเรียน นโยบายระดับชาติ กฎหมายระบบการค๎า ควบคูํกับ
การจัดการพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นทุกฝุายควรเห็นความส าคัญในการปูองกันภาวะโภชนาการในเด็กวัยรุํน ทั้ง
ปัจจัยสํวนบุคคลและสิ่งแวดล๎อม  

กระทรวงสาธารณสุขได๎มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพตามกลุํมวัยโดยมีนโยบายในด๎านการสํงเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคในกลุํมนักเรียน โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงานแบบบูรณการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์“นักเรียนไทยสุขภาพดี”ภายในปี 2560 และภายในทศวรรษตํอไปเด็กไทยจะเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มี
สุขภาพแข็งแรง จนกระทั่งก๎าวสูํวัยผู๎สูงอายุก็จะเป็นผู๎สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี(กระทรวงสาธารณสุข, 2559) สถิติ
ย๎อนหลัง 3 ปีในการเฝูาระวังภาวะอ๎วนและเริ่มอ๎วนในนักเรียนตั้งแตํปี 2556-2558 พบร๎อยละภาวะเริ่มอ๎วนและ
อ๎วนในเด็กนักเรียน 12.04, 10.46 และ12.47 ตามล าดับ ซึ่งเกินเกณฑ์ที่เปูาหมายก าหนด และพบร๎อยละของเด็ก
นักเรียน สูงดีสมสํวน 64.44, 58.43 และ65.09 ตามล าดับ ซึ่งไมํผํานเกณฑ์ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
, 2558)  ซึ่งจากปัญหาดังกลําวผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาข๎อมูลภาวะโภชนาการของเด็กกลุํมวัย
เรียน และค๎นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  เพ่ือน าไปสูํการวางแผน
ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภาวะโภชนาการในกลุํมเด็กนักเรียน ซึ่งจะสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามกลุํมวัยของกระทรวงสาธารณสุขตํอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น   
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น   
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ค าถามงานวิจัย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เป็นอยํางไร  
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  โรงเรียนแหํงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง มีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 กลุํมตัวอยํางในงานวิจัยครั้งนี้คือ กลุํมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาค
กลางแหํงหนึ่ง ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู๎วิจัยก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยสูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970 อ๎างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งค านวนได๎ 198 ราย ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎สถิติ 
Logistic Regression ในการทดสอบสมมุติฐานจึงค านวณขนาดตัวอยําง จากสูตร 30 เทําของตัวแปรท านาย ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท านายทั้งสิ้น 12 ตัว ดังนั้นขนาดตัวอยําง จึงมีจ านวน 12x30 = 360 ราย (กัลยา วานิชย์
ปัญญา, 2548) และเพ่ือปูองกันความคลาดเคลื่อนในขณะเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนตัวอยํางจากการ
ค านวณกลุํมตัวอยําง โดยเป็นการเก็บข๎อมูลให๎ครอบคลุมจึงได๎เก็บเพ่ิงจากกลุํมตัวอยํางอีก 10 % (เผื่อกรณีที่ข๎อมูล
ไมํสมบูรณ์) จึงได๎กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลเป็น 407 คน 

การสร้างเครื่องมือ 
 1. การศึกษารวบรวมเนื้อหาตํางๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนขอค าแนะน าจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 2. การก าหนดโครงสร๎างและขอบเขตของเนื้อหา น ามาสร๎างแบบสอบถามให๎ครอบคลุมล าดับตัวแปรที่ใช๎
ในการวิจัย 
 3. น าเครื่องมือให๎อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต๎องในการใช๎ภาษา และความตรงตาม
เนื้อหา รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนนส าหรับค าตอบแตํละข๎อที่ก าหนดไว๎ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) น าแบบสอบถาม ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได๎รับควันบุหรี่มือสอง ความรู๎ในเรื่องควันบุหรี่มือสอง การรับรู๎โอกาส
เสี่ยงตํอการเกิดโรคจากการได๎รับควันบุหรี่มือสอง การรับรู๎ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการได๎รับควันบุหรี่มือสอง 
การรับรู๎ประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการได๎รับควันบุหรี่มือสอง การรับรู๎อุปสรรคของการหลีกเลี่ยงการได๎รับควัน
บุหรี่มือสอง สิ่งชักน าให๎เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได๎รับควันบุหรี่มือสอง ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน ซึ่ง
ประกอบด๎วย ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพฤติกรรมศาสตร์ 2 ทําน และผู๎เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 1 ทําน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต๎องและความเหมาะสมของภาษา ปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน า ซึ่งค านวณจากความสอดคล๎องระหวํางประเด็น
ที่ต๎องการวัดกับค าถามที่สร๎างขึ้น ดัชนีที่ใช๎แสดงคําความสอคล๎อง เรียกวํา ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence) ได๎คํา IOC = 0.96 

2.การตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) หลังจากการตรวจสอบและแก๎ไขแล๎วน ามาทดลองใช๎ (Try 
Out) กับหญิงตั้งครรภ์ในอ าเภอพยุหะคีรี จ านวน 30 คน และวิเคราะห์หาความเที่ยง โดยการแบํงการวิเคราะห์
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ความเที่ยงออกเป็น 2 ประเภท 1) แบบทดสอบที่ให๎คะแนน 0,1 ผู๎วิจัยใช๎วิธีของคูเดอร์-ริดชาร์ดสัน (Kruder-
Richardson Method) โดยใช๎สูตร KR - 21  และ 2) แบบสอบถามที่มีลักษณะข๎อค าถามเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating Scale) ผู๎วิจัยใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of 
Alpha) แบบสอบถามความรู๎ด๎านโภชนาการ การรับรู๎ตํอภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการออกก าลังกาย ความชอบ
ตํอการเลือกรับประทานอาหาร การเข๎าถึงแหลํงอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตํอการบริโภค และพฤติกรรมเพ่ือน มีคํา
ความเชื่อมั่นเทํากับ 0.848, 0.709, 0.726, 0.767, 0.843, 0.798 และ 0.836 ตามล าดับ ซึ่งถือวําแบบสอบถาม
ทุกชุดผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มีคําไมํต่ ากวํา 0.7 (Burns, 2007) 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู๎วิจัยสํงโครงรํางวิทยานิพนธ์เข๎ารับการพิจารณาด๎านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัย เมื่อผํานการอนุมัติ ผู๎วิจัยได๎ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุํมตัวอยําง แนะน าตัว ชี้แจงในการเข๎ารํวมวิจัยให๎
ผู๎เข๎ารํวมการวิจัยทราบวัตถุประสงค์และข้ันตอนการวิจัย และขอความรํวมมือในการรวบรวมข๎อมูล โดยชี้แจงสิทธิ์
ที่กลุํมตัวอยํางสามารถเข๎ารํวมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไมํเข๎ารํวมการวิจัยในครั้งนี้ได๎ โดยไมํมีผลตํอการ
บริการใดๆ ที่จะได๎รับ ส าหรับข๎อมูลที่ได๎จากกการวิจัยครั้งนี้จะไมํมีการเปิดเผยให๎เกิดความเสียหายแกํกลุํมตัวอยําง
ที่ท าการวิจัย โดยผู๎วิจัยเสนอการวิจัยในภาพรวมและน ามาใช๎ประโยชน์ในการศึกษาเทํานั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic ) 

และสถิติเชิงวิเคราะห์ ( Analysis Statistic ) และประมวลผลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS for Windows) 
โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ (α) ที่ 0.05 โดยใช๎สถิติวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistic ) เพ่ือสรุปข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา บรรยายให๎ทราบถึง
ลักษณะขอ๎มูลของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ ( Analysis Statistic ) หาคําความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข๎อมูล ได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษานักเรียน ระดับการศึกษา กลุํมอาชี พ 

และกลุํมรายได๎ของผู๎ปกครอง ระดับความรู๎เรื่องโภชนาการ ระดับการรับรู๎ตํอภาวะโภชนาการ ระดับพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ระดับความชอบตํอการรับประทานอาหาร ระดับการเข๎าถึงแหลํงอาหาร ระดับพฤติกรรมเพ่ือน  
และระดับสื่อโฆษณาที่มีผลตํอการบริโภค ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยการใช๎สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

 
สรุปผลการศึกษา 

ข๎อมูลคุณลักษณะสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 64.9 โดยศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด รองลงมาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับการศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร๎อยละ 
33.9 ,33.4 และ 32.7 ตามล าดับ ซึ่งกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  จ านวน 4 คน ร๎อยละ 
30.0 มีสมาชิกในครอบครัวที่มีรูปรํางอ๎วน  ร๎อยละ 57.7 มีความเกี่ยวข๎องเป็นมารดาของกลุํมตัวอยําง ร๎อยละ 
34.4 จ านวนเงินที่นักเรียนได๎รับจากผู๎ปกครองมาวันละ 26-50 บาท ร๎อยละ 78.9  การศึกษาสูงสุดของผู๎ปกครอง
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อยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร๎อยละ 28.3 อาชีพหลักของผู๎ปกครอง คือ เกษตรกรรม ร๎อยละ 36.1 
รายได๎เฉลี่ยของครอบครัวตํอเดือนอยูํระหวําง 5,001 – 10,000 บาท  ร๎อยละ 52.6 

ข๎อมูลภาวะโภชนาการของกลุํมตัวอยําง มีภาวะโภชนาการอยูํชํวงในผอม ร๎อยละ 6.4 มีภาวะโภชนาการ
อยูํในชํวงคํอนข๎างผอม ร๎อยละ 11.5 มีภาวะโภชนาการอยูํในชํวงสมสํวน ร๎อยละ 59.0 มีภาวะโภชนาการอยูํ
ในชํวงท๎วม ร๎อยละ 3.9 มีภาวะโภชนาการอยูํในชํวงน้ าหนักเกินหรือเริ่มอ๎วน ร๎อยละ 7.9 และมีภาวะโภชนาการ
อยูํในชํวงอ๎วน ร๎อยละ 11.3 

ข๎อมูลความรู๎ด๎านโภชนาการ การรับรู๎ตํอภาวะโภชนาการ พฤติกรรมที่มีผลตํอภาวะโภชนาการ การเข๎าถึง
แหลํงอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตํอการบริโภค พฤติกรรมเพ่ือน  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับความรู๎เกี่ยวกับ
โภชนาการอาหาร อยูํในระดับปานกลาง (ร๎อยละ 86.2) มีระดับการรับรู๎ตํอภาวะโภชนาการอยูํในระดับดี (ร๎อยละ 
72.0) มีระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยูํในระดับพอใช๎ (ร๎อยละ 52.3) มีระดับความชอบตํอการเลือก
รับประทานอยูํในระดับดี (ร๎อยละ 69.5) มีระดับการเข๎าถึงแหลํงอาหารอยูํในระดับปานกลาง (ร๎อยละ 54.8)              
มีระดับสื่อโฆษณาท่ีมีผลตํอการบริโภคอยูํในระดับต่ า (ร๎อยละ 49.9) มีระดับพฤติกรรมเพ่ือนอยูํในระดับปานกลาง 
(57.5) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น คือ ระดับการศึกษาของ
นักเรียน พฤติกรรมการออกก าลังกาย ความชอบตํอการเลือกรับประทานอาหาร สื่อโฆษณาที่มีผลตํอการบริโภค 
และพฤติกรรมเพื่อน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ โดยใช๎วิเคราะห์ด๎วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) พบวําปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียน  มีดังนี้ 

1. ระดับการศึกษาของนักเรียน พบวํา มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล๎องกับการศึกษาของนิตยา เพ็ญศิรินภา (2547) กลําววํา ระดับการศึกษาของนักเรียน 
การศึกษาเป็นสิ่งที่ชํวยให๎บุคคลมีการเรียนรู๎และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องตําง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมทาง
โภชนาการ เนื่องจากบุคคลสํวนใหญํจะเข๎าสูํระบบการศึกษาโดยเข๎าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับตําง ๆ 
โดยเฉพาะการศึกษาพ้ืนฐานในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะมีการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตร
เกี่ยวกับโภชนาการ และมีการจัดในสภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาที่ชํวยหลํอหลอมพฤติกรรมทางโภชนาการที่
เหมาะสม เชํน โครงการอาหารกลางวัน โครงการนมในโรงเรียน ที่ท าให๎เด็กจ านวนมากเรียนรู๎การบริโภคอาหาร
ประเภทตําง ๆ รวมถึงการดื่มนมซึ่งอาหารบางชนิดเด็กไมํเคยได๎ปลูกฝังให๎บริโภคในครอบครัว นอกจากนี้ 
การศึกษายังชํวยให๎บุคคลมีความรู๎เกี่ยวกับโภชนาการ สามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลขําวสารโภชนาการทาให๎เลือก
บริโภคได๎เหมาะสม และรักษาสิทธิของผู๎บริโภคท่ีพึงมีพึงได๎มากกวําผู๎ที่มีการศึกษาน๎อยหรืออํานไมํออกเขียนไมํได๎ 

2. พฤติกรรมการออกก าลังกาย พบวํา มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 สอดคล๎องกับรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของ
นักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ในจังหวัดลพบุรี 
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พบวํา รูปแบบการออกก าลังกาย สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล๎องกับสันธนา เสียงอํอน (2554) ศึกษาการพัฒนาการแก๎ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบวํา การออกก าลังกายของนักเรียน สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎เรื่องการ
ค านวณพลังงานซึ่งถือวําเป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนและเกี่ยวข๎องกับเหตุปัจจัยของภาวะโภชนาการเกิน
นักเรียนได๎มีโอกาสวางแผนและตัดสินใจเลือกปฏิบัติด๎วยวิธีการตํางๆที่ตนเองเป็นผู๎ก าหนดขึ้นสํงผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภคอาหารและการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จนนักเรียนเริ่มมีความรู๎สึกตระหนักรู๎ในการ
บริโภคอาหารและการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดีข้ึนของตน 

3. ความชอบตํอการเลือกรับประทานอาหาร พบวํา มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Brich อ๎างถึงใน สุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ (2542) กลําววํา 
ความพึงพอใจหรือความชอบในชนิดอาหารจะเป็นปัจจัยก าหนดเบื้องต๎นของรูปแบบการบริโภค ความถี่ และภาวะ
โภชนาการ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของอบเชย วงศ์ทอง (2541) กลําววํา วัยรุํนมักบริโภคอาหารตามใจตนเอง 
เมื่อมีอาหารไมํถูกใจก็ไมํบริโภคอาหารนั้น หันไปบริโภคอาหารที่ถูกใจแตํไมํมีประโยชน์แทน ซึ่งจากสาเหตุนี้อาจจะ
ท าให๎วัยรุํนมีภาวะโภชนาการที่ไมํดีเกิดขึ้นได๎  สอดคล๎องกับของณปภา หอมหวล (2549) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ตํอภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวํา ภาวะโภชนาการตามดัชนีชี้วัดน้ าหนัก
ตํอสํวนสูงของเด็กนักเรียนกลุํมตัวอยํางในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สํวนใหญํมีภาวะโภชนาการปกติ (ร๎อยละ 
71.50 ) รองลงมามีภาวะโภชนาการต่ า (ร๎อยละ 14.75) และภาวะโภชนาการเกิน (ร๎อยละ 13.75) เด็กนักเรียน
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกต๎องในระดับดี (ร๎อยละ 75.00) นอกนั้นเป็นพฤติกรรม
ถูกต๎องในระดับดีมาก (ร๎อยละ 15.20) และถูกต๎องในระดับปานกลาง (ร๎อยละ 9.80)พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน๎อยกวํา 0.05 และสอดคล๎อง
กับอรทัย ติ้งฉิ่น (2552) ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี
ภาวะโภชนาการเกิน เขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวํา ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับโภชนาการเกินของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน เขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด๎วย นิสัยรับประทานอาหาร 
ได๎แกํ การรับประทานอาหารที่อ่ิมแตํพอดี การชอบรับประทานอาหารมัน การรับประทานขนมกรุบกรอบ การ
รับประทานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และการไมํชอบรับประทานข๎าวราดแกง  ตลอดจนสอดคล๎องกับสันธนา เสียงอํอน 
(2554) ศึกษา การพัฒนาการแก๎ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี พบวํา นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมํเหมาะสมได๎แกํบริโภคอาหารไขมันและคาร์โบไฮเดรต
สูง บริโภคขนมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน บริโภคอาหารในปริมาณมากโดยเฉพาะในมื้อเย็น 

4. สื่อโฆษณาที่มีผลตํอการบริโภค พบวํา มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 สอดคล๎องกับผลการศึกษาของวีณะ วีระไวทะยะและสงํา ดามาพงษ์ (2541) กลําววํา การเลือก
บริโภคอาหารของประชาชนได๎รับอิทธิพลของการตลาดที่ใช๎เทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันการสื่อสารใน
ระบบสากลท าให๎ข๎อมูลตํางๆ เสนอได๎อยํางรวดเร็วและแพรํกระจายทั่วถึงผู๎บริโภค ผู๎บริโภคจึงได๎รับการเสนอขาย
หรือตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาสินค๎าที่เป็นอาหารจากสื่อตําง ๆ เชํน วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์สวยงาม กลุํม
วัยรุํน ถือเป็นกลุํมเปูาหมายหลักของสินค๎าด๎านอุปโภคและบริโภคที่ล๎วนแล๎วแตํเป็นสินค๎าฟุุมเฟือยหรืออาหารที่ไมํ
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มีประโยชน์ในด๎านโภชนาการตํางๆ และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ (2547) กลําววํา ผล
จากโฆษณาท าให๎ขนมขบเคี้ยวกลายเป็นขนมที่มียอดจ าหนํายสูงและเป็นปัจจัยส าคัญที่สํงผลกระทบตํอภาวะ
โภชนาการของเด็กในปัจจุบัน นอกจากนี้สอดคล๎องกับผลการศึกษาของเอกชาติ ใจเพชร (2549) กลําววํา สื่อ
โฆษณาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการหลํอหลอมให๎คนมีรสนิยมการบริโภคที่หลากหลาย สื่อโฆษณาไมํได๎ท าให๎
เรื่องของการบริโภคเป็นเรื่องของการบริโภคอาหารเพียงอยํางเดียวแตํท าให๎การบริโภคอาหารนั้นมีคุณคําใน
เชิงสัญญะแฝงอยูํด๎วย เชํน การบริโภคสิ่งนี้ทันสมัย การบริโภคในอีกสิ่งหนึ่งนั้นล๎าสมัย ท าให๎การบริโภคกลายเป็น 
“ตัวบํงบอกฐานะ” ทางสังคมและรายได๎ ซึ่งสํวนมากแล๎วอาหารที่มีการโฆษณามากมักเป็นอาหารที่มีคุณคําน๎อย 
ทั้งนี้เพราะผู๎ผลิตอาหารต๎องน าเงินไปทุํมให๎กับการโฆษณาและจ ากัดเงินที่ใช๎ในการผลิตอาหารที่แท๎จริงให๎น๎อยที่สุด
ดังนั้น สื่อโฆษณา เป็นการสื่อสารระหวํางผู๎จ าหนํายกับผู๎บริโภค ถึงแม๎ผู๎จ าหนํายและผู๎บริโภคจะไมํได๎ติดตํอกัน
โดยตรงแตํเป็นวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพมาก และสอดคล๎องกับสังวาลย์ ชมภูจา (2552) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลตํอ
การบริโภคอาหารของนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน พบวํา ปัจจัยด๎านสื่อที่เกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ปัจจัยเหลํานี้ล๎วนมีผลตํอการบริโภคอาหารของนักเรียน  
ตลอดจนสอดคล๎องกับจีรภัทร พลอยขาว (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบวํา อิทธิพลของการสื่อสารและ
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาบริโภคอาหารของนักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

5. พฤติกรรมเพ่ือน ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของฉัตยาพร เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2546) กลําววํา เพ่ือนหรือกลุํมเพ่ือนมีอิทธิพล
คํอนข๎างสูงส าหรับวัยรุํนโดยเฉพาะการบริโภคอาหาร ในการเรียนรู๎และการอยูํรํวมกับบุคคลอ่ืน จากการเลํนกับ
เพ่ือนในวัยเด็ก ยิ่งเติบโตมากขึ้นผู๎บริโภคก็จะใช๎เวลาในกลุํมเพ่ือนมากขึ้น จึงท าได๎รับแรงกดดันจากเพ่ือนๆ สูง ซึ่ง
เพ่ือนเป็นผู๎ที่พยายามใช๎อิทธิพลชนิดวิถีประชาหรือบรรทัดฐานและการแสดงออกของคํานิยม เพ่ือกดดันสมาชิกใน
กลุํมตน ดังนั้นวัยรุํนจึงเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยํางเพ่ือให๎เข๎ากับกลุํมเพ่ือนและให๎กลุํมยอมรับวําเป็น
คนที่ทันสมัยอยูํเสมอ จึงท าให๎เพ่ือนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อของวัยรุํน  และสอดคล๎องกับอารีรักษ์  ชลพล 
(2551) ศึกษาคุณลักษณะที่เก่ียวข๎องกับภาวะโภชนาการ ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เขตเทศบาลเมือง
ล าพูน พบวํา พฤติกรรมเพ่ือนสนับสนุนให๎เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับทนิศยา 
จ าปา (2554) ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะ
โภชนาการเกินมาตรฐาน โรงเรียนวารีเชียงใหมํ พบวํา ปัจจัยเสริม พบวํา มีเพ่ือนสนับสนุนในการเกิดโรคอ๎วน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
1.  สถานศึกษาควรมีบทบาทในการสํงเสริมการให๎สุขศึกษาในแตํละระดับชั้นการศึกษาในเรื่องภาวะ

โภชนาการ เชํน การได๎รับสารอาหารที่เหมาะสมตํอรํางกายในแตํละชํวงวัย การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชน
บัญญัติ 9 ประการ เป็นต๎น เพ่ือปลูกฝังนิสัยการบริโภคท่ีถูกต๎อง และควรสํงเสริมการออกก าลังกายให๎มากขึ้น โดย
ให๎ครูน ามาประยุกต์เป็นกิจกรรมและโครงการในกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยให๎นักเรียนสามารถเลํนกีฬาหลากหลาย
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มากขึ้น เชํน ฟุตบอล วอลเลํย์บอล ตะกร๎อ แบดมินตัน แชร์บอล เทนนิส การวิ่ง การวํายน้ า และการเต๎นแอโรบิก 
เพ่ือให๎เด็กนักเรียนได๎น าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน รวมถึงให๎ความส าคัญกับในการควบคุมดูแลคุณภาพ
ร๎านอาหารในโรงเรียน เชํน การมีมาตรการหรือข๎อบังคับส าหรับผู๎ประกอบการค๎าในโรงเรียน ไมํควรมีการขาย
อาหารที่ไมํเป็นประโยชน์ตํอนักเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีการเฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของนักเรียน
ด๎วยการการชั่งน้ าหนัก และวัดสํวนสูงทุกเทอม 

2. หนํวยงานสาธารณสุข สถานศึกษา และองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ควรรํวมมือกันสํงเสริมด๎านการ
บริโภคอาหารที่เหมาะสมตํอนักเรียน โดยการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และจัดกิจกรรม โดยผํานสื่อประเภทตํางๆ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย เพ่ือให๎การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
1. ควรมีการท าการวิจัยในประเด็นการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียนนอกเขตเมืองกับอ าเภอ

เมืองวํามีความแตกตํางกันหรือไมํ 
2. ควรมีการท าวิจัยในประเด็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสํงเสริมสุขภาพส าหรับนักเรียนเพ่ือให๎มี

ภาวะโภชนาการที่ดีเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการควบคุมและปูองกันการเกิดภาวะโภชนาการไมํดี 
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บทคัดย่อ 
การประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมบริเวณเทือกเขาหลวง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหวํางปี 2553 ถึง ปี 2559  ท าการศึกษาเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมและ
การท าแผนที่เพ่ือจัดการข๎อมูลระบบสารสนเทศ โดยใช๎โปรแกรม ArcGIS 9.2 ในการก าหนดปัจจัยที่ท าให๎เกิดดิน
ถลํมทั้งหมด 7 ปัจจัยซึ่งประกอบด๎วย ปริมาณน้ าฝน  รํองรอยการเกิดในอดีตลักษณะทางธรณี ความสูงของพ้ืน 
ความลาดชันของพ้ืนที่  เส๎นทางน้ า และการใช๎ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการให๎คําถํวงน้ าหนักของแตํละปัจจัยและลา
ดับคําคะแนนของปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัย ตามล าดับ  
 จากผลการศึกษาพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมสามารถแบํงได๎ 3 ระดับ คือพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดถลํมระดับสูง
เป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีความลาดชันสูง มีเนื้อที่ 7,264.54 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 3.44 ของพ้ืนที่เทือกเขาหลวง  พ้ืนที่ที่
มีโอกาสเกิดดินถลํมปานกลางพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไมํสูง สภาพพ้ืนที่เป็นปุาไม๎ผลัดใบและปุาเบญจพรรณซึ่งจัดอยูํ
ในสภาพสมบูรณ์ ลักษณะหินเป็นกลุํมหินแกรนิต มีเนื้อที่ 46,732.99 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 18.52 ของพ้ืนที่ของพ้ืนที่
เทือกเขาหลวง  พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมระดับต่ า บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาและพ้ืนที่ลุํม ซึ่งมีเนื้อที่ 2,464.91 คิด
เป็นร๎อยละ 0.67 ของพ้ืนที่เทือกเขาหลวง ซึ่งปัจจัยที่มีโอกาสทาให๎เกิดดินถลํมมากที่สุด  คือ ปริมาณน้ าฝน 
รองลงมา คือ รํองรอยการเกิดในอดีต ลักษณะทางธรณีวิทยา และความลาดชัน 
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Absract 
 Application of GIS for assessing landslide potential Khaoluang Mountian area in Nakhon 
Si Thammarat during the period from 2010 to 2016. Study to determine potential landslide 
areas and mapping to manage information systems information. Using ArcGIS 9.2  to determine 
the factors that caused the landslides is seven factors including rainfall,  traces past 
occurrences, geoloy,  contour of areas, water route and land use. The weighting of each factor 
and the rating of the seven factors were calculated.   
 According to the study, the potential areas for landslide can be divided into 3 levels. 
high landslide areas and high slopes with an area of 7,264.54 rai, representing 3.44 percent of 
Khaoluang Mountian. Areas with moderate landslide potential. Sloping areas are not high. The 
area is deciduous forest and mixed deciduous forest which is in perfect condition. The granite 
rock features an area of 46,732.99 rai, representing 18.52 percent of Khaoluang Mountian. Low 
potential landslide areas. hilly areas and lowland areas It has an area of 2,464.91 or 0.67 
percent of Khaoluang Mountian. the most likely cause for landslides is rainfall, followed by past 
traces. Geology and slope. 
 
Keywords: Landslides, Khaoluang Mountian, Geographic information systems 
 
บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์ด๎านพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชํวงระยะ 10 ปีที่ผํานมา มีแนวโน๎มทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยสํงผลกระทบตํอมนุษย์ ผลกระทบตํอความสูญเสียทรัพย์สิน ผลกระทบตํอบ๎านเรือน การ
สูญเสียชีวิต ตลอดจนสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ   สาเหตุอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนทางด๎าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมด๎านกายภาพและชีวภาพ น ามาสูํการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น
ตํอเนื่อง 

เหตุการณ์ดินถลํมเป็นพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เชํน เหตุการณ์เมื่อวันที่ 
22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2531 ในพ้ืนที่อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเหตุการณ์เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 
2550 มีปริมาณน้ าฝนหนาแนํนอยํางตํอเนื่องหลายวัน ท าให๎เกิดน้ าปุาไหลปุาหลากจากภูเขาเข๎าทํวมบ๎านเรือน
ชาวบ๎านในพ้ืนที่ต าบลละอาย  อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สํงผลกระทบตํอประชาชนประมาณ 58 
ครัวเรือน  และบริเวณพ้ืนที่บนภูเขาเหนือหมูํบ๎านมีรอยแยกประมาณ 2 กิโลเมตร  (ส านักวิจัยและความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปูองและบรรเทาสาธารณภัย, กันยายน 2553)  

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาหลวงมีความสูงสุดในพ้ืนที่ภาคใต๎  โดยมีความสูงประมาณ 
1,835 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลางและครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอเมือง อ าเภอนบพิต า 
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อ าเภอฉวาง อ าเภอช๎างกลาง อ าเภอพิปูน อ าเภอลานสกา และอ าเภอพรหมคีรี จากเหตุการณ์ดินถลํมที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ที่ได๎รับผลกระทบโดยสํวนใหญํเป็นบริเวณเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา จาก
สถานการณ์เหตุการณ์ดินถลํมในบริเวณพ้ืนที่เทือกเขาหลวง สามารถวิเคราะห์เบื้องต๎น คือ ปริมาณน้ าฝนที่ตก
อยํางตํอเนื่อง ท าให๎กํอให๎เกิดน้ าปุาไหลหลากเข๎าทํวมพ้ืนที่ ได๎รับความเสียหายตํอครัวเรือน  ทรัพย์สิน แหํลงกสิกร
รม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในการประเมินพ้ืนที่โอกาสดินถลํม เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลให๎กับชุมชนในพ้ืนที่ในการรับมือ
พิบัติภัยที่เกิดจากดินถลํม โดยมีการประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์ผลให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ตลอดจนสามารถน าข๎อมูลเป็นแนวทางในการก าหนดเขตพ้ืนที่ระดับความเสี่ยงการเกิดดิน
ถลํม การเตรียมความพร๎อมรับมือในการเกิดดินถลํม การวางแผน แนวทางแก๎ไขในด๎านตํางๆ การปูองกันและลด
ความเสียหายตํอชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือก าหนดพ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํมในพื้นที่เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎จัดท าข๎อเสนอแนะและแนวทางในการรับมือกับปัญหาของชุมชนตํอการเกิดดินถลํม

ในพ้ืนที่เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ดินถลํม คือการเลื่อนไถลของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาด๎วยอิทธิพลของแรงโน๎มถํวงโลก  มักเกิด
เป็นบริเวณกว๎าง เกิดรํองรอยดินไหลหลายๆ แหํง กํอให๎เกิดความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดิน
ถลํมมักเกิดข้ึนตามมาหลังจากน๎าปุาไหลหลากเม่ือฝนตกหนักรุนแรงและตํอเนื่องนานหลายวัน สํวนดินไหลเกิดจาก
การไถลของมวลดินเหมือนกัน แตํดินไหลเกิดในบริเวณแคบๆ เชํน ตามไหลํเขาที่ถนนตัดผําน (กรมทรัพยากรธรณี, 
2554) 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ (2547) ได๎ท าการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยดิน
ถลํมโดยก าหนดคําถํวงน้ าหนัก (Rating Weighting) ของแตํละปัจจัยจากระดับ 1 ถึง 6 ประกอบด๎วย ปัจจัย
ปริมาณน้ าฝน ปัจจัยชั้นหินพ้ืนฐาน ปัจจัยความลาดชัน ปัจจัยสภาพปุาไม๎ ปัจจัยแนวกันชนจากรอยเลื่อน ปัจจัย
ทิศทางการรับน้ าฝน และปัจจัยความสูงของพ้ืนที่ 

ฟองสวาท สุวคนธ์ (2550) ได๎ท าการศึกษาการจัดตั้งเครือขํายเฝูาระวังแจ๎งเตือนภัยลํวงหน๎าเรื่องดินถลํม
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ มีการวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎วิธีการน าปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเกิดดินถลํม (Land Slide 
Factors) ซึ่งเป็นข๎อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์มาท าดัชนีดินถลํม (Landslide index) ในเชิงพ้ืนที่แล๎ววิเคราะห์ใน
ลักษณะ Raster Format ที่มีขนาด กริด 30 X 30 และก าหนดการถํวงน้ าหนักของปัจจัยอิทธิพลตํอการเกิดดิน
ถลํมทั้งห๎าประการนั้นได๎เรียงตามล าดับความส าคัญตามหลักของการวิเคราะห์เสถียรภาพของพ้ืนที่ลาด (Slope 
Stability analysis)  

ธงชัยและคณะ (2556) ได๎ท าการศึกษา การมีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาดินโคลน
ถลํมใน พ้ืนที่ต าบลเทพราช อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ได๎รับผลกระทบการเกิดดินถลํม            
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โดยศึกษาจากปัจจัยตํางๆที่มีอิทธิพลตํอการเกิดดินถลํม ประกอบด๎วย ปริมาณน้ าฝน ความลาดชันของพ้ืนที่ 
ลักษณะทางธรณีวิทยา และให๎ระดับความส าคัญทางด๎านการใช๎ประโยชน์ที่ดินเป็นหลักเนื่องจากในพ้ืนที่มีการใช๎
ประโยชน์ที่ดินที่มีลักษณะแตกตําง ตลอดจนได๎มีการให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการรํวมก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่สํงผล
กระทบตํอพิบัติ ภัยแผํนดินถลํมและสอดคล๎องกับพฤติกรรมของชุมชน คือปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน ชุมชนให๎ความเห็นวําการเสริมกาลังของดินด๎วยการปลูกพืชคลุมดินในพ้ืนที่เกษตร เชํน สวนยาง 
สวนปาล์ม และสวนผลไม๎ จะชํวยยึดหน๎าดินเอาไว๎ได๎ ท าให๎สามารถปูองกันและลดผลกระทบของดินถลํมได๎ โดย
พืชที่ นาเสนอโดยชุมชน ได๎แกํ ผักเหลียงและต๎นไม๎กวาดที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์สอดคล๎องกับความต๎องการ 
ของชุมชนตํอไป นอกจากนี้จากการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน พบวํา
การปลูกพืชคลุมดินชํวยลดพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดดินโคลนถลํม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อดินถล่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) ข๎อมูลปฐมภูมิ การศึกษาครอบคลุมและมีการตรวจข๎อมูลทุติยภูมิ ซึ่ง ผู๎ศึกษาได๎รวบรวมปริมาณน้ าฝน

รายวันน ามาเฉลี่ยเป็นรายเดือนและเฉลี่ยเป็นรายปีตามลาดับ บริเวณทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะ 6 ปี 
ย๎อนหลัง ตั้งแตํปี พ.ศ. 2553 – 2559 จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลในการเตือนภัยดินถลํม  

 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกรอบแนวความคิดงานวิจัย 
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(2) ข๎อมูลทุติยภูมิ โดยข๎อมูลที่มาใช๎ ได๎แกํ ข๎อมูลแผนที่ตํางๆ ประกอบด๎วย แผนที่ภูมิศาสตร์ แผนที่การใช๎
ที่ดิน แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ดิน แผนที่ชุมชนตํางๆ เป็นต๎น  

(3) ข๎อมูลอุตุนิยมวิทยา ได๎แกํ  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี บริเวณทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชในระยะเวลา 
6 ปี ย๎อนหลัง ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2553 – 2559 

(4) ฐานข๎อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงภัยและดินถลํม ของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราชในการศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลํมได๎ก าหนดตัวแปรโดยพิจารณาจากปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ปัจ จัย
ทางภูมิอากาศ ได๎แกํ ปริมาณน้ าฝน และปัจจัยทางกายภาพ ได๎แกํ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน  ลักษณะทางธรณี 
รํองรอยการเกิดในอดีต เส๎นทางน้ า ความลาดชันของพ้ืนที่ และความสูงของพ้ืน โดยได๎ก าหนดตัวแปรต๎น            
( Primary Parameters ) ปริมาณน้ าฝนที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดน้ าทํวมโดยตรง และตัวแปรตาม ( 
Secondary Parameters ) ได๎แกํ สภาพภูมิประเทศที่มีอยูํตามธรรมชาติ และก าหนดล าดับความส าคัญของตัว
แปร และการจัดแบํงระดับความรุนแรงของการเกิดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแตํละตัวแปร ( Parameter Scaling ) เพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลส าหรับการวิเคราะห์เบื้องต๎น ทั้งนี้โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวแปร 
มีดังนี้  
  ระดับที่ 1 : ให๎คําน้ าหนักของปัจจัยทางกายภาพทั้ง 7 ปัจจัย โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดตามล าดับ
ความส าคัญ คือ ปัจจัยที่มีความส าคัญมากจะให๎คําน้ าหนักมากถึงคําน้ าหนักน๎อย 

ระดับที่ 2 : ให๎คําน้ าหนักของประเภทข๎อมูลของแตํละตัวแปร มีคําลดหลั่น ตามล าดับความรุนแรงของ
การเกิดพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 - ขั้นตอนและรายละเอียดการวิเคราะห์พ้ืนที่เสียงภัยดินถลํมด๎วยเทคนิคการซ๎อนทับ  (Overlay) โดยใช๎
โปรแกรม ArcGis 9.2  
 - การค านวณคําคะแนนรวมแบบถํวงน้ าหนัก  (Weight linear total) หลักการวิเคราะห์แสดงดังสมการ 
(Chang, 2002) 

 
  

เมื่อ S = ระดับโอกาสที่จะเกิดดินถลํม 
W1…….n = คําคะแนนความส าคัญของปัจจัยที่ 1 ถึง n 
R1………n = คําคะแนนความเหมาะสมของปัจจัยที่ 1 ถึง n 

และจากการค านวณโดยสมการใช๎ดังกลําว จะได๎คําคะแนนออกมา คําคะแนนที่ได๎จะถูกน ามาจัดกลุํม 
และจากการค านวณโดยสมการใช๎ดังกลําว จะได๎คําคะแนนออกมา คําคะแนนที่ได๎จะถูกน ามาจัดกลุํมโดยใช๎
คําเฉลี่ย ( Mean ) ของข๎อมูลเป็นหลักแล๎วน าคําการกระจายของข๎อมูล ( Standard deviation ) มาก าหนดคํา
พิสัย ( Range ) ของโอกาสที่จะเกิดดินถลํม ซึ่งแบํงออกได๎ 3 ระดับ คือ พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมสูง พ้ืนที่ที่มี
โอกาสเกิดดินถลํมปานกลาง และพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมต่ า 

 
 

โดยใช้สูตร S = W1R1+W2R2+…WnRn 
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ผลการวิจัย 
พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมจากการซ๎อนทับข๎อมูลแบํงเป็น 7 พ้ืนที่คือ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 7  อ าเภอ  

ประกอบด๎วย อ าเภอเมือง  อ าเภอนบพิต า อ าเภอฉวาง อ าเภอช๎างกลาง อ าเภอพิปูน  อ าเภอลานสกา และอ าเภอ
พรหมคีรี (พ้ืนที่ท าการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 2)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินพ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํมบริเวณพ้ืนที่เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์

โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Arcgis 9.2) โดยการก าหนดคําถํวงน้ าหนัก และการให๎คําคะแนนของปัจจัย 
สามารถจัดกลุํมของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมสูง ปานกลาง และต่ า ดังนี้  

 
ระดับโอกาสที่จะเกิดดินถล่ม    ระดับคะแนน 

สูง     มากกวํา 115.31 
       ปานกลาง     83.15 – 115.31 

ต่ า     น๎อยกวํา 83.15 
 

พ้ืนที่ทั้งหมดที่ท าการศึกษาและค านวณพ้ืนที่โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(ดังแสดงในตารางที่ 1) 
จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมสูง ปานกลาง และต่ า (ดังแสดงในภาพที่ 3) ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 พ้ืนที่ท าการศึกษา 
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1.  พ้ืนที่ที่มี โอกาสเกิดดินถลํมสูง ครอบคลุมพ้ืนที่  7 อ า เภอ บริ เวณเทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จากการวิเคราะห์พบวําเกิดพ้ืนที่เสี่ยงภัยในบริเวณที่เป็นภูเขาสูง มีความลาดชั นสูงและเป็น
บริเวณที่มีรํองรอยการเกิดดินถลํมในอดีต จากการศึกษาพบวําบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
พ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํมสูง มีเนื้อที่ 7,264.54 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 3.44 ของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่อ าเภอลานสกาเป็นพ้ืนที่
มีเนื้อสูงที่สุดบริเวณเทือกเขาหลวง คือ 2,950.36 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  1.37 ของพ้ืนที่อ าเภอลานสกาทั้งหมด 
(พ้ืนที่ทั้งหมดท่ีท าการศึกษาและค านวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) โดยปัจจัยที่ท าให๎เกิดพ้ืนที่เสี่ยงตํอ
การเกิดดินถลํมมากที่สุด คือ ปริมาณน้ าฝนมากกวํา 100 มม./วัน ติดตํอกันเป็นระยะเวลาหลายวัน และปัจจัยการ
เกิดรํองรอยในอดีตของการเกิดดินถลํมที่ผํานมา 

2. พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จากการวิเคราะห์พบวําบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไมํสูง สภาพพ้ืนที่เป็นปุาไม๎ผลัดใบและปุา
เบญจพรรณซึ่งจัดอยูํในสภาพสมบูรณ์ ลักษณะหินเป็นกลุํมหินแกรนิตซึ่งเมื่อมีปริมาณน้ าฝนที่มีปริมาณมากและ
ฝนตกติดตํอเป็นระยะเวลานาน อาจสํงผลตํอการเกิดดินถลํมในพ้ืนที่ จากการศึกษาพบวําบริเวณเทือกเขาหลวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีที่มีโอกาสเกิดดินถลํมปานกลาง คือ 46,732.99 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 18.52 ของพ้ืนที่  
โดยพ้ืนที่อ าเภอนบพิต า เป็นพ้ืนที่มีเนื้อสูงที่สุดบริเวณเทือกเขาหลวง คือ 15,587.99 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  3.46 
ของพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าท้ังหมด (พ้ืนที่ทั้งหมดท าการศึกษาและค านวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 

3. พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมต่ า ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 อ าเภอ บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จากการวิเคราะห์พบวําเป็นบริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาและพ้ืนที่ลุํม จากการศึกษาพบวําบริเวณ
เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมต่ า ซึ่งมีเนื้อที่ 2,464.91 คิดเป็นร๎อยละ 0.67 
ของพ้ืนที่    โดยพื้นที่อ าเภอนบพิต าเป็นพ้ืนที่มีเนื้อสูงที่สุดบริเวณเทือกเขาหลวง คือ 1,982.37 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ  
0.44 ของพ้ืนที่อ าเภอนบพิต าท้ังหมด (พ้ืนที่ทั้งหมดท่ีท าการศึกษาและค านวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศศาสตร์)   

 
ตารางที่ 1 แสดงพ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํมบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ

1 เมอืง - - 211.24         0.06 - -

2 นบพติ ำ 249.38      0.06 15,587.97     3.46 1,982.37   0.44

3 พรหมคีรี 522.16      0.34 4,678.53      3.04 126.16     0.08

4 ลำนสกำ 2,950.36    1.37 9,919.04      4.60 - -

5 ช้ำงกลำง 1,641.21    0.96 7,418.37      4.35 100.06     0.06

6 ฉวำง 679.80 0.25 2,730.19      1.01 98.31 0.04

7 พปิูน 1,419.64    0.46 6,187.65      2.00 158.00     0.05

7,462.54   3.44 46,732.99    18.52 2,464.91  0.67

จงัหวัดนครศรีธรรมราช

รวม

ระดบัสงู ระดบัปานกลาง ระดบัต่า่ที่ อ่าเภอ
พ้ืนทีโ่อกาสเกิดดนิถลม่
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ภาพที่ 3  แผนที่แสดงโอกาสเกิดดินถลํม บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํม บริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยครอบคุลม 7 
อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอเมือง  อ าเภอนบพิต า อ าเภอฉวาง อ าเภอช๎างกลาง อ าเภอพิปูน  อ าเภอลานสกา และ
อ าเภอพรหมคีรี  โดยศึกษาระดับความส าคัญของแตํละปัจจัย จัดล าดับความส าคัญ ก าหนดคําคะแนนและคํา
น้ าหนักเพ่ือการวิเคราะห์โอกาสเกิดดินถลํม โดยจากการศึกษาสามารถแบํงปัจจัยการเกิดดินถลํมประกอบด๎วย 7 
ปัจจัย คือ ปริมาณน้ าฝน การใช๎ประโยชน์ที่ดิน  ลักษณะทางธรณี รํองรอยการเกิดในอดีต เส๎นทางน้ า ความลาด
ชันของพ้ืนที่ และความสูงของพ้ืน และเม่ือท าการวิเคราะห์ด๎วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยท าการซ๎อนทับ
ข๎อมูลและก าหนดพ้ืนที่โอกาสดินถลํม ทั้ง 7 ปัจจัย ซึ่งจากการศึกษาพบวํา พ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํมสูงบริเวณ
เทือกเขาหลวง มีเนื้อที่ 7,264.54 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 3.44 ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา พ้ืนที่โอกาสเกิดดินถลํมป าน
กลางบริเวณเทือกเขา มีเนื้อท่ี 46,732.99 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 18.52 ของพ้ืนที่ท าการศึกษา และพ้ืนที่โอกาสเกิดดิน
ถลํมต่ าบริเวณเทือกเขาหลวง มีเนื้อที่ 2,464.91 คิดเป็นร๎อยละ 0.67 ของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา (พ้ืนที่ทั้งหมดที่
ท าการศึกษาและค านวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศศาสตร์)   
 พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมบริเวณเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่บริเวณเทือกเขาสูง  มี
ความลาดชันสูง และเป็นบริเวณท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ดินถลํมมากํอน ซึ่งเมื่อมีปัจจัยด๎านปริมาณน้ าฝนที่มีปราณมาก
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และฝนตกติดตํอเป็นระยะเวลาหลายวัน อาจสํงผลตํอการเกิดดินถลํมสูง ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามพบวํา
พ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากเป็นปุาผสม ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น สวน
ยางพาราโดยสํวนใหญํ รองลงมา สวนผลไม๎ หรือกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือเปิดหน๎าดิน ท าให๎ความสามารถในการยึดหน๎า
ดินลดลง ซึ่งพ้ืนที่เทือกเขาหลวง ที่มีโอกาสเกิดดินถลํมสูง มากที่สุดใน 7 อ าเภอ คือ อ าเภอลานสกา รองลงมา คือ 
อ าเภอช๎างกลางและอ าเภอพิปูน 
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากในการศึกษาการใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก าหนดบริเวณที่มีโอกาสเกิดดินถลํมบริเวณ
เทือกเขาหลวง มีการใช๎ข๎อมูลอยํางจากัด ซึ่งข๎อมูลที่น ามาวิเคราะห์ควรจะเป็นข๎อมูลที่มีความทันสมัยมากกวํานี้  
เพ่ือความสมบรูณ์ และความเป็นจริงของข๎อมูลจะได๎มีความนําเชื่อถือและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ถนนคนเดิน: แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
The Walking Street: Tourism Destination generate income  

to local economic development 
 

ภาสกร  อินทรารุน1 ประกาศิต  โสภณจรัสกุล2 
Passakron Intrarun  Prakasit  Soponjaratkul 

 
บทคัดย่อ 

การทํองเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สร๎างรายได๎ให๎กับประเทศตํางๆ ทั่วโลก เป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนที่น๎อยแตํผลตอบแทนมากมายมหาศาล ท าให๎หลายประเทศพยายามฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศตนเองด๎วย
การสร๎างสิ่งจูงใจที่นําประทับใจ ซึ่งจะท าให๎เกิดการทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่
พยายามสร๎างสิ่งจูงใจ ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว และสํงเสริมการทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆ จนท าให๎เป็นที่รู๎จักของ
ชาวตํางชาติซึ่งกิจกรรมการทํองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวโดยเฉพาะนักทํองเที่ ยว
ชาวตะวันตกก็คือ ถนนคนเดินซึ่งเกิดขึ้นในทวีปยุโรปในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นผลจากปัจจัยที่ส าคัญ 
2 ประการ ได๎แกํ (1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกซื้อสินค๎าในทวีปยุโรปที่เน๎นความสะดวกและประหยัดเวลา 
โดยนิยมเลือกซื้อสินค๎าจากร๎านค๎าเคลื่อนที่หรือร๎านค๎าที่ตั้งขายชั่วคราวตามท๎องถนน (2) การพัฒนาแหลํงซื้อขาย
สินค๎าจากใจกลางเมืองไปสูํเขตชานเมือง  ถนนคนเดินในยุโรปมีลักษณะเป็นตลาดที่เกิดขึ้นบนถนนสายตํางๆ ซึ่งถือ
เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ของเมือง รวมทั้งเป็นสถานที่ที่สะท๎อนถึงประวัติศาสตร์และรากฐานทาง
วัฒนธรรม   

จากแนวคิดเกี่ยวกับถนนคนเดิน จะเห็นได๎วําถนนคนเดินพัฒนามาจากแนวคิดที่วําการเดินเท๎าจะชํวย
สร๎างกิจกรรมทางสังคม ท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล และสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ในสังคมให๎
มากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับค าจ ากัดความของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ที่กลําววํา การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์เป็น
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่มุํงให๎เกิดการสร๎างประสบการณ์ของนักทํองเที่ยว ผํานการมีสํวนรํวมและ
การเรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์ในด๎านศิลปะ มรดกโลกทางวัฒนธรรม/ประเพณีหรือลักษณะเฉพาะของสถานที่ตลอดจน
สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนในท๎องถิ่นท่ีเป็นผู๎สร๎างสรรค์วัฒนธรรมเหลํานั้น 

 
ค าส าคัญ : ถนนคนเดิน, แหลํงสถานที่ทํองเที่ยว, สํงเสริมการทํองเที่ยว 
 
 
 
                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

บทความวิชาการ 
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Abstract  
 Tourism is an industry that generates revenue for the worldwide industry is that there is 
less investment, but the rewards enormous. Thailand promotes tourism market is well known.  
A Tourism activities model that has been popular with tourists, especially Western tourists is. 
Walking Street, which occurred in Europe after World War 2 as a result of modifications to forms 
of purchased. The Walking Street in Europe is a market that takes place on the streets. This is 
part of the culture and landscape of the city. As well as a place that reflects the historical and 
cultural roots. 

In Thailand The Walking Street is come to be tourism activities generate income to local 
economic development because The Walking Street can create social activities, encourage 
social interaction and consistent with the definition of creative tourism said that, Creative 
Cultural tourism is a form aimed at the creation of the tourist experience. Through engaging and 
creative learning in the arts. 

 
Key word : Walking Street, Tourism Destination, Promoted Tourism 
 
บทน า 

ความสัมพันธ์ระหวํางคนกับพ้ืนที่สาธารณะเป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนาเมืองที่ได๎รับความสนใจจาก
นักวิชาการตะวันตกมานานหลายศตวรรษ แตํการศึกษาเก่ียวกับพ้ืนที่สาธารณะเมืองในโลกตะวันออกกลับมีไมํมาก
นัก ท าให๎การพัฒนาเมืองขาดความสอดคล๎องกับบริบทสภาพความเป็นจริง งานวิจัยนี้จึงมุํงศึกษาประเด็นพ้ืนที่
สาธารณะแบบถนนคนเดินในวิถีตะวันออก เพราะเล็งเห็นวําถนนเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญยิ่ง เป็นพ้ืนที่ที่มีอยูํ
กว๎างขวางที่สุดพบได๎ทั่วไป เข๎าถึงได๎โดยคนทุกคน ท าหน๎าที่สนองตํอความต๎องการของคนเมืองมาช๎ านาน ถนนมี
พลวัตที่แปรเปลี่ยนไปตามสังคมวัฒนธรรมทั้งในเชิงสถานที่และเวลา ในทศวรรษที่ผํานมาเมืองในประเทศไทยได๎มี
การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะแบบถนนคนเดินในรูปแบบเฉพาะตัวที่คล๎ายกับถนนตลาด (Market Street) ถือได๎วํา
เป็นปรากฏการณ์เมืองที่สะท๎อนลักษณะเฉพาะของสังคมตะวันออกในแงํของการใช๎ตลาดเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แตํก็
ยังมีงานวิจัยไมํมากที่ศึกษาเพ่ือน าไปสูํความรู๎ความเข๎าใจในพลวัตของการใช๎ถนนเป็นพ้ืนที่สาธารณะจึงนับเป็นองค์
ความรู๎ส าคัญท่ีขาดหายไป 

ถนนคนเดินในประเทศไทย 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ศึกษาพบวํา การจัดกิจกรรมติดตลาดบนถนนในรูปแบบถนนคนเดิน

ของไทยเริ่มมีมานานแล๎ว แตํอาจไมํได๎ถูกเรียกเป็นถนนคนเดินอยํางในปัจจุบัน ค าวํา ถนนคนเดิน พ่ึงมีปรากฏและ
เรียกขานจนติดปากในสังคมไทยมาตั้งแตํ ปีพ.ศ.2545 โดยใช๎เรียกกิจกรรมการปิดถนนตามแผนพัฒนาเมืองนําอยูํ 
ในชํวงต๎นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่จัดให๎มีขึ้นในเมืองหลักของไทยในภาค
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ตํางๆ โดยมีเปูาหมายพ้ืนฐานของการปิดถนนเพ่ือจัดกิจกรรมผสมผสานไว๎3 ประการ คือ ลดมลพิษ ประหยัด
พลังงาน และสํงเสริมการทํองเที่ยว 

ระยะแรกของการพัฒนาถนนคนเดิน อยูํระหวําง พ.ศ. 2545-2546 บนถนนส าคัญๆ ในเมืองน ารํอง คือ 
ถนนสีลม กรุงเทพฯและถนนคนเดินทําแพ จังหวัดเชียงใหมํ สํวนมากจัดในทุกวันหยุด เวลาแดดรํมลมตกตั้งแตํชํวง
เย็นถึงกลางคืนถนนคนเดินสีลมได๎จัดเพียงครั้งเดียวแล๎วหยุดไป สํวนถนนคนเดินทําแพเมืองเชียงใหมํได๎ด าเนินการ
มาจนปัจจุบัน โดยย๎ายมายังถนนราชด าเนิน และขยายตํอเนื่องมายังถนนเชื่อมตํอกันในสี่แยกกลางเวียงเชียงใหมํ 
จนรู๎จักกันดีในชื่อถนนคนเดินเชียงใหมํ มีความยาวกวํา 2 กิโลเมตร และเป็นการจัดการถนนคนเดินที่มีระยะทาง
และระยะเวลาพัฒนาที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย รูปแบบถนนคนเดินในเชียงใหมํยั งถูกขยายผลตํอไปยังยําน
การค๎าอ่ืนของเมืองเชียงใหมํ  อาทิเชํน  ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินสันก าแพงในทุกวันเสาร์และถนนคนเดิน
ชุมชน เชํน ถนนคนเดินต๎นเปาในวันอาทิตย์ 

การเติบโตของถนนคนเดิน 
การเติบโตของถนนคนเดินในปัจจุบันไปในจังหวัดตํางๆ ทั่วประเทศถูกกระตุ๎นโดยภาครัฐและการเรียกร๎อง

ของเอกชนให๎มีถนนคนเดินในเมืองหลายเมืองของไทย เพ่ือกระตุ๎นเศรษฐกิจและสํงเสริมการทํองเที่ยว จาก
การศึกษาพบวํา ถนนคนเดินสะท๎อนวิวัฒนาการของพ้ืนที่สาธารณะเดิมที่เคยเป็นยํานคนเดิน เมื่อแนวคิดการใช๎
ถนนเพ่ือกิจสาธารณะแพรํหลายในสังคมไทย ถนนคนเดินจึงเกิดขึ้นจากการท าตามอยํางกันมาจนเกิดเป็นรูปแบบ
พ้ืนฐานที่คล๎ายคลึงกัน คือ ปิดถนนให๎คนเดินเป็นบางวันบางเวลา ถนนคนเดินมีพัฒนาการในพ้ืนที่ศึกษามี
พัฒนาการโดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ เศรษฐกิจของเมือง ปริมาณการทํองเที่ยว และทุนทางวัฒนธรรมการติดตลาด
ในแตํละภาค ตลอดจนความสัมพันธ์ของถนนกับบริบทของเมือง ที่ถือได๎วําเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอความส าเร็จ
ของถนนคนเดิน 

ถนนคนเดินแบํงได๎เป็นหลายขนาด (ดังตารางที่1) ได๎แกํ ถนนคนเดินขนาดใหญํ พบตามเมืองหญํที่
เศรษฐกิจดีคนมีก าลังซื้อสูง และปริมาณนักทํองเที่ยวมีมาก ประกอบด๎วย ถนนคนเดินเชีย งราย เชียงใหมํ 
ขอนแกํน และเชียงคาน ถนนคนเดินขนาดกลางพบได๎ตามเมืองหลักหรือรองของภาคที่เศรษฐกิจดี คนมีก าลังซื้อ 
และมีนักทํองเที่ยวพอสมควร ได๎แกํ ถนนคนเดินพิษณุโลก นครสวรรค์ราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาถนนคนเดิน
ระดับชุมชนเกิดจากความต๎องการของชุมชน โดยอาจอยูํในเมืองใหญํรองหรือเล็กก็ได๎ประกอบด๎วย ถนนคนเดินสัน
โค๎งน๎อย กาดกองต๎า เชียงคาน สํวนถนนคนเดินเครือขํายรัฐรํวมกับเอกชน ถือเป็นการท าตลาดนัดโดยใช๎ชื่อถนน
คนเดินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โดยอาจเกิดบนลานหรือที่วํางของเอกชนหรือรัฐและประสานความรํวมมือ เชํน ถนน
คนเดินภูเก็ต และสถานีคนเดินตรัง เป็นต๎น 
 การส ารวจที่ตั้งถนนคนเดินที่สัมพันธ์กับบริบทยํานและเมือง พบวําถนนคนเดินตั้งอยูํในยํานประวัติศาสตร์
ยํานเมืองเกํา ยํานเมืองอนุรักษ์ยํานการค๎า  ยํานตลาด ยํานริมน้ าและที่โลํงวําง ยํานขนสํง ตลอดจนยํานใหมํและ
แหลํงวัยรุํนตามล าดับ แสดงให๎เห็นวํา ถนนคนเดินสัมพันธ์กับยํานและบริบทเมืองที่กลําวไว๎ในวรรณกรรม อีกทั้ง
องค์ประกอบกายภาพของถนนมีสํวนส าคัญในการสํงเสริมบรรยากาศถนนคนเดินเป็นอยํางมาก จากที่ส ารวจพบวํา 
ถนนคนเดินสํวนมากมีสภาพผิวถนนเหมาะสม แตํตํางกันที่ขนาดความกว๎าง ระยะรํนของอาคารจากถนน ตลอดจน
สถาปัตยกรรมสองข๎างถนน 
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แนวคิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ: ถนนคนเดิน 
 เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ (Creative Economy) คือ การสร๎างมูลคําสินค๎า หรือบริการที่เกิดจากความคิดของ
มนุษย์ ส าหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์จะเรียกวํา“อุตสาหกรรม สร๎างสรรค์” (Creative 
Industry) ซึ่งหมายถึงกลุํมกิจกรรมการผลิตที่ต๎องพ่ึงพาความคิดสร๎างสรรค์เป็นสิ่ง ส าคัญ “เศรษฐกิจสร๎างสรรค์” 
คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช๎องค์ความรู๎(Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร๎างสรรค์งาน (Creativity) และการใช๎ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมํ    

ความหมายของ “การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์”จากการประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมนานาชาติ
เรื่องการทํองเที่ยวเชิงสร๎าง สรรค์ขององค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ (UNESCO) ที่จัด
ขึ้นระหวํางวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ.2549 ที่เมืองซานตาเฟ  รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ได๎มีการก าหนดค านิยาม
ของ “Creative Tourism” หรือการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ไว๎ดังนี้ 

“การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์” คือ การเดินทางที่น าไปสูํประสบการณ์ที่แท๎จริงและมี การเชื่อมโยง ด๎วย
การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในงานศิลปะ มรดก หรือคุณลักษณะพิเศษของสถานที่ และยังท าให๎เกิดการเชื่อมสัมพันธ์
กับผู๎คนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีซึ่งเป็นผู๎ สร๎างสรรค์วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนั้นขึ้นมา”  

การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
จาก การประชุมที่กลําวมามีการน าเสนอความคิดเห็นในประเด็นการสํงเสริมเศรษฐกิจของ ประเทศผําน

การทํองเที่ยวเชิงสร๎าง โดยมีสาระส าคัญ ได๎แกํ 
- พัฒนาและสร๎างประชากรที่มีความคิดสร๎างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
- สร๎างงานใหมํๆ ในภาคการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ เชํน มัคคุเทศก์ งานด๎านขนสํง ชํางฝีมือของท๎องถิ่น

 พนักงานต๎อนรับ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
- เสริมความแข็งแกรํงแกํนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสร๎าง สรรค์ ซึ่งเป็นความ

รับผิดชอบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐต๎องสร๎างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยผํานการให๎สิทธิประโยชน์
ด๎านภาษี การเข๎าถึงแหลํงเงินทุน และการฝึกอบรม สํวนภาคเอกชนรับผิดชอบในการสนับสนุนตนเอง ให๎ข๎อมูลใน
เรื่องท่ีคลุมเครือ และสร๎างเครือขํายของตนเองในประเด็นปัญหาที่มีรํวมกัน 

- มุํงเปูาหมายที่คุณภาพ ไมํเพ่ิมอุปสงค์โดยการลดราคา 
- หนํวยงานภาครัฐสามารถประสานงานกับหนํวยงานที่มีอยูํในเมือง และสร๎างประโยชน์รํวมกันผําน

ความคิดริเริ่มของภาครัฐและภาคเอกชน สํงเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศ 
- ใช๎การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์เพ่ือดึงดูดผู๎คนที่สนใจในการปรับปรุงเมือง (urban renovation)  อาทิ

เชํน  การจัดพื้นที่ถนนคนเดินโดยมุํงเน๎นการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านประเภทของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) แบํงประเภทอุตสาหกรรม

สร๎างสรรค์โดยยึดกรอบขององค์การความรํวมมือเพ่ือการค๎า และการพัฒนา (UNCTAD) โดยแบํงเป็น 4 กลุํม 15 
สาขาดังนี ้
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1. กลุํมมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Cultural Heritage) ประกอบด๎วย 
- งานฝีมือ 
- การทํองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
- ธุรกิจอาหารไทย 
- การแพทย์แผนไทย 

2. กลุํมศิลปะ (Arts) ประกอบด๎วย 
- ศิลปะการแสดง 
- ทัศนศิลป์ 

3. กลุํมสื่อ (Media) ประกอบด๎วย 
- ภาพยนตร์ 
- สิ่งพิมพ์ 
- กระจายเสียง 
- เพลง 

4. กลุํมงานสร๎างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation) 
- งานออกแบบ 
- แฟชั่น 
- สถาปัตยกรรม 
- โฆษณา 
- ซอฟต์แวร์ 

จากการศึกษาของ สศช.พบวําในปี 2549 มูลคําของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ของไทยสูงถึง 840 ,621 ล๎าน
บาท คิดเป็นร๎อยละ 10.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยกลุํมงานสร๎างสรรค์ตามลักษณะงานมี
สัดสํวนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุํมมรดกทางวัฒนธรรม กลุํมสื่อ และกลุํมศิลปะ ทั้งนี้เมื่อแบํงตามกลุํมยํอย พบวํา
กลุํมการออกแบบมีมูลคําสูงสุด ท ารายได๎ 304,990 ล๎านบาท รองลงมาเป็นกลุํมงานฝีมือ และหัตถกรรมตามด๎วย
กลุํมแฟชั่น ซึ่งกลุํมยํอยทั้งสามกลุํมนี้มีมูลคํารวมกันคิดเป็นประมาณร๎อยละ 9.5 ของ GDP 

ดังที่กลําวมานั้นสะท๎อนให๎เห็นวํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์นั้นมีสํวนในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร๎างสรรค์ได๎สอดคล๎องกับค านิยาม โดยคุณลักษณะของงานสร๎างสรรค์เป็นสินค๎าและบริการทางการทํองเที่ ยว  
อันเป็นกิจกรรมหนึ่งทางการทํองเที่ยวที่ปรากฎ หรือถูกถํายทอดสูํนักทํองเที่ยวผํานกิจกรรมถนนคนเดินในแตํละ
สถานที่ที่จะพบวํามีความแตกตํางกันออกไปในลักษณะของสินค๎า ประเพณีและวัฒนธรรม  หากแตํการสํงเสริมการ
พัฒนานั้นมาจากรูปแบบการสั่งการจากบนลงลําง  จากแผนพัฒนาและนโยบายสูํการปฏิบัติในระดับท๎อง จึงเกิด
ความไมํเชื่อมตํอในการด าเนินงานหรือความยั่งยืนในการจัดกิจกรรมดังกลําว  โดยจะกลําวในล าดับตํอไป 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของถนนคนเดิน สู่การสร้างสรรค์รายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ถนนคนเดินเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวขณะเดียวกันก็เป็นความต๎องการของคน
ในเมืองที่ต๎องการให๎มีถนนคนเดินเพ่ือสร๎างพ้ืนที่สาธารณะเมือง ท าให๎มีถนนคนเดินเกิดขึ้นทั่วประเทศ ผล
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การศึกษาถนนคนเดิน 15 สายพบวํา ถนนคนเดินเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเป็นอันดับแรก และมีกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ชุมชน และสร๎างเสริมสังคมวัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นอันดับรองลงมา โดยพบวํา มีความเกี่ยวข๎องคํอนข๎างน๎อยกับการ
สํงเสริมสุขภาพ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของคนเดินเท๎า ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ถนนคนเดินในโลกตะวันตกเน๎นย้ า
ตลอดมาแตํถนนคนเดินในไทยกลับมองข๎าม จึงนับเป็นเรื่องส าคัญท่ีควรได๎รับการสํงเสริมมากขึ้น 
 หากพิจารณาลักษณะของถนนคนเดินในเมืองของไทย เราพบความสอดคล๎องกับนิยามของพ้ืนที่สาธารณะ
ในวรรณกรรมตะวันตก ในขณะเดียวกันถนนคนเดินได๎แสดงลักษณะส าคัญของพ้ืนที่สาธารณะตะวันออกหลาย
ประการเราอาจกลําวได๎วํา การเกิดขึ้นของถนนคนเดินเป็นกระบวนการทางสังคมของการ “สร๎างและรื้อฟ้ืนพ้ืนที่
ถนนให๎กลับมาเป็นพ้ืนที่สาธารณะโดยใช๎รูปแบบตลาดนัดที่คนชื่นชอบและสอดแทรกกิจกรรมและวิถีชีวิตที่เป็นที่
ต๎องการของคนรุํนใหมํโดยเสริมเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรมของเมืองเข๎ าไป” ถนนคนเดินจึงเป็น
พ้ืนที่สาธารณะที่เปลี่ยนความจ าเจของถนนและสภาพแวดล๎อมไปสูํความเคลื่อนไหว ชีวิตชีวา และการสร๎าง
ความหมายแกํสถานที ่
 ถนนคนเดินยังสะท๎อนประเด็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับคนทุกชนชั้นโดยเฉพาะกลุํมผู๎ค๎าเรํ มือใหมํ มือ
สมัครเลํน ผู๎ผลิตรายยํอย นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู๎แสวงหาเวทีสาธารณะเพ่ือแสดงความสามารถของตนเอง 
คนกลุํมเหลํานี้ล๎วนต๎องการการเปิดพ้ืนที่และโอกาสโดยเฉพาะจากภาครัฐและประชาคม ถนนคนเดินเปลี่ยนภาพ
ของเทศกิจไลํจับแมํค๎า กลายเป็นความกลมเกลียวด๎วยวิธีจัดระเบียบพ้ืนที่และเวลาค๎าขายของภาคการค๎าที่ ไมํเป็น
ทางการด๎วยระบบและคําธรรมเนียมที่ตรงไปตรงมา 

ถนนคนเดินไทยเกิดจากนโยบายจากบนลงลําง (Top down) และเมื่อพัฒนาเรื่อยมาก็ได๎มีการเรียกร๎อง
จากภาคประชาชนให๎มีถนนคนเดิน ถือเป็นการเปลี่ยนกระบวนการแบบลํางขึ้นบน (Bottom up) และนับเป็น
สัญญาณที่ดีของการสร๎างพ้ืนที่สาธารณะเมืองในปัจจุบัน แตํการด าเนินการถนนคนเดินไทยยังขาดความนิ่ง อีกทั้งมี
แนวโน๎มแปรเปลี่ยนไปตามการสํงเสริม จึงเป็นค าถามที่นําคิดวําถนนคนเดินจะด ารงอยูํไปเพ่ือท าหน๎าที่พ้ืนที่
สาธารณะแกํเมืองได๎อีกนานหรือไมํเพียงใด 

ถนนคนเดินหลายแหํง เชํน เชียงใหมํ เชียงราย ขอนแกํน และสงขลา สามารถด าเนินไปได๎อยํางตํอเนื่อง 
ทั้งที่ประชาสัมพันธ์น๎อยลงกวําเดิม ในขณะที่ถนนคนเดินบางแหํงมีความแกวํงตัวตามการทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก 
เชํน ถนนคนเดินชายโขง เชียงคาน มีคนเดินตํางกันมากกวําสิบเทําตัวระหวํางชํวงมีและไมํมีนักทํองเที่ยว แตํก็อยูํ
ได๎ด๎วยการถัวเฉลี่ยรายรับตลอดปี ถนนคนเดินราชบุรีตั้งอยูํบนถนนริมน้ าที่สวยงามมากที่สุดสายหนึ่งของไทย มี
องค์ประกอบกายภาพสมบูรณ์แบบ แตํกลับปรับลดจ านวนวันที่ปิดถนนลงเพราะการเปลี่ยนนโยบายการจัดการ
ถนนคนเดินของหนํวยงานท๎องถิ่น ตลอดจนการเสื่อมความนิยมไปเพราะที่ตั้ งไกลแหลํงทํองเที่ยว ขาดการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเสริม ถนนคนเดินบางแหํงมีองค์ประกอบกายภาพถนนที่เหมาะสมแกํการเป็นถนนคน
เดิน ทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งและมีความต๎องการพ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ แตํถนนคนเดินยังปิดตัวลงไป อาทิถนน
คนเดินปากแพรก กาญจนบุรีเพราะไกลแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนมีผลให๎คนเดินและคนขายน๎อยลง ตัวอยํางเหลํานี้
สะท๎อนให๎เห็นวํา ถนนคนเดินยังเป็นกิจกรรมที่ไมํยั่งยืน ด าเนินไปได๎เทําที่มีการสํงเสริมประชาสัมพันธ์อีกทั้งเมื่อ
สอบถามถึงการวางแผนพัฒนาถนนคนเดินเชิงโครงสร๎างไปสูํระบบการเดินเท๎า พ้ืนที่คนเดิน พ้ืนที่สาธารณะที่ถาวร
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กวําที่เป็นอยูํ ได๎พบวํา ไมํมีแผนงานในเมืองใดในพ้ืนที่ศึกษาที่มุํงไปสูํการสร๎างพ้ืนที่การเดินเท๎าที่ถาวรและเป็น
ระบบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท๎าทายการด ารงอยูํของถนนคนเดินที่ยั่งยืนในระยะยาว 
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