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สาสนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นจําเปนจะตองมีกลุมคนที่เปนแกนนําในการทํางานรวมกับ
ชุมชนคือวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพราะวิศวกรสังคมคือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคมและ
เขามามีสวนรวมในการสรางสังคมใหดีขึ้น ปจจุบันวิศวกรสังคมเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางาน
รวมกับชุมชนทองถิ่นมากขึ้น และงานวิศวกรทางสังคมก็มีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อนึ่ง ในป 2559 พระบามสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรีแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎทํางานใหเขาเปาในการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน โดยวิศวกรสังคมตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ 1)
ทักษะการคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) 2) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อ
การแกปญหา (นักสื่อสาร) 3) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพื่อการ
แกปญหา
(นักประสานงาน) และ 4) ทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาสังคม (นักสรางนวัตกรรม)
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยนั้น ทางมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษาไดทําหนาที่เปนวิศวกรสังคมเพื่อลงไปพื้นที่ทํางานพัฒนารวมดวยชวยกันกับชาวบาน
โดยกําหนดไมใหมีการจัดการเรียนการสอนในตอนบายของทุกวันศุกร ทั้งนี้เพื่อจะใหเปนวันที่คณาจารย
และนักศึกษามีเวลาลงพื้นที่เพื่อไปทํากิจกรรมกับชุมชนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น ยังได
มอบหมายใหคณะและสํานักตาง ๆ ดําเนินโครงการวิศวกรสังคมภายใตโครงการยุทธศาสตรราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอีกดวย
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิ
วิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมประชุมทุกทาน และขอขอบคุณผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดรวมกันจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่
2 (NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences for
Undergraduate Students) ขึ้นระหวางวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ภายใต “งานราชภัฏบุรีรัมย
มหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)”
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สุดทายนี้ ขอใหการจัดประชุมครั้งนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคจงทุกประการ

(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ซ

สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดดําเนินโครงการจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเปนครั้ง
แรกในป 2564 ระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ภายใตหัวขอ “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ
ใหมในยุค Viral Disruption” โดยมีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 109
บทความ แบงเปนการนําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 78 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร
จํานวน 31 บทความ ซึ่งการประจัดประชุมครั้งที่ผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี จึงนําไปสูการจัด
ประชุมครั้งนี้เปนปที่ 2 คือการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference
on Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใตชื่อ “วิศวกรสังคมสู
การสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” การจัดประชุม NAC-HUSOC II อยูภายใต “งาน
ราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2565 โดยมีศาสตราจารยพิเศษ ดร.
เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปน
ประธานเปดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ
ในการจัดประชุม NAC-HUSOC II ปนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอแกนเรื่อง
(conference theme) คือ “วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” เพราะ
วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมในการสราง
สังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแกไขปญหาแบบ
เปนระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนทองถิ่น ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมยก็ไดใหความสําคัญและมี
นโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไปรวมดวยชวยกันกับ
ชาวบานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนการฝกฝนทั้งทางดานทักษะเฉพาะทาง (hard skill) และทักษะใน
การเขาสังคม (solf skill) ในดานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็ไดสงเสริมและสนับสนุนให
ทั้ง 9 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร ดําเนินโครงการวิศวกรสังคม
ฌ

ผานกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งทุกสาขาวิชาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปน
วิศวกรสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ในการจัดประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ
รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม ดวยกระบวนการ
วิศวกรสังคม : ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา" และ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษและนําฝกปฏิบัติ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน:
เเนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” นอกจากการประจัดประชุม
วิชาการแลว ในงานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมการแขงทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรของนักศึกษาทั้ง 9
สาขาวิชาอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงผลงานอันโดดเดนดานศาสตรของตัวเองใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ
ในการจัดประชุมครั้งนีม้ ีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทั้งแบบออนไลนและแบบออนไซต โดยการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในวันที่ 14 กุมภาพันธ จัดเปนรูปแบบออนไลน สวนในวันที่ 15 กุมภาพันธ ซึ่ง
เปนพิธีเปดโดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชุมชน
เพื่อตอนรับผูเขารวมงาน และการแขงทักษะทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะจัดใน
รูปแบบออนไซตดวยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยางเครงครัด ในการประชุม
ครั้งนี้ มีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอทั้งสิ้น จํานวน 43 บทความ โดยแบงเปนการ
นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 40 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 3 บทความ จาก 8
สถาบันคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี
จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่ไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจและใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนยิ่ง ขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญที่พิชญพิจารณบทความ (Peer
reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) กรรมการตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ
นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมงานประชุมครั้งนี้ทุกทาน สุดทาย ขอขอบพระคุณ
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกสวนฝายของคณะฯ ที่ไดรวมดวยชวยกันจนทําใหการประชุม NACHUSOC II ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. อัครพนท เนื้อไมหอม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference and Academic Skill Competition on
Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตหัวขอ

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
-----------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนที่ใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมใน
การสรางสังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแกไข
ปญหาแบบเปนระบบ ในการลงพื้นที่ชุมชนทองถิ่น เพื่อรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา
และสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนไปสูความเปนพลเมือง และสรางชุมชนที่มีการยกระดับสามารถ
จัดการตนเองได บทบาท หนาที่ของ วิศกรสังคมคือวิเคราะหศักยภาพชุมชน ยกระดับองคความรูใน
ชุมชน สรางนวัตกรรมเพื่อการแกปญหาชุมชนและ สรางความยั่งยืนในการแกปญหาเชิงพื้นที่ บน
ฐานขอมูลของชุมชน ดังนั้น วิศวกรสังคม จึงเปนทั้งผูเรียนรูและผูเอื้อใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู
ของคนในทองถิ่น ไดมานั่งพูดคุยเพื่อออกแบบกระบวนการ / วิธีการในการจัดการปญหาหรือยกระดับทุน
ของชุมชนไปสูการสรางมูลคาเพิ่มโดยเนนไปที่การมีสวนรวมของคนในชุมชนผสานกับความรูจากภายนอก
ที่วิศกรสังคมจะเชื่อมโยงลงไปสูทองถิ่นเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตอไป
(https://www.sangsanpanya.com)
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จําเปนจะตองมีกลุมคนที่เปนแกนนําในการทํางานรวมกับชุมชน
คือวิศวกรสังคม ปจจุบันวิศวกรทางสังคม เริ่มมีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น ซึ่งวิศวกรทาง
สังคมมีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะวิศวกรทางสังคมมีหนาที่ในการซอมและ
สรา งสมดุ ลขึ้ นใหม หลัง จากที่ สั งคมเกิ ด ความบิ ดเบี้ ยวจากการเสี ยสมดุ ลระหวา งผลประโยชน สวนตน
ผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนทางสังคม และฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อทองถิ่น ดังพระราชทานนามจากลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๙ “ราชภัฏ” และในป ๒๕๕๙ พระบามสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรี แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎใหทํางานใหเขาเปาในการ
ฏ

ยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน โดยตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ ๔ ประการคือ ๑) ทักษะ
การคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) ๒) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อการ
แกปญหา (นักสื่อสาร) ๓) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพื่อการแกปญหา
(นั ก ประสานงาน) และ ๔) ทั ก ษะการสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ แก ป ญ หาสั ง คม (นั ก สร า งนวั ต กรรม)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๖๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีทั้งหมด 7 คณะ ซึ่ง
รวมถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย ในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็
ประกอบไปดวย ๙ สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนวิศวกรสังคมตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมากมาย ทั้งนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นให
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
ด วยหลัก การและเหตุ ผลดั ง กลา ว คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าต รี ค รั้ ง ที่ ๒ (NAC-HUSOC I: The 2nd National Conference on
Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใต ชื่ อ “วิ ศ วกรสั ง คมสู ก าร
สร า งนวัต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ นอย า งยั่ งยื น” ซึ่ งเป น งานประชุ ม ที่ อ ยู ภ ายใต โครงการ “BRICC
Festival ๒๐๒๒” ขึ้นในระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และ
ผานระบบออนไลน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมตางๆ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
3. เพื่ อ สร างเครื อ ข า ยความร วมมื อ ทางวิช าการด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษาตางๆ

ฐ

กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการไดแก
1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย จํานวน 100 คน
2. นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 100 คน
สถานที่ในการดําเนินงาน
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน
ผลผลิต
1. นักศึกษาของคณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ
2. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะต าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ผลลัพธ
1. นั ก ศึ ก ษาของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสังคมศาสตร และคณะต า ง ๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิม พ
เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) หรือ วารสารที่รวมเปนแหลงตีพิมพ
2. เกิดการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณะตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ

ฑ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference on Humanities and Social
Sciences for Undergraduate Students)
ภายใตชื่อ
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน

-----------------------------วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565
08.00-09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ดานหนาหอประชุมวิชชาอัตศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการประชุม NIRC V โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย
09.30-11.30 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน
11.30-12.00 น.
ประธานตัดริบบิ้นเปดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หองประชุม
พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
การนําเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร งานประชุม NAC-HUSOC II
ผานระบบออนไลน (พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)

ฒ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
08.00-09.00 น.
-ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2
-การแสดงศิลปวัฒนพื้นบานโดยเครือขายชุมชนของคณะมนุษยศาสตรฯ
09.00-09.30 น.
พิธีเปดการประชุม NAC-HUSOC II โดย รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
09.30-9.50 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม
ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม: ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา"
โดย ดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
09.50-12.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน: เเนวปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”
โดย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
การแขงทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของนักศึกษาทั้ง 9
สาขาวิชา ณ หองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2
คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน: ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / ผศ.ดร.สกุล วงษกาฬสินธุ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
(พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)
16.00-16.30 น.
มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ณ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 1 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.สมศักดิ์ พันศิริ / ผูชวยศาสตราจารยชลทิชาลินี แกนสนท
*******
ที่
1

รหัส
HS-0006

2

HS-0021

3

HS-0045

4

HS-0026

5

HS-0028

เวลา
ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
13.00-13.15 หัสญาภรณ เรืองสังข การศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต
“กรณีศึกษาจากภาพสะทอนละครโทรทัศนเรื่อง วัน
ทอง”
13.15-13.30 วริณฐศรา เครืองรัมย กลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย
13.30-13.45 ปฑิตตา ไชยบุตร
An Analysis of Dystopian World in the Film of
The Maze Runner
13.45-14.00 ประภัสสร อินทรนอก Satisfaction towards Online Learning of
Business English Major Students at Buriram
Rajabhat University
14.00-14.15 ศิริรัตน ลาดนอก
Online Learning Challenges during COVID-19
Pandemic of Business English Students

Link หองนําเสนอ

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

ด

ที่
6

7

รหัส
HS-0030

HS-0031

เวลา
ชื่อ – สกุล
14.15-14.30 Pudid Phankamol

14.30-14.45 มยุธิตา พงษพิมาย

ชื่อเรื่อง
Motivation to Study Bachelor’s Degree in
Business English Program at Buriram Rajabhat
University
Thai-English Translation for Village Information
Website Development of Muangthale Village,
Khaen Dong district, Buriram Province

Link หองนําเสนอ

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

ต

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 2 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เมินดี / อาจารย ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี
*******
ที่
1

รหัส
HS-0042

เวลา
ชื่อ – สกุล
13.00-13.15 วิภา นุกิจรัมย

2

HS-0038

13.15-13.30 ศิริรัตน มาโทโทม

3

HS-0027

4

HS-0034

13.30-13.45 นัฐวรรณ พิมพ
หาญ
13.45-14.00 สิริณัฐ หนูดุก

5

HS-0018

14.00-14.15 ฑิฆัมพร และตี

ชื่อเรื่อง
An Investigation of Willingness to
Communicate in Thai EFL Learners
Problems and Needs on English Oral
Communication of Police Officers in Buriram
Immigration
พฤติกรรมการปรับตัวของนักทองเที่ยวชวงวิกฤต
สถานการณโควิด19
การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวแบบ Sandbox
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
หองเรียนภาษาไทยยุคใหมบนฐานการเรียนรูชุมชน

Link หองนําเสนอ

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

ถ

ที่
6

รหัส
HS-0051

เวลา
14.15 - 14.30

ชื่อ – สกุล
พรสวรรค โกศล

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑแปรรูปจิ้งหรีด
ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย

7

HS-0049

14.30–14.45 ปาริชาติ บุตรสีตะ ระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบานกุง
ราช
จอม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

8

HS-0043

14.45–15.00 ณัชชา วงษสองชั้น การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2565 รอบ Portfolio
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธ 19 (COVID 19)

Link หองนําเสนอ

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

ท

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 3 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารยธนพล รามฤทธิ์ / ผูชวยศาสตราจารยธงชัย สีโสภณ
*******
ที่
1

ชื่อ – สกุล
HS-0020 13.00-13.15 วรางคณา ปญญา
รัมย
HS-0022 13.15-13.30 หงสหทัย โลหเจริญ
วานิช

ชื่อเรื่อง
การสรางสรรคหนังสือประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา

3

HS-0023

13.30-13.45 พิธาน แสนภักดี

4

HS-0024

13.45-14.00 ปยนุช ชวดชุม

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจางการไฟฟาสวน
ภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
ศึกษาสถาปตยกรรมโบสถมหาอุตม วัดพระนางสราง
ตําบลเทพกษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

5

HS-0029

14.00-14.15 สรวิศ กงเมง

2

รหัส

เวลา

Link หองนําเสนอ

การสรางสรรคจิตกรรมดิจิทัลจากประเพณีวันตรุษจีน

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

การศึกษาดานความเชื่อ เกี่ยวกับการบนบานศาลกลาว
ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต

ธ

ที่
6

รหัส

เวลา

ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่อง
HS-0052 14.15-14.30 ชัชวาล สนิทสันเทียะ การตัดและแตงลิ้นปใน หัวใจสําคัญของคนป

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/mwn-dzgw-gxj
7

HS-0014

14.30-14.45 กัญญาวีร เกาะสมัน

ศึกษาการใชภูมิปญญาสมุนไพรไทยของหมอพื้นบาน ใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

น

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 4 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน / อาจารยธนกร เพชรสินจร
*******
ที่
1

รหัส
เวลา
HS-0005 13.00-13.15

ชื่อ – สกุล
ชูเกียรติ ชูสุวรรณ

2

HS-0035 13.15-13.30

ทัตพิชา ขุนดํา

3

HS-0046 13.30-13.45

เกษมณี สีเขียว

4

HS-0047 13.45-14.00

พัชรียา ลามั่น

ชื่อเรื่อง
ความเสมอภาคในการตรวจพิสูจนบุคคลโดยใช
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ทัศนคติของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีตอ
การดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ
การแพรระบาดของโควิด-19
ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการดาน
งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทองถิ่น อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย
การศึกษาความตองการของประชาชนตอการจัดทํา
บริการสาธารณะ ของเทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย

Link หองนําเสนอ

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

บ

ที่
5

รหัส
เวลา
HS-0048 14.00-14.15

ชื่อ – สกุล
วนัสนันท พิศเพ็ง

6

HS-0015 14.15-14.30

ปฐมพงค กุกแกว

7

HS-0053 14.30-14.45

นิชานันท ปนแกว

ชื่อเรื่อง
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณลักษณะ
ผูนําที่พึงประสงค ในองคการบริหารสวนตําบลตูม
ใหญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของลูกจางการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
สุพรรณบุรี
การลงโทษทางกฎหมายเพื่อคุมครองเด็กที่ถูก
แสวงหาประโยชนทางเพศจากการคาประเวณี

Link หองนําเสนอ

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

ป

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 5 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.สําราญ ธุระตา / ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย ยศโสธร
*******
ที่
1

รหัส
HS-0007

เวลา
13.00-13.15

ชื่อ – สกุล
ศศิโสม วงศชัดเจน

ชื่อเรื่อง
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใตดินของประชาชน
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ศึกษาความเสมอภาคของเพศที่สามในการสมรส
จังหวัดภูเก็ต

Link หองนําเสนอ

2

HS-0008

13.15-13.30

จารุกิตติ์ เดียวจรัส

3

HS-0004

13.30-13.45

4

HS-0011

13.45-14.00

5

HS-0013

14.00-14.15

http://meet.google.com/oib-mvrs-btu
ศิรินทรทิพย บรรเทิง การศึกษาผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ต
ใจ
กัญญาณัฐ ลองจา การศึกษาการจัดสวัสดิการจากภาครัฐเพื่อเยียวยา
อาชีพอิสระ จากการระบาดของโควิด 19 ในอําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
ชนาธิป ประชาบุตร การศึกษาการบริโภคสารสกัดจากกระชายเพื่อการดู
เเลสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผ

ที่
6

รหัส
HS-0033

เวลา
14.15-14.30

ชื่อ – สกุล
ศิริพร เพ็ชรมาก

ชือ่ เรื่อง
การศึกษาพื้นที่ชุมน้ําพรุบานไมขาว ตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/oib-mvrs-btu
7

HS-0041

14.30-14.45

พันเครือ เชื้อคําฮด

ประสิทธิผลของบานนิดพิชิตยุงในการลดความเสี่ยง
การระบาดของโรคไขเลือดออก ในพื้นที่เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ฝ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
หองนําเสนอที่ 6 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร. สินทรัพย ยืนยาว / รองศาสตราจารย ดร. กิ่งแกว ปะติตังโข
*******
ที่
1

รหัส
HS-0009

เวลา
13.00-13.15

2

HS-0010

13.15-13.30

3

HS-0012

13.30-13.45

4

HS-0017

13.45-14.00

ชื่อ – สกุล
ฤดีมาศ ทองแท

ชื่อเรื่อง
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน
ตามแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ชวงการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
สินีนาฎ จิตตพันธ การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน ผานมุมมองของผูปกครอง ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ณัฎฐพล มองพรา ศึกษาการจัดการความเครียดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ทัศนจิราวรรณ การจัดการเรียนรูแผนที่ชุมชนแหงการเรียนรูบน
พูนแกว
ฐานสมรรถนะ Learning Management through
Community Map in Competency-Based
Curriculum

Link หองนําเสนอ

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

พ

ที่
5

รหัส
HS-0019

เวลา
14.00-14.15

ชื่อ – สกุล
ญาณิน สัมพันธ

ชื่อเรื่อง
สามัตถิยะการสื่อสารเพื่อชุมชนแหงการเรียนรูในยุค
VUCA World

Link หองนําเสนอ

http://meet.google.com/jtc-jopk-sso
6

HS-0016

14.15-14.30

7

HS-0025

14.30-14.45

เบญจพร จันทรโคตร การบริหารจัดการมาตรการเตรียมความพรอมกอน
เปดภาคเรียนภายใตสถานการณโควิด-19 ของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชญาดา เซงเข็ม
เปดเปอาสา พัฒนาการรูหนังสือ รวมมือสูชุมชน
Wider Learning in VUCA World

ฟ

สารบัญ
การนาเสนอแบบบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต: กรณีศึกษาละครโทรทัศน์เรื่อง
วันทอง
หัสญาภรณ์ เรืองสังข์ / พรรณวดี ขาจริง
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สุรศักดิ์ เครืองรัมย์ / วิมุตตา วารินทร์ / จันทร์สุดา บุญตรี
An Analysis of Dystopian World in the Film of The Maze Runner
ปฑิตตา ไชยบุตร / นรีกานต์ บุญมี / ธิดารัตน์ มากผล / อภิรดี สุภาพ
Satisfaction towards Online Learning of Business English Major
Students at Buriram Rajabhat University
Prapassorn Innok / Haruethai Maichuenklang /
Chontichalinee Kaenson
Online Learning Challenges during COVID-19 Pandemic of
Business English Students
Sirirat Ladnok / Orphan Phonprakhon /
Puttachart Limsiriruengrai

หน้า
1
1
2

16

32
52

60

ภ

สารบัญ
หน้า
การนาเสนอแบบบรรยาย
ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม (ต่อ)
Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English
Program at Buriram Rajabhat University
Pudid Phankamol / Chawintha Pirachai /
Rungnapa Moendee
Thai-English Translation for Village Information Website
Development of Muangthale Village, Khaen Dong district,
Buriram Province
Mayutita Pongphimai / Kannika Kamnok /
Jintana Watcharapothikorn
An Investigation of Willingness to Communicate in Thai EFL
Learners
Wipa Nukitram / Natcha Srinam / Waridtha Rattanawaropas
Problems and Needs on English Oral Communication of Police
Officers in Buriram Immigration
Jirawan Wongjantrakul / Sirirut Mathothom /
Sasimapon Wongtimarat

78

89

118

131

ม

สารบัญ
การนาเสนอแบบบรรยาย
การท่องเที่ยว
พฤติกรรมการปรับตัวของนักท่องเที่ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด19
นัฐวรรณ พิมพ์หาญ / พรรณวดี ขาจริง
การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
สิริณัฐ หนูดุก / พรรณวดี ขาจริง
ปรัชญาและศาสนา, ประเพณีวัฒนธรรม, ศิลปกรรม, ดนตรีและนาฏศิลป์
การสร้างสรรค์หนังสือประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา
วรางคณา ปัญญารัมย์ / ประชาธิป มากมูล
โบสถ์มหาอุตม์ วัดพระนางสร้าง การศึกษาสถาปัตยกรรม ความเชื่อการ
ประกอบพิธีคนในชุมชน ตาบลเทพกษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปิยนุช ชวดชุม / พรรณวดี ขาจริง
ความเชื่อเกี่ยวกับการบนบานศาลกล่าวของคนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
สรวิศ ก๋งเม่ง / พรรณวดี ขาจริง
การตัดและแต่งลิ้นปี่ใน หัวใจสาคัญของคนปี่
ชัชวาล สนิทสันเทียะ / พีรวัส อินทวี /
ศักรินทร์ แป้นเงิน / ไกรวิทย์ ปะการัมย์
การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื้นบ้าน จังหวัดภูเก็ต
กัญญาวีร์ เกาะสมัน / พรรณวดี ขาจริง

หน้า
145
145
146
156
164
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ กษาสถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยในอดี ต และศึ กษา
ปั ญหาความเหลือมลําระหว่างชายหญิ งจากละครโทรทัศน์เรื องวันทอง รวบรวมข้อมู ลโดยการศึ กษา
เอกสารหลักฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) สถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยในอดี ต นันมี ความแตกต่ า งกัน ไปตามลักษณะของ
สถานภาพและบทบาททางครอบครั ว กฎหมาย การเมืองและสังคม เนื องด้วยจากสังคมไทยในอดีตให้
ความสําคัญกับระบอบปิ ตาธิ ปไตยซึ งก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเพศ สตรี ขาดอิสระในการใช้ชีวิต
ด้วยข้อจํากัดของกรอบจารี ตประเพณี และกฎหมายทีกําหนดลักษณะสถานภาพบทบาทของสตรี ทาํ ให้
สตรี ไทยมีสถานภาพและบทบาทแตกต่างกันไป
2) ปั ญ หาความเหลื อมลําที เกิ ดจากโครงสร้ างทางสั ง คม มาตราฐานเชิ งซ้อ นในวัฒ นธรรม
สัมพันธภาพเชิงอํานาจทีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศและกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม
คําสําคัญ: ความเหลือมลํา, ความไม่เสมอภาคทางเพศ, โครงสร้างทางสังคม, วันทอง, ละครโทรทัศน์

2

Abstract
The purposes of this research were to study status and roles of Thai females in the past and to
investigate unequal problems between males and females from Wanthong TV drama. The study was
collected the data from the evidential documents.
The results were found that 1) Status and roles of Thai females in the past were different
according to family, legal, political and social status and roles, so that Thai society gave priority to
Patriarchy which caused inequality. Females lacked of freedom to live their own lives from limitation
of tradition and law which identified females’ status and roles. It made Thai females have different
status and roles. 2) The unequal problems caused by social structure, complicated standard of culture,
unequal power tends among genders and gender socialization process.
Keywords: inequality, inequality between genders, structure of society, Wanthong , series on TV
บทนํา
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ความไม่เสมอภาคทางเพศของสังคมไทยในอดีตได้ส่งผลมาถึ งปั จจุ บนั แสดงให้เห็ นถึ งสังคมไทยใน
อดี ต ที ให้ ค วามสํ า คัญ กับ บุ รุษ เหนื อ กว่ า สตรี เพราะบุ รุษ เป็ นผู ้ส ร้ า งบรรทัด ฐานของสั ง คมเอง ทัง
ความคิ ด และความประพฤติ ป ฏิ บัติ ไ ด้ห ยังรากลึ ก จนกลายเป็ นความเชื อและค่ า นิ ย มที ฝั ง อยู่ ใ น
โครงสร้ าง สังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง ซึ งความเชื อและทัศนคติ ในลักษณะนี คือลักษณะของการ
ปกครองแบบชายเป็ นใหญ่ ก่อให้เกิดปั ญหาความเหลือมลําไม่เท่ าเทียม การถูกเลือกปฏิบตั ิและการถูก
ละเมิดสิ ทธิ ของสตรี รวมถึ งปั ญหาความรุ นแรงต่อสตรี ในสังคมไทยปั จจุ บนั สิ งเหล่านี ยังถูกสะท้อน
ออกมาในรู ปแบบของงานเขียนวรรณกรรม นวนิยายและละครโทรทัศน์
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ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจทีจะศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยในอดีตจากภาพ
สะท้อนละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง เป็ นการศึกษาเรื องสถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยในอดี ตที
สะท้อนให้เห็ น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเพือศึกษาความไม่เสมอภาคทางเพศทีเกิดขึนกับ
สังคมไทยในอดี ต กรอบความคิ ด ทางสังคมที ปรากฏขึ นเพื อสร้ างภาพของความเป็ นหญิ งในละคร
โทรทัศน์เรื อง วันทอง ทีมีอิทธิพลต่อสตรี ไทยในปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยในอดีต กรณี ศึกษาจากภาพสะท้อนละคร
โทรทัศน์ เรื องวันทอง
2. เพือศึกษาปั ญหาความเหลือมลําระหว่างชายและหญิงจากละครโทรทัศน์เรื องวันทอง
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั งนี เป็ นวิจัยเชิ งคุ ณภาพโดยใช้วิธีการศึ กษาและวิเคราะห์จากละครโทรทัศน์ เรื อง
“วันทอง” โดยละครเรื องนี มี ทงหมดจํ
ั
านวน 16 ตอน ซึ งผูว้ ิจยั ได้เลื อกศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจาก
ละครตังแต่ตอนที 1-16 ดังนี
วันทอง EP.1
วันทอง EP.2
วันทอง EP.3
วันทอง EP.4
วันทอง EP.5
วันทอง EP.6
วันทอง EP.7
วันทอง EP.8
วันทอง EP.9
วันทอง EP.10
วันทอง EP.11
วันทอง EP.12
วันทอง EP.13
วันทอง EP.14
วันทอง EP.15
วันทอง EP. (ตอนจบ)
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ผลการวิจัย
สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต กรณีศึกษาจากภาพสะท้ อนละครโทรทัศน์ เรื องวันทอง
“วันทอง 2021” ออกอากาศครังแรกเมือวันที 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 สร้างความสนใจให้กบั ผูช้ ม
ละครเป็ นอย่างมาก ละครวันทอง
นันมีความแตกต่างจากต้นฉบับเสภา ขุนช้าง ขุนแผน ละครเรื อง
นีเกิดจากผูจ้ ัดบทละครต้องการนําวรรณคดีไทยมาตีความมุมมองตัวละครใหม่ คือทําให้วรรณกรรมขุน
ช้าง ขุนแผน ตีความในมุมมองของวันทองเป็ นการตีความวรรณกรรมในรู ปแบบใหม่ เนื องด้วยสังคม
ปัจจุบนั มีความเปลียนแปลงไป ความคิดของคนเปลียนและเปิ ดกว้างมากขึน สามารถทําให้ละครเรื องนี
กลับมาสร้างเป็ นละคร ในมุมมองการตีความที แตกต่างไปจากเดิ ม โดยใช้ตวั ละครขุนช้างขุนแผนมา
ตีความตัวละครในมุมมองของ “วันทอง” ซึ งเป็ นตัวเอกของเรื อง
สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต
1. สถานภาพและบทบาทในครอบครั ว
สภาพความเป็ นอยู่ของสตรี ไทยในอดีตนัน จะมีชีวิตที สุ ขสบายขึนอยู่กบั ฐานะของครอบครั ว
และระบบศักดิ น า สถานภาพของสตรี ในชนชันสู งอาจเป็ นภริ ยาของขุนนางข้าราชการ ระดับฐานะ
สามารถดู ได้จากบริ วารที ติ ดตาม ความสวยงามของเสื อผ้า เครื องประดับทีสตรี สวมใส่ การตกแต่ ง
พาหนะทีใช้เดิ นทาง สตรี ในชนชันสู งมีบทบาทหน้าทีหลักๆคือ ต้องดูแลให้ขา้ ทาสบริ วารหุ งหาอาหาร
เลียงดูสามีและลูกตลอดจนข้ารับใช้ในบ้าน และทํางานเย็บปั กถักร้อยทัวไปสตรี ไทยชนชันสู งส่ วนใหญ่
จะมีฝีมือทีมีความประณี ตกว่าสตรี สามัญชนทัวไป เพราะได้รับการฝึ กปฏิบตั ิมากกว่า ซึ งจะเห็นได้จาก
ฉากละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021ตอนที 9 นางวันทองมีฝีมือในงานเย็บปั กถักร้ อยเนื องจากได้รับ
การฝึ กฝน ซึ งงานฝี มือเหล่านียังต้องใช้เวลาในการฝึ กฝน ต่างกับสตรี สามัญชนทีมักจะไม่ปรากฎฉาก
เหล่านีในละคร

ละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที 9 )
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สตรี สามัญชน ต้องปรนนิ บตั ิสามีอบรม เลียงดูลูก และควบคุมดูแลบ่าวไพร่ สําหรับครอบครั ว
ทีมีฐานะยากจน ต้องรับภาระหนักมาก และต้องทํากิจการทุ กอย่างโดยไม่มีผชู ้ ่ วยเหลือหรื อรับใช้ สตรี
สามัญชนต้องออกไปทํางานนอกบ้าน เมือกลับถึงบ้านต้องหุงหาอาหาร ทํางานบ้านจิปาถะไปจนคํามืด

ละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที 3 )
สตรี ไทยในอดี ตหากครอบครั วประสบปั ญหาด้านการเงิ นหรื อมี หนี สิ นที ไม่สามารถหามาใช้
คืนได้ บิดาหรื อสามีก็จะขายลูกเมียของตนหาเงินมาใช้หนีแทน ดังทีปรากฎในฉากละครโทรทัศน์เรื อง
วันทอง 2021 ตอนที 3 ตัวละครอย่างนางแก้วกิริยาผูถ้ ูกบิดานําตัวมาขายฝากไว้กบั ขุนช้างเพือนําเงิน
ชังไปชําระหลวง ทําให้นางแก้วกิริยาต้องมาอยูใ่ นเรื อนของขุนช้าง
ในด้านครอบครั วสตรี ทุกคนไม่ว่าจะเป็ น สตรี ชันสู ง สตรี ชาววัง และสตรี สามัญชน จะต้อง
ปฏิ บตั ิตนเป็ นแม่เรื อนทีดี รู ้ จกั ภาระหน้าที โดยเฉพาะการปฏิบตั ิสามี และสตรี จะรู ้สึกสู ญสิ นอิสรภาพ
ทันที หลังจากแต่งงาน สามีจะมีความภูมิใจมากถ้าหากภรรยามีฝีมือในการปรุ งอาหาร การทํางานบ้าน
งานเรื อน เย็บปัก ถักร้อย ผูช้ ายสมัยก่อนจะยึดถือเรื องนี มากในการหาสตรี ทีมีคุณสมบัติมาเป็ นภรรยา
สถานภาพและบทบาทของสตรี ในด้านครอบครัว สตรี ชนสู
ั งต้องรับภาระและความรับผิดชอบ
ต่อครอบครั วในเรื องการบังคับบัญชา ควบคุมดูแลข้ารั บใช้ ให้ทาํ หน้าทีปฏิบตั ิต่อพระมหากษัตริ ยแ์ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์ อย่างใกล้ชิด และสตรี ชาววัง มีหน้าทีตามตําแหน่ง สตรี ชนสู
ั งและพระมหากษัตริ ย ์
มักจะมีคนคอยช่วยเหลือรับใช้ ดังนันในยุคศักดิ นา ผูห้ ญิงในราชสํานักหรื อพวกท่านผูห้ ญิง ในชนชัน
ศักดิ นามักจะถูก มองว่าเป็ นคนอ่อนแอ ไร้ ความสามารถ ส่ วนสตรี ชาวบ้านต้องปรนนิ บตั ิ สามี อบรม
เลี ยงดู ลูก สําหรั บครอบครั วทีมี ฐานะยากจน ต้องรั บภาระหนักมากสตรี ในชนชันนี ต้องทํากิ จการทุก
อย่าง ไม่มีผูช้ ่ วยเหลื อหรื อรั บใช้ หญิ งสามัญชนต้องออกไปทํางานนอกบ้านอย่างไม่ ย่อท้อ เห็ นได้ว่า
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สตรี ไทยในอดีตแต่ละชนชันจะมีบทบาทหน้าที ทีแตกต่างกันไปแต่มีสถานภาพทีคล้ายคลึงกันคือการ
ดูแลบ้านเรื อนให้ไม่ขาดตกบกพร่ อง
สถานภาพและบทบาทสตรี นันแตกต่ างกันไปตามระบบศัก ดิ นา สตรี ชันสู ง บริ หารกิ จ การ
ภายในครอบครัวผ่านการปกครองข้ารับใช้ ต่างกับสตรี สามัญชนทีต้องทํากิจการทุกอย่างด้วยตนเอง แต่
ก็พบว่า สตรี ในทุกสถานภาพต่างก็ตอ้ งรับผิดชอบงานบ้านงานเรื อนเป็ นหลัก
2. สถานภาพและบทบาทด้ านกฎหมาย
ในสมัยอยุธยา ได้มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายยอมให้ชายมีภรรยาหลาย
คนได้แ ต่ ไม่ ได้ยอมให้หญิ งมี สามี ม ากกว่าหนึ ง ซึ งปรากฏอยู่ในพระอัยการลักษณะผัวเมี ย บทที 25
แสดงให้เห็ นว่าชายในสมัยอยุธยานันสามารถมี ภริ ยาได้หลายคนและได้รับการรั บรองสถานะคู่สมรส
ถูกต้องตามกฎหมาย เพียงแต่มีการแบ่งลําดับขันสถานะของภริ ยาแตกต่างกันไปตามวิธีการสมรสของ
ภริ ยาแต่ละคน กฎหมายลักษณะผัวเมียมีการแบ่งประเภทของภริ ยา 3 ประเภท ได้แก่
เมียกลางเมือง คือ หญิงทีบิดามารดากุมมือให้เป็ นเมียชาย
เมียกลางนอก คือ หญิงทีชายขอมาเลียงเป็ นอนุรองจากเมียหลวง
เมียกลางทาษี คือ หญิงทีชายช่วยไถ่มาแล้วเลียงเป็ นเมีย
นอกจากนี ในกฎหมายลักษณะมรดก บทที 5 ยังบรรยายถึ งประเภทของเมียอี ก 2 ประเภทคือ
เมี ยพระราชทานและเมี ยอันทู ลขอพระราชทาน ฉากละครโทรทัศน์ เรื อง วันทอง 2021 ตัวละครชาย
อย่างขุนแผนสามารถมีภรรยาได้หลายคนโดยไม่ผดิ กฎหมาย ส่ วนนางวันทองกลับถูกสังคมตราหน้าว่า
เป็ น “หญิงสองใจ”

ละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที 10 )
จากละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ในตอนที 10 สามารถเห็ นประเภทของภริ ยาได้ทงเมี
ั ย
กลางนอกจากตัว ละครที ชื อว่ า ‘จวง’ ซึ งเป็ นอนุ ภ รรยาที สามี ข อมาเลี ยงดู ร องจากเมี ย หลวง หาก
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เปรี ยบเที ยบถึ งความแตกต่ าง ชายนันสามารถมีภรรยาได้หลายคนและยังเป็ นที ยอมรับของสังคมใน
ขณะที หญิงไม่ สามารถกระทําได้แบบชาย หากกระทําเช่ นเดียวกันสังคมจะต่อต้าน เกิดอคติ การตีตรา
และหากได้พิจารณาความเป็ นเมียทัง 3 ประเภทนันทําให้ทราบว่าทีมาของสถานภาพและบทบาทของ
ประเภทของภริ ยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียแตกต่างกันแต่ถึงอย่างไรสตรี ก็ไม่สามารถเลือกสถานะ
ของตนเองตามกฎหมายได้ ประเภทของภริ ยาตามกฎหมายลักษณะผัว เมี ยขึ นอยู่กับบุ รุษ ผูเ้ ป็ นสามี
เท่านัน
3. สถานภาพและบทบาททางการเมื อง
สตรี ไทยในอดีตมีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองน้อยมาก มีเพียงสตรี ชนสู
ั งทีมีบทบาท
ทางการเมืองหรื อเป็ นผูอ้ ยู่เบืองหลังอํานาจของพระมหากษัตริ ยห์ รื อช่วยราชการราชสํานักฝ่ ายใน สตรี
ชนชันผูป้ กครองมักจะต้องแต่งงานเพือเชื อมความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เป็ นการสร้างสัมพันธไมตรี
และเพือให้เกิดความมันคงทางการปกครองมากขึน อีกทังยังเป็ นการหลีกเลียงการเกิดสงครามระหว่าง
เมือง เรามักจะเห็ นว่าสตรี ไทยในชนชันสู งจะต้องแต่งงานเพือรักษาผลประโยชน์ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง

ละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที 2)
ดังทีปรากฎในฉากละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ตอนที 2 ปรากฎตัวละครอย่างนางลาว
ทอง ทีถูกยกให้เป็ นภรรยาของขุนแผนเพือตอบแทนบุญคุณทีกองทัพของขุนแผนไม่ได้รุกรานผูค้ นใน
หมู่บา้ นให้เดื อดร้ อน การยกลู กสาวให้เพือป้ องกันมิ ให้กองทัพเข้ามารุ กรานและปกป้ องหมู่บา้ น เป็ น
การสร้ างความสัมพันธ์ทางเครื อญาติและเพือรั กษาผลประโยชน์ทางด้านการเมื องการปกครอง หาก
พิจารณาประเด็นทางด้านการเมื องทีมีอยู่หลากหลาย ผูป้ กครองมักมองว่าการรักษาสถานภาพให้รอด
พ้นจากผูป้ กครองอืนเป็ นสิ งทีควรกระทําเพือปกป้ องสมาชิกในสังคมของตน การสร้างความสัมพันธ์
ทางเครื อญาติจึงเป็ นสิ งทีสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผูป้ กครองได้
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สถานภาพบทบาททางด้ านสั งคม
สถานภาพและบทบาททางสังคมของสตรี ไทยในอดีตมีความแตกต่างกันตามระดับชนชันทาง
สั ง คมโดยเฉพาะสตรี ในชนชันสู ง ของสั งคมไทย สตรี ชันสู งและสตรี ช าววัง มี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่
สะดวกสบาย มีความกังวลน้อย เพราะไม่ ตอ้ งรั บผิดชอบในการเลี ยงชี พ แต่ ไม่ มีอิสระในการติดต่ อ
สัมพันธ์ระหว่างเพศ เพราะจะอยู่เฉพาะเขตจํากัด คือบริ เวณประตู วงั เท่านันดังทีปรากฎในฉากละคร
โทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ตอนที 10 ตัวละครอย่างนางลาวทอง เมือต้องกลายเป็ นสตรี ชาววัง จะเห็ น
ได้ว่านางลาวทองนัน ไม่สามารถอออกนอกบริ เวณเขตจํากัดของพระบรมมหาราชวัง หากต้องพบเจอ
ผูอ้ ืนจะสังเกตได้ว่าในแต่ละฉากจะอยูบ่ ริ เวณประตูของพระบรมมหาราชวังเท่านัน ซึ งแตกต่างจากสตรี
สามัญชนทัวไปทีมีอิสระในการจะไปทีใดก็ได้
4.

ละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที 10 )
จะเห็นได้ว่าสภาพของสตรี ชนสู
ั งกับสตรี สามัญชน มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ว่า สตรี
สามัญชนจะมีอิสรเสรี ภาพมากกว่าแต่มีสภาพความเป็ นอยูข่ ึนอยู่กบั ฐานะของครอบครั ว มีอิสรภาพใน
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเพศมากกว่าสตรี ชนชันสู ง
จากการศึ กษาสถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยในอดี ต ทํา ให้ เห็ นได้ว่ า สถานภาพและ
บทบาทของสตรี ไทยในอดีตนันมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของชนชันทางสังคมเนื องด้วยจาก
สังคมไทยในอดี ตให้ความสําคัญกับระบอบศักดิ นา ส่ งผลให้สถานภาพและบทบาทของสตรี มีความ
แตกต่างกันตามชนชัน สตรี ไทยในชนชันผูป้ กครองค่อนข้างขาดอิสระในการใช้ชีวิตด้วยข้อจํากัดของ
กรอบจารี ต ประเพณี ทําให้ สตรี ในชนชันผูป้ กครองต้อ งปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑ์ ทีมี มาแต่ โบราณอย่า ง
เคร่ งครั ด ซึ งแตกต่ างกับสตรี สามัญชนทัวไปที มีอิ สระในการใช้ชีวิต มากกว่า สตรี สามัญชนทัวไปมี
อิ สระในการใช้ชีวิตมากกว่าสตรี ในชนชันผูป้ กครองหากแต่ มีความเครี ยดและความลําบากมากกว่ า
เพราะสตรี สามัญชนทัวไปต้องแบกรั บภาระหน้าทีในการดูแลครอบครัวรวมถึงการทํางานเพือหาเลียง
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ชีพ ซึ งแตกต่างจากสตรี ไทยในชนชันผูถ้ ูกปกครองทีไม่ตอ้ งแบกรับภาระหน้าทีเหล่านี สิ งทีทําให้สตรี
ไทยมี ความแตกต่ างกันทางสถานภาพและบทบาท คือ ความเป็ นอยู่ฐานะของครอบครั ว กฎหมายที
กําหนดลักษณะสถานภาพของสตรี บทบาทของสตรี ทางการเมืองและสภาพสังคมของสตรี ทําให้สตรี
ไทยมีสถานภาพและบทบาทแตกต่างกันไป
2. ปัญหาความเหลือมลําระหว่ างชายหญิงจากละครโทรทัศน์ เรื องวันทอง
ปัญหาความเหลือมลําระหว่างเพศชายและหญิงในสังคมไทยปั จจุบนั มีประเด็นความเกียวข้อง
กันระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี
2.1 มาตรฐานเชิงซ้ อนในวัฒนธรรมทางเพศ
มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ ได้ปลูกฝังการควบคุมเรื องเพศกับผูห้ ญิงแต่กลับ
ส่ งเสริ มให้ผชู ้ ายได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ทางเพศอย่างอิ สระเสรี ทําให้เกิดอคติ การตีตราและเกิด
การตังคํา ถามกับผูห้ ญิ ง ทุ กครั ง เมือเกิ ด ประเด็ นปั ญหาที เกี ยวกับเพศอยู่เสมอ นอกจากนี ค่ านิ ยมใน
สังคมไทยยังแบ่งหน้าทีหลักของทังสองเพศ ซึ งผูช้ ายจะเป็ นใหญ่และมีอาํ นาจมากกว่าผูห้ ญิงทําให้ผูช้ าย
เป็ นผูค้ วบคุมดูแลผูห้ ญิงและสมาชิกในครอบครัว ดังนันชายและหญิงในสังคมต่างก็ถูกบริ บททางสังคม
และวัฒนธรรมครอบงํา ขัดเกลาให้แ สดงบทบาททางเพศที แตกต่ างกัน ผูห้ ญิ งมักจะต้องตกเป็ นฝ่ าย
เสี ยเปรี ยบและตําต้อยกว่าส่ วนผูช้ ายจะเป็ นผูน้ าํ และได้เปรี ยบมากกว่า
ดังที ปรากฎในฉากละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ตัวละครอย่าง “น้อย” ทีโดนทําร้ายโดย
สามีของตน สิ งทีปรากฎในฉากของละครคือสังคมรอบข้างไม่ได้รู้สึกว่าการทีสามีทาํ ร้ายร่ างการภรรยา
เป็ นเรื องทีผิดแปลก สังคมไทยในสมัยนันเองมองว่าการลงโทษหรื อทําร้ายภรรยาด้วยความรุ นแรงเป็ น
เรื องที ไม่ผิด สังคมไทยในปั จจุบนั เองก็ยงั พบเหตุการณ์ สามี ทาํ ร้ ายร่ างกายภรรยา ซึ งเป็ นปั ญหาทีสื บ
เนื องมาจากมาตรฐานเชิ งซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศทีปลูกฝังการควบคุมเรื องเพศกับผูห้ ญิงให้ผูห้ ญิ ง
ต้องอดทนต่อการกระทํารุ นแรงแต่กลับส่ งเสริ มให้ผูช้ ายสามารถใช้ความรุ นแรงกับผูห้ ญิงได้โดยมอง
ปัญหานีว่าเป็ นเรื องธรรมดาระหว่างสามีภรรยา
2.2 สัมพันธภาพเชิงอํานาจทีไม่ เท่าเทียมกันระหว่ างเพศ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเพศในแนวคิดของ Catherine (Cited in Groth, Nicholas, Jean, &
Birnbaum, 1981) ได้กล่ าวถึ งความรุ นแรงทางเพศมี ตน้ ตอของปั ญหามาจากความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ
ระหว่ า งเพศ ที ผู ้ถู ก กระทํา ซึ งแทบทังหมดเป็ นผู ห้ ญิ ง เนื องด้ว ยผู ห้ ญิ ง มัก ตกอยู่ภ ายใต้อ ํา นาจใน
สถานการณ์ ที บี บ บั ง คับ ให้ ต ้ อ งตกอยู่ ภ ายใต้ อ ํา นาจของผู ้ก ระทํ า ส่ วนหนึ งที ปั ญหามาจาก
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเพศเกิดขึนในสังคมไทยมาอย่างช้านาน คือ ค่านิ ยมความเชือในระบอบ
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ทางสั ง คมแบบปิ ตาธิ ปไตยหรื อ ชายเป็ นใหญ่ เป็ นแบบแผนปฏิ บัติ ที มี แ ละใช้อ าํ นาจที อยู่เบื องหลัง
บทบาทความเป็ นชายกระทําต่อผูห้ ญิงอย่างไม่เท่าเทียมกันก่อให้เกิดปั ญหาความเหลื อมลําทางสังคม
ระหว่ างชายและหญิ ง อํานาจในการควบคุ มเรื องเพศอยู่ในมื อของกลุ่ มที มี อ าํ นาจเหนื อกว่าจะเป็ นผู ้
กําหนดกลุ่มทีมี อาํ นาจตํากว่า โดยในสังคมไทยสังคมชายเป็ นใหญ่ ผูช้ ายมักจะใช้อาํ นาจในการจํากัด
เรื องเพศ ของเพศหญิ ง ไว้ มัก จะมองว่ า ผูห้ ญิ ง ไม่ ส ามารถทํา กิ จ การบางอย่า งได้ดี กว่ าผู ช้ าย ผูห้ ญิ ง
เหมาะสมกับการทํางานทัวไป เช่ น งานบัญชี การทํางานบ้านทัวไป โดยอ้างถึ งเรื องความอ่ อนแอทัง
สรี ระและความปลอดภัยของผูห้ ญิง อีกทังในเรื องของการแสดงออกทางเพศในขณะทีผูช้ ายมีอิสระเสรี
ในการแสดงออกทางเพศมากกว่าผูห้ ญิง แต่หากผูห้ ญิงกล้าทีจะแสดงออกทางเพศมักจะดู ไม่เหมาะสม
ทันที สิ งเหล่ านี เป็ นที มาของอํานาจและทําให้ผูช้ ายในสังคมไทยมี อาํ นาจมากกว่าผูห้ ญิ ง ค่านิ ยมใน
ระบบสังคมแบบปิ ตาธิ ปไตยจึงเป็ นช่องทางให้ผูช้ ายใช้อาํ นาจ กดขีข่มเหงผูห้ ญิงผูท้ ี มีอาํ นาจตํากว่าที
ออกมาในหลายรู ปแบบทังในความรุ นแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศและอาชญากรรมทางเพศ เป็ นต้น
ดังทีปรากฎในฉากละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ที ตัวละครนางวันทองโดนบี บบังคับให้
แต่ งงานกับ ขุนช้างและถู กขุนช้างขืนใจจนต้อ งตกเป็ นภรรยาของขุนช้างโดยไม่ จาํ ยอม เหตุ การณ์ นี
แสดงถึงการใช้อาํ นาจของขุนช้างในการบีบบังคับนางวันทองให้ตกเป็ นภรรยาของตน ซึ งสะท้อนถึง
ปัญหาสัมพันธภาพเชิงอํานาจทีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศทีผูช้ ายมักใช้อาํ นาจบีบบังคับผูห้ ญิง ไม่ว่าจะ
เป็ นทางกายและทางใจทําให้นางวันทองไม่สามารถขัดขืนและต้องตกอยูภ่ ายใต้การควบคุม นางวันทอง
ต้องอดทนและจํายอมต่ อสถานการณ์ ทีเกิด ขึน สิ งที ละครถ่ ายทอดออกมานันแสดงให้เห็ นถึ งปั ญหา
ความเหลือมลําทีเกิดขึนในสังคมไทยว่าบุรุษมีอาํ นาจเหนื อสตรี
2.3 กระบวนการขัดเกลาทางเพศในสั งคม
การขัดเกลาทางเพศในสังคมเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้กฎบรรทัดฐานและความคาดหวังทีเกียวข้อง
กับเพศวัฒนธรรมของสังคมไทย (สุ พ ตั รา สุ ภาพ อ้างถึ งใน จอมญาดา ชื นประจักษ์กุล, 2548) สังคม
คาดหวัง ที จะขัดเกลาเด็ กที เกิ ด มาทังในด้านสถานภาพ บทบาท หน้าที ตามเพศสภาพ ในระบบทาง
สังคมให้เด็กผูช้ ายเป็ นใหญ่กว่าเด็กผูห้ ญิง ซึงเป็ นการบ่มเพาะอํานาจให้แก่เพศชายกลายเป็ นบรรทัดฐาน
ของสังคมไทยตังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั
ดังทีปรากฎในฉากละครโทรทัศน์เรื อง วันทอง 2021 ทีตัวละครนางวันทอง โดนสังคมตราหน้าว่า
เป็ น “หญิงสองใจ” เพราะนางวันทองมีสามี 2 คนโดยทีนางไม่ได้เต็มใจและโดนสังคมตัดสิ นว่านางวัน
ทองเป็ นเหตุทีทําให้ผชู ้ ายทัง 2 คนต้องมีปัญหาและพบเจอความเดื อดร้ อน ด้วยเหตุตอ้ งการแย่งตัวนาง
วันทอง ทังทีจริ งแล้วนางวันทองต้องตกเป็ นภรรยาของขุนช้างเพราะความเจ้าเล่ห์เพทุบายของขุนช้าง
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นางวันทองต้องจําใจแต่งงานด้วยความไม่เต็มใจ แต่สังคมมักจะเชือว่าผูห้ ญิงมีความสุ ขจากการถูกบี บ
บังคับ เมือสังคมเป็ นเช่ นนี แสดงให้เห็นว่าสังคมนันมี อคติทางเพศ เลือกปฏิบตั ิและมีความลําเอียงต่อ
สตรี มากกว่าบุรุษ จากเหตุการณ์ของนางวันทอง ทังขุนช้างและขุนแผนไม่ได้ถูกสังคมตําหนิ ใดๆ และ
สังคมไม่ได้มองว่าผูช้ ายเป็ นผูก้ ระทําผิดแต่กลับโทษไปทีฝ่ ายหญิงทีไม่ ยอมเลือกอยู่ใครสักคนนางวัน
ทองจึงถูกสังคมนันตราหน้าว่าเป็ นหญิงสองใจ สิ งแรกทีสังคมจะพิจารณาไม่ได้มองว่าเหตุการณ์นนขั
ั ด
ต่อ “หลักสิ ทธิ มนุ ษยชน” แต่สังคมกลับมุ่งพิจารณาไปยังผูห้ ญิงทีโดนกระทําว่าผูห้ ญิงคนนันมีลกั ษณะ
ตามทีสังคมได้ให้นิยามคําว่า “ผูห้ ญิงทีดี” เอาไว้หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด ตามทีสังคมได้กาํ หนดเอาไว้
คนในสังคมส่ วนใหญ่พร้อมทีจะตําหนิ ติเตียน ต่อว่า รังเกียจและตีตราผูห้ ญิงทีเป็ นถูกกระทําด้วยอคติ
ความลําเอียงเรื องเพศ แทนทีจะเห็นใจหรื อให้ความช่วยเหลือในฐานะของผูท้ ีถูกละเมิดสิ ทธิ และศักดิศรี
ความเป็ นมนุษย์
อภิปรายผลการศึกษา
1. การศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต
สังคมไทยในอดี ต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นตัวกําหนดวิถีชีวิตสถานภาพ
และบทบาทของสตรี สังคมไทย ทําให้สตรี ถูกวางบทบาทและสถานภาพทีแตกต่างไปจากบุรุษ ในขณะ
ทีบุรุษได้รับการศึกษาและการอบรมให้มีความรู ้ความสามารถเพือเป็ นผูน้ าํ แต่ในขณะเดี ยวกันสตรี ไทย
กลับ ขาดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ความแตกต่ า งทางสถานภาพและบทบาทของสตรี ไทยมี 4 ด้ า น คื อ
ครอบครั ว การเมือง กฎหมาย และสังคม จะเห็ นได้ว่าปั จจัยเหล่านี ทําให้สตรี มีสถานภาพและบทบาท
แตกต่างกัน จึงทําให้เกิดความแตกต่างทางสถานภาพและบทบาทระหว่างสตรี และบุรุษ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อาษา ภาคอารี ย,์ (2561) พบว่า สถานภาพของสตรี ไทยในสมัยจารี ตนันไม่ได้รับการยกย่อง
เท่ า บุ รุษ คื อ ชายมี บ ทบาทและสถานะทางสั ง คมที ดี ก ว่ า หญิ ง สตรี ในสมัยอยุธยา สตรี อ ยุธ ยา ซึ ง
ประกอบด้วยสตรี ชนชันสู งและสตรี ชนสามั
ั
ญ สตรี มีบทบาททางด้านการเมื อง เช่ น การออกรบใน
ราชการสงคราม หรื อเป็ นสายสัมพันธ์ทางการเมื องระหว่างพระราชอาณาจักร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อภิวนั ทน์ อดุลย์พิเชษฐ์,(2544) พบว่า ลักษณะของตัวละครชายและตัวละครหญิงทีปรากฏในเรื อง
ขุนช้างขุนแผน สะท้อนถึงการแบ่งบทบาทหน้าทีทางสังคมระหว่างผูห้ ญิ งและผูช้ ายอย่างชัดเจน โดย
สถานะ บทบาทและอํานาจเป็ นโครงสร้างสําคัญของความสัมพันธ์ทางสังคม ทีรู ปแบบโครงสร้ างทาง
สังคมเป็ นตัวกําหนดขอบเขตแห่ งพฤติ กรรมทางสังคมในแต่ ละเพศและแต่ละสถานะทางสังคม และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พวงเพชร สุ รัตนกวีกุล,(2525) พบว่า สถานภาพของสตรี ชนชันสู งกับสตรี
12

ชาวบ้านแตกต่างกันอย่างเห็ นได้ชดั สตรี ชาวบ้านจะมีอิสระเสรี มากกว่าแต่สภาพความเป็ นอยูข่ ึนอยูก่ บั
ฐานะทางครอบครัวของสตรี
2. ปัญหาความเหลือมลําระหว่ างชายหญิงจากละครโทรทัศน์ เรื องวันทองทีส่ งผลมาจนถึงในปัจจุบัน
ปั ญหาความเหลือมลําระหว่างเพศชายและหญิงในสังคมไทยปั จจุ บนั มีประเด็นความเกียวข้องกัน
ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี
2.1 มาตรฐานเชิงซ้ อนในวัฒนธรรมทางเพศ
พรจันทร์ เสี ยงสอน,(2557) กล่าวว่า มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ ได้ปลูกฝังการควบคุม
เรื องเพศกับผูห้ ญิงแต่กลับส่ งเสริ มให้ผูช้ ายได้เรี ยนรู ้ และมีประสบการณ์ ทางเพศอย่างอิสระเสรี ทําให้
เกิดอคติ การตีตราและเกิดการตังคําถามกับผูห้ ญิงทุกครัง เมือเกิดประเด็นปั ญหาทีเกียวกับเพศอยูเ่ สมอ
นอกจากนี ค่ านิ ยมในสัง คมไทยยังแบ่ งหน้าทีหลักของทังสองเพศ ซึ งผูช้ ายจะเป็ นใหญ่ และมีอาํ นาจ
มากกว่า ผูห้ ญิ งทําให้ผูช้ ายเป็ นผูค้ วบคุ มดู แ ลผูห้ ญิ งและสมาชิ กในครอบครั ว ดังนันชายและหญิ งใน
สังคมต่างก็ถูกบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมครอบงํา ขัดเกลาให้แสดงบทบาททางเพศทีแตกต่างกัน
ผูห้ ญิงมักจะต้องตกเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบและตําต้อยกว่าส่ วนผูช้ ายจะเป็ นผูน้ าํ และได้เปรี ยบมากกว่า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรจันทร์ เสี ยงสอน,(2557) พบว่า ปั ญหาอย่างหนึ งที นํามาสู่ การใช้ความ
รุ นแรงคือ ความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธภาพเชิ งอํานาจของคนในสังคม และทัศนคติทีผิดของ
ผูช้ ายทียังมองผูห้ ญิงว่าอ่อนแอและเป็ นเหมือนสิ งของหรื อวัตถุทางเพศทีสามารถครอบครองได้ เมือมี
ความขัด แย้งเกิ ด ขึ นในความสั ม พัน ธ์การใช้ค วามรุ นแรงจึ ง กลายเป็ นวิ ธีก ารหนึ งที นํา มาใช้ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยเฉพาะผชูา้ ยทีมองว่าตัวเองมีอาํ นาจมากกว่าผูห้ ญิง
2.2 สั มพันธภาพเชิงอํานาจทีไม่ เท่ าเทียมกันระหว่ างเพศ
ความรุ นแรงทางเพศมีตน้ ตอของปั ญหามาจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเพศ ทีผูถ้ ูกกระทําซึ ง
แทบทังหมดเป็ นผูห้ ญิง เนื องด้วยผูห้ ญิงมักตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจในสถานการณ์ทีบีบบังคับให้ตอ้ งตกอยู่
ภายใต้อ าํ นาจของผูก้ ระทํา ส่ วนหนึ งทีปั ญหามาจากความสัมพันธ์เชิ งอํานาจระหว่างเพศเกิ ดขึ นใน
สังคมไทยมาอย่างช้านาน คือ ค่านิ ยมความเชื อในระบอบทางสังคม แบบปิ ตาธิปไตยหรื อชายเป็ นใหญ่
เป็ นแบบแผนปฏิบตั ิและเป็ นการใช้อาํ นาจบทบาทความเป็ นชายกระทําต่ อผูห้ ญิงอย่างไม่เท่ าเที ยมกัน
ก่อให้เกิดปั ญหาความเหลือมลําทางสังคมระหว่างชายและหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราง ยอด
เกตุ ,(2556) พบว่ า อุ ด มการณ์ ช ายเป็ นใหญ่ (Patriarchy) ระบบชายเป็ นใหญ่ หมายถึ ง ระบบของ
โครงสร้างสังคมและแนวการปฏิบตั ิทีผูช้ ายมีความเหนื อกวา กดขีและเอารัดเอาเปรี ยบผูห้ ญิง กล่าวอีก
นัยหนึ งคือ เป็ นระบบที ผูช้ ายมีความเหนื อกว่าผูห้ ญิงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ น เศรษฐกิจ การเมือง หรื อ
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วัฒนธรรม กลุ่ มแนวคิด นี ให้ความสนใจต่ อ สถานะที เป็ นรองของผูห้ ญิ ง และมองว่ าความเป็ นรองที
เกิดขึน มีสาเหตุมาจากความต้องการเหนื อกว่าของผูช้ าย และอุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ได้พยายามสร้าง
ความชอบธรรมต่อความเหนือกว่าของผูช้ าย
2.3 กระบวนการขัดเกลาทางเพศในสั งคม
การขัดเกลาทางเพศในสังคมเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้กฎบรรทัดฐานและความคาดหวังทีเกียวข้อง
กับเพศวัฒนธรรมของสังคมไทย สังคมคาดหวังทีจะขัดเกลาเด็กทีเกิดมาทังในด้านสถานภาพ บทบาท
หน้าที ตามเพศสภาพ ในระบบทางสังคมให้เด็กผูช้ ายเป็ นใหญ่กว่าเด็กผูห้ ญิง ซึ งเป็ นการบ่มเพาะอํานาจ
ให้แก่เพศชายกลายเป็ นบรรทัดฐานของสังคมไทยตังแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ขุมา อรุ ณจิ ต,(2562) พบว่า โครงสร้ างทางสั ง คมไทยยังมี ค่านิ ยม ความเชื อ วัฒนธรรมเกี ยวกับเพศ
บางอย่า งที มี ส่ ว นสํ า คัญ อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา ความไม่ เสมอภาคระหว่ างเพศ ทังที สั ง คมไทยได้
เปลี ยนแปลงไปมากตามแนวคิด ทางสังคมสมัยใหม่ แต่ บรรทัดฐานทางสั งคม ดังเดิ มยังคงอยู่ ความ
รุ นแรงทางเพศในสังคมนี สะท้อนให้เห็ นถึงความผิดปกติ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องความ
เหลือมลํา ความไม่ เท่ าเทียม ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ทังเพศชาย เพศหญิ ง รวมทังเพศทางเลือก
ฝังรากลึกอยูใ่ นโครงสร้างของสังคมไทย
ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิ งในด้านอืน ๆ เช่ น สถานภาพและบทบาทของ
ผูห้ ญิงในความเป็ นแม่ ลูกสาว และภรรยา
2. การศึกษาบทละครโทรทัศน์วนั ทองในประเด็นอืน ๆ เช่ น สถานภาพและบทบาทตัวละคร
ชาย ความเป็ นชายทีมีอาํ นาจนําและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษากลวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ และ 2) เปรี ยบเทียบกลวิธี
การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ ชันปี ที 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จําแนกตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในงานวิจยั เชิงปริ มาณ คือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชันปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 89 คน โดยกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครซี และมอร์แกนและการสุ่ มอย่างง่ายตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ ชันปี ที 1 จํานวน 10 คน เลือกโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึง
โครงสร้าง ข้อมูลเชิงปริ มาณนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เชิงเนือหา ผลการศึกษา พบว่า
. กลวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชันปี ที 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง เมือพิจารณารายกลวิธี พบว่า คะแนนเฉลีย
สูงสุ ดของกลวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ คือ กลวิธีอภิปัญญา รองลงมาคือ กลวิธีทางสังคม และกลวิธี
การเรี ยนรู ้ ตามลําดับ
. ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในกลวิธีการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชันปี ที 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จําแนกตามความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
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Abstract
This research aimed 1) to investigate English language learning strategies, and 2) to compare
English language learning strategies employed by freshmen Business English major students at
Buriram Rajabhat University in terms of English proficiency. The samples for quantitative data were
89 freshmen Business English major students who studied in the first semester of the academic year
2021, selected by using the Table of Krejcie and Morgan’s sample size calculation and simple
random sampling technique, respectively. In addition, the samples for qualitative data were 10
students who were selected by using the purposive sampling technique. The research instruments
were a questionnaire and semi-structured interview. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis techniques. The findings revealed as
follows:
1. The English language learning strategies employed by freshmen Business English major
students at Buriram Rajabhat University in overall was at a high level. The highest mean score of
English language learning strategies was metacognitive strategies, followed by social strategies, and
cognitive strategies, respectively.
2. There was no statistically significant difference among English language learning
strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat University
classified by BRU English test scores.
Keywords: Language learning strategies, Metacognitive Strategies
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Introduction
Nowadays, English is an international language globally, and more than 1,200 million people
use English as a mother tongue, a second language, and a foreign language to communicate with
others. Therefore, it is a tool used in communication, whether in business, purchase, and education.
Consequently, Thai learners should study and understand more about foreign languages. In addition,
learners should develop four language skills: listening, speaking, reading, and writing (Satatista.
2020).
Learning a foreign language is essential in daily life. Also, it is a vital tool for
communication, education, and knowledge pursuits. Learning a foreign language helps in learning
and understanding the differences of languages and cultures, customs, ideas, society, economy,
politics, and governance. As the world becomes more international, it becomes more naturally
communicated for businesses. Most importantly, everyone is trying to learn and communicate in
English. Thus, English has become a universal language used by people of different cultures to share
with others (Ban Rong Kae School. 2014).
A language learning strategy refers to a specific way of taking action that the learners use to
help them learn to make the most of language learning Strategy (Oxford. 1990). For example, to learn
a foreign language successfully, learners need to have a study strategy and apply that strategy to study
appropriately to be appropriate and consistent. According to Bialystok (1981: 24-35), language
learning strategies are the best way for learners to make the most of their language learning to
improve their language ability.
Buriram Rajabhat University (BRU) prioritizes the English language proficiency of its
students by organizing an English language proficiency examination. The BRU students are required
to have proficiency in the English language at the criteria of B1 or get the BRU English test score not
less than 26 scores. However, the English major students as the students from English (B.A.), English
(B.Ed.), and Business English programs are required to have proficiency in the English language at
the criteria of B2 or get the BRU English test score not less than 39 scores for the first and the
second-year students and have proficiency in the English language at the criteria of C1 or get the
BRU English test score not less than 59 scores for the third-year students. The BRU English test
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results of students in 2020 are shown that 0.29% of students had gotten Al level, 45.56% of students
had gotten A2 level, 46.95% of students had gotten B1 level, 6.92% of students had gotten B2 level,
and 0.28% of students had gotten C1 level (International Office. 2020).
Freshmen or first-year students have graduated from a secondary school or equivalent to
pursue higher education. Since freshmen have come from different learning institutions, the learning
systems at the secondary and tertiary levels are also different. So, BRU prioritizes the English
proficiency of freshmen students to encourage and inspire them in English language learning for
higher education.
The researchers are interested in investigating and comparing the English language learning
strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat University.
Therefore, the results of this study can be helped students to use appropriate learning strategies that
will undoubtedly improve their English language learning strategies. Also, teachers and English
teachers can use the findings as a guide to improve teaching methods and design English lesson plans.
Research Objectives
2.1 To investigate English language learning strategies employed by freshmen Business
English major students at Buriram Rajabhat University.
2.2 To compare English language learning strategies employed by freshmen Business
English major students at Buriram Rajabhat University in terms of English proficiency.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
The population of this study consisted of 114 freshmen Business English major students who
studied at Buriram Rajabhat University in the first semester of the academic year 2021. The samples
for quantitative data were 89 students who were selected by using the Table of Krejcie and Morgan’s
sample size calculation (1978), and simple random sampling technique, respectively. Furthermore,
the five students who got the lowest BRU English test scores and the five students who got the
highest BRU English test scores were selected for a semi-structured interview for qualitative data.
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3.2 Research Instruments
The questionnaire adapted from the English language learning strategies based on SILL by
Oxford (1990) comprised 30 statements of a five-point rating scale questionnaire with Likert’s rating
scale for quantitative data. The semi-structured interview was used to obtain in-depth information
about the English language learning strategies. The interview questions were related to the English
language learning strategies used.
3.3 Data Collection
The freshman Business English major students have informed the purposes of the study and
are required to fill out the questionnaire. Then the researchers sent the Thai version questionnaire via
the google form to the samples. The researchers collected the data by google form. Then, the Thai
version of the semi-structured interview was administered to 10 Business English major students.
Each of the 10 interviewees was interviewed for approximately three minutes.
3.4 Data Analysis
The data gathered from the questionnaire were statistically analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation to investigate the English language learning strategy, and the ttest was used to compare the similarities and differences in English language learning strategies.
Moreover, the content analysis technique was used to analyze the data from the open-ended form and
semi-structured interview.
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Research Results
4.1 English Language Learning Strategies Employed by Freshmen
Business English Major Students at Buriram Rajabhat University
The results were presented according to the research objectives as follows:
Table 1
English Language Learning Strategies Employed by Freshmen Business English Major Students at
Buriram Rajabhat University
Statements

x

S.D. Interpretation

Memory Strategies
1. I often review English lessons.
2. I connect the sound of a new English words and
an image or picture of the words to remember
the word.
3. I remember a new English word by making
a mental picture of a situation which the word
might be used.
4. I use flashcards to remember new English words.
5. I regularly review English lessons.

3.32 0.66
3.51 0.68
3.39 0.60

Moderate
High
Moderate

3.51 0.77

High

2.88 0.67
3.31 0.57

Moderate
Moderate

Cognitive Strategies
6. I watch English TV shows or movies.
7. I practice the sounds of English.
8. I try to talk like native English speakers.
9. I try not to translate word-for-word.
10. I look for words in my own language that
are similar to new words in English.

3.67
4.00
3.84
3.91
3.34
3.26

High
High
High
High
Moderate
Moderate

0.79
0.92
0.81
0.80
0.78
0.65
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Statements
Compensation Strategies
11. If I can’t think of an English words, I use words
or phrases that the same meaning.
12. When I can’t think of a word during
a conversation in English, I use gestures.
13. To understand unfamiliar English words,
I make guesses.
14. I make up new words if I do not know the
right ones in English.
15. I read English without looking up every
new words.
Metacognitive Strategies
16. I try to find out how to be a better learner
of English.
17. I notice my English mistakes and use
that information to help me better.
18. I try to find out many ways as I can to
use my English.
19. I have clear goals for improving my
English skills.
20. I look for people I can talk to in English.

x

S.D. Interpretation

3.47 0.75
3.48 0.64

Moderate
Moderate

3.91 0.77

High

3.72 0.76

High

3.15 0.87

Moderate

3.10 0.70

Moderate

3.95 0.80
4.20 0.79

High
High

3.94 0.72

High

4.11 0.81

High

4.01 0.81

High

3.49 0.85

Moderate
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Affective Strategies
21. I try to relax whenever I feel afraid
of using English.
22. I encourage myself to speak English even
when I am afraid of making a mistake.
23. I notice if I am tense or nervous when
I am studying or using English.
24. I give myself a reward or treat when
I do well in English.
25. I talk to someone about how I feel when
I am learning English.
Social Strategies
26. If I do not understand something in English,
I ask the other person to slow down or
say it again.
27. I ask English speakers to correct me when
I talk.
28. I try to learn about the culture of
English speakers.
29. I practice English with other students.
30. I ask for help from English speakers.

3.49 0.88
3.90 0.82

Moderate
High

4.02 0.87

High

3.49 0.89

Moderate

3.30 0.85

Moderate

2.74 0.97

Moderate

3.71 0.91
3.79 0.98

High
High

3.73 0.92

High

3.88 0.90

High

3.49 0.84
3.65 0.93

Moderate
High

Grand Total
3.60 0.80
High
The English language learning employed by freshmen Business English major students in
overall was at a high level. The result also reports that the most English language learning strategies
employed was Metacognitive Strategies (¯x = 3.95), followed by Social Strategies (¯x = 3.71), and
Cognitive Strategies (¯x = 3.67), respectively.
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4.2 The Comparison of English Language Learning Strategies Employed by
Freshmen Business English Major Students at Buriram Rajabhat University
The results were presented according to the research objectives as follows:
Table 2 The Comparison of English Language Learning Strategies Employed by Freshmen Business
English Major Students at Buriram Rajabhat University

Strategy

Memory Strategies
1. I often review English lessons.
2. I connect the sound of a new English words
and an image or picture of the words to
remember the word.
3. I remember a new English word by making
a mental picture of a situation which the
word might be used.
4. I use flashcards to remember new
English words.
5. I regularly review English lessons.
Cognitive Strategies
6. I watch English TV shows or movies.
7. I practice the sounds of English.
8. I try to talk like native English speakers.
9. I try not to translate word-for-word.
10. I look for words in my own language that
are similar to new words in English.

English Proficiency Levels
High Scores Low Scores
t
(40-80)
(1-39)
n = 46
n = 45
S.D.
S.D.

Sig.

3.19 0.88
3.50 0.76
3.39 0.81

3.35
3.51
3.40

1.02 1.50 0.55
0.87 0.45 0.87
0.94 1.28 0.70

3.43 0.87

3.58

1.12 2.44 0.66

2.70 0.95

3.04

1.11 0.10 0.39

3.25
3.63
3.91
3.86
3.84
3.41
3.14

3.38
3.71
4.09
3.82
3.98
3.27
3.38

0.89
0.92
0.87
0.81
0.84
1.10
0.96

0.87
0.88
0.96
0.82
0.89
0.87
0.88

2.17
1.31
0.69
1.88
1.5
1.03
1.46

0.43
0.49
0.54
0.11
0.99
0.42
0.39

24

Strategy

Compensation Strategies
11. If I can’t think of an English words,
I use words or phrases that the
same meaning.
12. When I can’t think of a word during
a conversation in English, I use gestures.
13. To understand unfamiliar English words,
I make guesses.
14. I make up new words if I do not know
the right ones in English.
15. I read English without looking up
every new words.
Metacognitive Strategies
16. I try to find out how to be a better
learner of English.
17. I notice my English mistakes and use
that information to help me better.
18. I try to find out many ways
as I can to use my English.
19. I have clear goals for improving
my English skills.

English Proficiency Levels
High Scores Low Scores t Sig.
(40-80)
(1-39)
n = 46
n = 45
S.D.
S.D.
3.37 0.90 3.57 0.92 1.04 0.31
3.36 0.81 3.60 0.86 1.20 0.11

3.75 0.81

4.07

0.84 1.53 0.31

3.48 0.90

3.96

0.80 1.62 0.96

2.95 1.12

3.33

1.02 0.67 0.08

3.30 0.85

2.91

1.06 0.20 0.07

3.86
4.14

0.89
0.85

4.05
4.27

0.85 0.81 0.74
0.81 0.35 0.96

3.89

0.78

4.00

0.80 1.35 0.59

4.02

0.90

4.20

0.84 0.47 0.73

3.84

0.91

4.18

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

3.39

1.00

3.60

0.96 0.81 0.68

Affective Strategies
21. I try to relax whenever I feel afraid
of using English.
22. I encourage myself to speak English
even when I am afraid of making
a mistake.
23. I notice if I am tense or nervous when
I am studying or using English.
24. I give myself a reward or treat when
I do well in English.
25. I talk to someone about how I feel when
I am learning English.
Social Strategies
26. If I do not understand something in
English, I ask the other person to
slow down or say it again.
27. I ask English speakers to correct me
when I talk.
28. I try to learn about the culture of
English speakers.
29. I practice English with other students.
30. I ask for help from English speakers.

3.41
3.98

1.02
0.79

3.57
3.82

1.03 1.05 0.32
0.89 1.02 0.23

4.05

0.86

4.00

0.95 1.04 0.15

3.27

1.13

3.71

0.97 1.75 0.29

3.07

1.04

3.53

1.10 1.43 0.80

2.68

1.29

2.80

1.22 0.02 0.14

3.64
3.73

1.01
1.00

3.77
3.84

1.02 1.55 0.45
1.11 1.23 0.19

3.68

1.05

3.78

1.00 2.71 0.16

3.77

0.91

3.98

1.03 1.77 0.60

3.43
3.59

1.00
1.09

3.56
3.71

0.94 0.27 0.60
1.01 1.78 0.69

3.53

0.93

3.68

0.95 1.18 0.49

Grand Total

26

The comparison of English language learning strategies employed by freshmen Business
English major students presented no statistically significant difference among English language
learning strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat
University classified by BRU English test scores. This means that Business English major students
had the same in English language learning.
Furthermore, the data from the semi-structured interview was confirmed that students read
books to review their lessons, studied English online on YouTube, and always watch TV shows or
movies with English subtitles and Thai subtitles to practice composing sentences, practice listening
skills for pronunciation like a native speaker, and finding out new vocabulary. When they cannot
think of a word during a conversation, they will make gestures or try to use other similar terms, and
they get rid of their fear of English by building their self-confidence and the courage to speak up.
Discussions
5.1.1 The English language learning strategies employed by freshmen Business English
major students at Buriram Rajabhat University
Overall, the English language learning strategies employed by freshmen Business English
major students at Buriram Rajabhat University was at a high level. This finding agreed to the study of
Buainain (2010) and Charoensri (2015), who studied the English language learning strategies of their
students was found at the high level. The highest mean score of English language learning strategies
was metacognitive strategies, followed by social strategies and cognitive strategies, respectively.
O’Malley and Chamot (1990) and Oxford (1990) mention that language learning strategies are the
particular thoughts or behaviors that individuals use to store, retrieve, or use the new language, so the
students apply language learning strategies in order to make their learning more accessible, faster,
more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferrable to the new language.
Furthermore, the “metacognitive strategies” was found at the highest mean score. This is related to
Oxford (1990) theory as the metacognitive strategies help learners to regulate their learning, such as
paying attention, planning, self-evaluating, and monitoring one’s errors or the learning process. This
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finding is consistent with Buainain (2010), who studied the language learning strategies used by
Qatar University English majors, Rardprakhon (2016), who examined investigation aims English
language learning strategies (LLSs) employed by Thai engineering freshmen and Phusum (2019),
who investigated the English language learning strategies used by Thai engineering students. Their
studies were shown that the students usually used metacognitive strategies in English language
learning. Students interacted with other classmates in order to practice their English; they tried to find
out how to be a better learner of English, noticed their English mistakes, and used that information to
help them better.
The study also claimed that the “memory strategies” was found at the least strategies
employed. However, the study of Phanomrat (2016) on English language learning strategies
employed by Thai EFL vocational students in Buriram province found that the “memory strategies”
was the most strategies used. His study was shown that English language learning as memory
strategies are also crucial for graduate students since there are many technical terms relating to their
fields of study which are essential to know.
5.2.2 Comparison of English language learning strategies employed by
freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat University
The findings showed that there was no statistically significant difference in the English
language learning strategies. This means that Business English major students’ English language
learning strategies were similar. This is related to Oxford (1990) theory on language learning. The
students employed English language strategies to practice their English, watched TV shows or movies
with English subtitle, and remembered a new English word by making a mental picture of a situation
in the word that might be used. This finding is also consistent with the study of Rardprakhon (2016),
Saengklaijaroen, Vongvivut, Laongpol, Yossiri, Hayeesani, and Rawichart (2019), and Patil and
Karekatti (2012), their studies revealed that the students were unaware of the benefits of LLSs and
how they can be employed in learning English. The semi-structured interview with students also
announced that they had similar in English language learning strategies.
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However, the studies of Phanomrat (2016) on English language learning strategies employed by Thai
EFL vocational students in Buriram province in terms of English proficiency was found a statistically
significant difference at the level of .05.
Conclusion
In conclusion, this study carried out in order to provide an insight to the English language
learning strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat
University. The findings from this study might be useful for the students who are learning English
language and want to improve their English skills. Also, English lecturers and teachers can be used
the result of the study as a guideline for improving their teaching methods based on students’ strategy
used in order to enhance their students’ learning as well as use for designing English lesson plans.
Recommendations
The followings are some recommendations based on the research results:
7.4.1 The future studies should be study other samples, focus more on the area and may be
more the larger numbers of participants.
7.4.2 The future studies should add more research instruments in order to gain deeper data of
understanding the English language learning strategies than this research.
7.4.3 This studied also should be extended examine the strategy other fields of study or
academic majors such as medical science, engineering, among others.
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บทคัดย่ อ
เมซ รั นเนอร์ วงกตมฤตยู (The Maze Runner, 2014) เป็ นภาพยนตร์ อเมริ กนั แนวไซไฟ กํากับ
โดยเวส บอล นํามาจากนวนิ ยายของเจมส์ แดชเนอร์ นําแสดงโดยดี แลน โอไบรอัน (โทมัส) ซึ งเป็ น
นักแสดงชาวอเมริ กนั เรื องราวในภาพยนตร์ เรื อง เมซ รั นเนอร์ วงกตมฤตยู (The Maze Runner, 2014)
โทมัสตืนขึนมาภายในลิ ฟต์ ทําให้เขารู ้ตวั ว่าตนเองอยูภ่ ายในกรงขนส่ งของพร้ อมเสบียงอาหาร โดยมี
กลุ่มชายหลายคนกําลังจ้องมองเขาอยู่ พวกเขาเหล่านันเรี ยกสถานที แห่ งนี ว่า “ทุ่ง” เป็ นสถานทีขนาด
ใหญ่ทีถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพง หลังจากการมาเยือนทุ่งของโทมัสก็เกิดเรื องไม่คาดคิดขึนภายในทุ่ ง
และโทมัสได้เป็ นส่ วนหนึ งของที มนักวิงและได้ร่วมออกเดิ นทางสู่ นอกกําแพงหรื อเรี ยกได้ว่าวงกต
พร้อมกับมินโฮ ทําให้พวกเขาได้พบกับเงือนงําอะไรบางอย่างเกียวกับองค์กรลับทีอยูเ่ บืองหลังของการ
มาเยือ นท้อ งทุ่ ง ของทุ กคนในภาพยนตร์ เรื อง เมซ รั น เนอร์ วงกตมฤตยู (The Maze Runner, 2014)
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์ประเภทของสังคมดิสโทเปี ยร์ ทีองค์กรลับใช้ควบคุมตัวละครและ
วิเคราะห์วิธีการต่อต้านของโทมัสต่อองค์กรในภาพยนตร์ เรื อง เมซ รันเนอร์ (The Maze Runner, 2014)
การศึ กษานี ใช้แนวทางเชิ งวิพากษ์และทฤษฎีวรรณกรรมเพือวิเคราะห์ การทํางานขององค์กรและการ
วิธีการต่อต้านของโทมัสต่อองค์กร การศึกษานีใช้ไฟล์ภาพยนตร์ จาก Disney Hotstar และบทภาพยนตร์
จากอิ นเทอร์ เน็ ต เพื อรวบรวมข้อมู ลและวิ เคราะห์ ปัญหา ผลการวิเคราะห์ แ สดงให้เห็ นว่ าองค์ก รใช้
ประเภทของสั งคมดิ สโทเปี ยร์ ในการควบคุ มตัวละครคือ การใช้เทคโนโลยีในการควบคุ ม การจํากัด
ความรู ้และข้อมูล การลบความทรงจําของตัวละครและการจํากัดทรัพยากรณ์ และการวิเคราะห์วิธีการ
ต่อต้านของโทมัสต่อองค์กรคือ การหาทางออกจากเขาวงกต การต่อสู ้กบั โศกา การพยายามทําให้ความ
ทรงจํากลับมา การเข้าร่ ว มกับองค์กรเดอะ ไรท์ อาร์ ม และการพยายามกลับเข้าไปในเมื อ ง จากการ
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วิเคราะห์ ผูว้ ิ จัยได้ใช้ทฤษฎี ลักษณะของสั งคมดิ สโทเปี ยร์ ดัง นันผูจ้ ิ ว ยั มี ความคิด เห็ น ร่ ว มกันว่ าการ
วิเคราะห์ สังคมดิ สโทเปี ยร์ ในภาพยนตร์ เรื อง เมซ รันเนอร์ (The Maze Runner, 2014) มีความน่ าสนใจ
เป็ นอย่า งมาก นอกจากนี ภาพยนตร์ เมซ รั น เนอร์ (The Maze Runner, 2014) ได้เข้า ชิ งรางวัล หลาย
รายการและเป็ นภาพยนตร์ ทีกลุ่มวัยรุ่ นให้ความสนใจ
คําสําคัญ: ดิสโทเปี ยร์ , ปรัชญา, เยาวชน
Abstract
The Maze Runner (2014) film was an American sci-fi film directed by Wes Ball, based on
James Dashner’s novel, stated An American actor, Dylan O’Brien (Tomas). The stories of “The Maze
Runner” film. Thomas woke up inside an elevator. It made him realize that he was inside a transport
cage with food supplies. A group of men was staring at him. They called this place a “field.” It was a
large place surrounded by walls. After Thomas's visit to the field. There was an unexpected thing that
happened inside the field, and Thomas joins a team of runners and ventures beyond the walls, known
as the maze, with Minho. They found some clues about the secret organization behind everyone's visit
to the fields in The Maze Runner (2014) film. Identify the types of dystopian societies in which the
secret organization controls the characters, and to analyze Thomas' approach to resistance against the
organization in The Maze Runner (2014) film. Critical and literary theory were used to analyze the
work of the organization and the approach of Thomas's resistance to the organization. The study used
movie files from Disney Hotstar application and all scripts from the Internet to collect data and
analyze problems. The results of the analysis showed that the organization used the types of dystopian
societies to control their characters, they used technology to control, limiting knowledge and
information, eliminating memories and limitation of supplies and the researchers analyzed Thomas'
methods of resistance to the organization are searching for the exit in the maze, fighting with the
Grievers, trying to gain back Thomas’s memories, joining the Right Arm, and trying to get back into
the Last Town. From the analysis, the researchers applied the theory of characteristics of dystopian
societies. Therefore, the researchers believe that the analysis of the dystopian society in The Maze
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Runner (2014) film. is very interesting. In addition, The Maze Runner (2014) film has earned several
awards and is a film that attracts the attention of young people.
Keywords: Dystopian, philosophical, young adult
Introduction
The Maze Runner is a 2009 American science-fiction novel or young adult dystopian science
fiction novel written by American author James Dashner that was released in the United States.
Afterward, Wes Ball adapted and directed the movie in 2014. It is an American dystopian science
fiction film series, and it was produced by Ellen Goldsmith-Vein, Marty Bowen, Wyck Godfrey, and
Lee Stollman. The film stars Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Ki Hong Lee, and Blake
Cooper. The Maze Runner is the first part of a trilogy by James Dashner, an American author. In
2009, the book was first published. Later, The Maze Runner novel won many awards after release:
ALA Best Fiction for Young Adults, The Maze Runner (2011) and Young Reader's Choice Award,
intermediate grades, The Maze Runner (2012). The Hunger Games, Divergent, and The Maze Runner
have startling similarities. To begin, the background is a post-apocalyptic world ruled by an
authoritarian regime; second, a young teenage hero or heroine decides to fight against the rulers; and
third, the heroes are put to the test in a trial and must battle for their lives. The Maze Runner (2014)
film has received many awards such as Movie Award for Best Fight (2015), Movie Award for Best
Breakthrough Performance (2015), and Movie Award for Hero (2015). The Maze Runner (2014) has
received many awards after its release. It shows that the film has impressed the audience, and the
audience can understand the meaning of the story that tries to communicate the dystopian world
perfectly. In addition, The Maze Runner (2014) film has infiltrated adolescent psychology. Focusing
directly on “teenagers” in terms of characters, ideas, and themes of the film is not the only placement
of teenage characters in the events of a dystopian world. The film is a model of what “teenagers” go
through in their lifetimes. We all know that adolescence is a turning point in life. It is full of
challenges, risks, and confusion as to which way to live. The decisions at this age may affect his life
in the future forever. Unlike a maze full of paths, we expected it to have an “exit”, but which one was
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the exit? It is a big decision for “teenagers” before they become “adults”. The story resonates with
“Thomas” (Dylan O'Brien), the main character of the story. He is a person who represents the
rebellious teenagers in society. He questioned things and act without fear because doing is better than
doing nothing. At least, if he is right, it is an opportunity to be free. However, The Maze Runner
(2014) film is a dystopian story that perfectly reflects the mental state of the youth. The film gives us
a clear understanding of the thoughts and resistances of people who fall into the dystopian world. The
maze runner (2014) is about a teenage boy named Thomas who wakes up in the center of a gigantic
labyrinth. He doesn't remember anything from his past, except his name. He is not the only person
there. There are many other teenage boys stuck inside the labyrinth as well. As time goes on, he
gradually finds out more and more about where he is. The people that have been dumped here
previously are called Gladers. They call the place where they all now live The Glade. The Glade is
run by two boys, Alby, the leader, and Newt, the second-in-charge. The elevator like box comes up to
the surface once a month with supplies, weapons, and always a new boy. The Glade is surrounding by
a mile high concrete wall covered in ivy. On the other side of the wall there are Grievers, Grievers are
described as monsters of metal and flesh. The Gladers are trying to stay alive as well as "solve" the
maze by running through it as fast as they can while tracking movements of the walls and trying to
escape. Not long after Thomas's arrival, the box is sent up with a girl and a note in it. the note said, "
she is the last one ever ". Which implies that there will be no more people sent into the maze. The
girl, Teresa, goes into a coma and when Thomas goes to see her, he recognizes her but can't
remember her name. He hears a voice telling him her name is Teresa, but the voice is in his head. Her
arrival triggers everything in the Glade to change: the sun disappears, the deliveries of supplies stop
coming, and the doors of the Maze stay open at night, which now allows the Grievers to enter the
Glade and hunt the children (Wes Ball, 2014) The main purpose of The Maze Runner (2014) film is
the organization's experimentation with the main character and other characters. To study the brain
patterns of the main character and other immune and non-immune characters, how are they different?
The importance of experimentation within the film is the organization wants to find a cure for the
virus. The outstanding about The Maze Runner (2014) film is how the film portrays the characters
who are under the control of the organization and how does organization work affect how other
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characters behave or opinions in a dystopian society. In this study, the researchers wanted to present
information about dystopian society with reference to The Maze Runner (2014) film to spread
information about what is happening in dystopian societies and understand the structure of problems
in dystopia. It also presents methods of Thomas against to the dystopian organization rules in The
Maze Runner (2014) film. He lived in the organization control where he couldn't do what he wanted,
and to convey the limit of life assigned to him by the organization.
Objectives of the Study
1. To analyze the dystopian world type of organization that occurs in The Maze Runner
(2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018)
film.
2. To analyze methods of Thomas against the dystopian organization rule in The Maze
Runner(2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death
Cure(2018) film.
Methodology
In doing the analysis, the researchers conducted these following steps: First, the researchers
were selected The Maze Runner (2014) film and the researchers watched the movie via the Disney
Plus Hotstar application. The Maze Runner (2014) film was going to be analyzed as focused on the
dystopian societies in the movie. After watching the movie, the researchers have discovered the type
of government dominance in dystopian societies within the movie. Moreover, the researchers have
discovered the behavioral traits of the male protagonist named Thomas who lives in a dystopian
society and tries to against the organization’s rules. By finding, the researchers were interested to
analyze the work of government and Thomas' behavior in the dystopian society of The Maze Runner
(2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018)
film. Second, the researchers analyzed the types of dystopian related to the work of organization that
happen within The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze
Runner: The Death Cure (2018) film. In addition, the researchers also analyzed the behavior and
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Thomas’s method, the main anti-organization characters in a dystopian society that found in The
Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The
Death Cure (2018) film. Third, the researchers found the possible resources, read the information, and
gather information related to this research, which was theory of Characteristics of a Dystopian
Society that was going to be used in order to support the analysis. Fourthly, it was analyzed in
Thomas and the dominance of the organization in the dystopian society by using related theories and
approaches. After analyzing the dystopian types of the organization and Thomas’s methods to against
the organization in the dystopian society were finally found within Thomas which supported the in
scene of The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze
Runner: The Death Cure (2018) film. Moreover, the researchers found the types of dystopian that
organization used to control people in The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch
Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film as well. The final step was making
the conclusion based on the analysis that had been done before. The conclusion summed up the
information from the introduction until the analysis.
Results
The researchers divided the analysis into two main points: the dystopian types used by
organization and the analysis of the male main character named Thomas methods for fighting against
the organization in the dystopian society of The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch
Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film.
The Dystopian Methods Use by Organization
The discussion about the dystopian type occurs by organization for dominance in The Maze
Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure
(2018) film. The first discussion is technological control that used in the maze. The second shows
limitation of the knowledge and information of the Gladers who lived in the maze. The third will talk
about eliminating memories of The Gladers in the maze. Lastly, it is limitation of supplies that occur
in the maze.
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Technological Control
The technology control used in the The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch
Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film have many types. The organization
uses technology as a key role in controlling the Gladers in the maze. It can see in the first episode
(The Maze Runner (2014) film). There is the maze, the machines called the Grievers, and camera
monitors. The purpose of using these technologies is to control the Gladers, stimulate the immune
system of the Gladers, and monitor the behavior of the Gladers who lived in the maze. Moreover, it
motivates the fear within the mind for those people in the maze to learn and try to escape from this
maze.
Using the Maze as a Tool to Confine the Youth
The organization puts the maze as a test for the Gladers' brains to process and analyze their
way out of the maze in a variety of ways. Coming out of the maze is very difficult for the Gladers.
The Gladers were tested this experiment to screen the most effective people in terms of brain, tact,
and critical thinking including the immune system of their body. The organization will take
advantages of the Gladers survivors in other trials. It was revealed in The Maze Runner: The Death
Cure (2018) film that this experiment stimulates the Gladers' brains to fight and learn to survive from
the maze. The result is that the brain of the Gladers are more efficient. It also allows the serum
extracted from the Gladers' blood to be used to treat plague that occur in the movies. The most
prominent use of technology in the film is the maze. The maze is the hardest obstacles and tests to
escape. The Gladers, who inhabit the maze-enclosed meadows, try hard to study the mechanics and
paths of the maze to find a way out. The main mechanism of the maze is that it opens a door so that
the Gladers can enter when the sun rises and at sunset the maze closes the door. The moment before
the maze doors are opened or closed, a wind blows from inside the maze as a warning signal for every
door opening or closing. If any of the Gladers fail to get out of the maze and get trapped in it, they
will not be able to survive again because they will be attacked by the Grievers within 1 night. The
researchers will explain about the Grievers in detail again in the next topic.
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In the 53.20 - 55.10 minutes scene of The Maze Runner (2014) film, Minho, the male
character in the movie, explain the maze working pattern to Thomas that the maze has sections 1-8.
Every night when the maze moves, the maze will open a new section. They are sorted by section 7 1 5
2 6 4 8 3 is always the same. The path pattern changes in the maze every night makes the Gladers
confusing, baffled and difficult to find the way out. Also, this resulted in the Gladers having to
memorize every area of the maze and analyze the maze's changing patterns heavily over a long period
of time until a conclusion was reached.
Implanting a Tagged in the Body
The organization used a implanting tag because they wanted to show ownership of the
characters in a dystopian society in Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film and Maze Runner:
The Death Cure (2018) film, the researchers discovered the technological control which is the
organization implanted a tag in the character's body, the implanting a tagged in the character body,
the organization benefited from using this method because they can easily know and track the
location or place where the characters are in the dystopian society because the organization in a
dystopian society used the technology to control people which is which threatens the independence of
people in the dystopian society.
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The scene at 1.00.20 minutes of Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film.

Jorge: Looks like you're tagged. You came from WICKED. Which means... you're very valuable
(Nowlin, 2015).
In this scene, the character named Jorge, he saw the tag in Thomas's body and scanned it, so
he knew that Thomas and other characters came from The WICKED Organization. Therefore,
implanting a tag that the organization sided into the character's body can show the character's
information. The data revealed that the researchers knew that these teenage characters, including
Thomas, they were the organization desperately needed for an experiment to find something in their
blood.
Limitation of the Knowledge and Information
Limitation the knowledge and information of the Gladers in the maze makes it easier for
organizations to control the population. The organization entered the information they wanted the
characters to know, which is unilaterally provided by the organization. These limited the character’s
feelings in order not to feel against the organization. Therefore, if the characters knew more of the
information that the organization was hiding, it may cause different ideas and lead to antiorganization which has an impact on the organization, it made the experiment unsuccessful or have
obstacles. Alternatively, the organization does not limit the charater’s abilities or aptitudes. It may be
that the organization wanted to see the potential of each person to find something in the characters
that is expressed through the potential that affects the character’s internal systems. From The Maze
Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, It can be seen that the Gladers do
40

not know who they are. Not knowing anything of their own information means the Gladers lack the
critical thinking skills to get themselves out of the maze. They did not know who their true identity
was and why they were sent here. Without knowing any information about themselves, it might be
useless to get out of the maze. Therefore, it made most of them not think of really escaping from the
maze and still thought that the maze was their home. The characters called the maze are home
because the organization has limited memories and the organization sends them to the maze. When
they woke up in the box they could see the maze first. Thus, the maze was the place where the
characters lived for three years. This has also resulted in the Gladers following strictly established
rules without the slightest opposition or controversy because they lack the knowledge and
information to make the right decisions in life.
The scene at 9.25 minutes of Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film.
Minho: We weren't the only maze. Come on.
The teenager: And there was this big, loud explosion, and these guys came out of nowhere. Started
shooting up the place. It was intense. They pulled us out of the maze and brought us here ...
Newt: What about the rest? The other people left behind in the maze what happened to them?
The teenager: I don't know. I guess WICKED still has them
(Nowlin, 2015).
Eliminating Memories
The memory of the youth is dangerous to the organization. If the youth in the maze has a lot
of memories, the youth will have a variety of emotions, furious, aggressiveness, and take an act of
revenge. For the stability of the organization, the youth in the maze had to be controlled to a
minimum of knowledge. For this reason, it will make it easier for organizations to control youth.
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Furthermore, the organization allows the youth to remember only their own name. It will be
evident that the organization limits the memory of the Gladers before sending them into the maze in
The Maze Runner (2014) film. The words of Alby who is the first to be sent to the maze.

“My name is Alby; now can you tell me about yourself?
Where do you come from?”
“Thomas shook his head. I-I don't remember anything.
Why can't I remember anything?”
“It's okay, it's fine. It's normal. It happened to all of us
.You'll get your name back in a day or two. It's one thing they let us keep.”
(Noah, 2014)
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Limitation of Supplies

The organization limits materials or supplies for the benefit of the organization. The
organization controls and dominates the youth so that the youth does not think of opposing the rules
of the organization. The limitation of the organization's resources is to allow the youth to do what the
organization requires, while the organization deprives the youth of rights and equal access to things.
Well, and the youth who no one is complaining about what they are doing this for, and is it necessary
to be like this? This scene represented control of supplies in The Maze Runner (2014) when as the
box moves up, inside the boxes are Thomas and accessories such as ropes, orange sacks, and blue
sacks, a large water tank, and a number of glass and jars with metal in them.
Thomas’s Methods for Fighting against the Organization
The second discussion is about Thomas's methods against fighting the organization in The
Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The
Death Cure (2018) film. There are:
Searching for the Exit in the Maze
The first way, Thomas's methods against fighting the organization in The Maze Runner
(2014) film can be analyzed as Strong Protagonist in Characteristics of a Dystopian Society concept.
The protagonist of the story often has a member of his or her family who knows what life was like
before its current dystopian state, which encourages the character to spark a new way of thinking.
This character is able to see things differently and convince others of his or her way of thinking to
gathering followers; the protagonist does not always have outstanding powers or talents, but his or her
ideas and opinions are so extraordinary and different from others that people. We can see from the
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moment 1:03:10 minutes in The Maze Runner (2014) film. Thomas and Minho ran the maze together
to gather details about the opening of each section each day. And he went out to find section 7 that
opened early. So, they went inside to investigate. Suddenly, the key number seven rang out. Thomas
took it out of Minho's bag and Thomas told Minho, "I think it's showing us the way." The wall was
closed, but suddenly the number seven key turned green, and the door slowly moved up. So, they
walked in and found an open tunnel stained by the Grievers. Suddenly a red laser beam scanned them,
and the door slowly closed. Thomas said We got to get out of here, and they ran to meet the Gladers
in the field again. Newt spoke up when he saw Thomas, now what the hell's going on out there?"
Thomas replied We found something, a new passage. We think it could be a way out. Chuck asks to
wait; you're saying you found the Griever’s home? And you want us to go in? Thomas told him about
their way in could be our way out. And at 1:24:56 minutes. Thomas said to everyone, we can get out
of here. At least there is a choice outside. Thomas asked the Gladers who would go with him which
some of the Gladers agreed to go out into the maze with him. It can be seen that Thomas has a
different mindset and is skeptical of being. So, he tried to find a way and persuade all the Glader
people to get out of here. because this was not their real home. They could choose for themselves
whether to leave this place or not. And no one who can imprison them. But it doesn't seem to end
when Thomas gets out of the maze. He found that all of this was the plan of the organization that was
watching them all the time. Suddenly in Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. They show up
somewhere. In scene 3:14 minutes, they meet Mr. Janson. He tells Thomas that he's the one who
makes everyone alive, Mr. Janson took Thomas and everyone for a bath and checkup. until they met
the dining room. Thomas looked shocked because there were many youths in it. At that moment,
Thomas saw the doctors push Teresa's bed. Thomas ran to Teresa, but the guard didn't let him go, so
Thomas became suspicious and panicked. In scene 13:05minutes Aris crawls from the ceiling channel
to find Thomas in the bedroom. He took Thomas to see what the doctor had brought another
unconscious youth into the room. And the second time he tried to enter that room. Until he saw that
there were all the unconscious youths standing and Dr. Janson suddenly walked in and talked to one
of them, Dr.Paige. Thomas heard them talking. He knows that all of them have been deceived. So, he
hurried back to his room and led everyone to escape again. and they managed to escape from there.
44

This led the researchers to see that Thomas was always a leader and a completely different person. He
dared to break the rules and tried to find every possible way to bring him out into the real world.
Although he had no idea what the outside world was like. He did everything to be independent of the
organization.
Fighting with the Grievers
A Griever is a creature that lives in the maze and comes out mainly after dark (this is not
always the case; they have sometimes been known to come out in the daytime). Its purpose is to
harass and even kill the Gladers who venture into the maze. The organization has different methods of
controlling the characters in a dystopian society of The Maze Runner (2014) film. The Grievers is the
part of method that the organization used to control the characters in The Maze Runner (2014) film.
Therefore, fighting with the Grievers is the Thomas's method to use against the organization in the
time scenes in 39.06 and 1.27.10 minutes. Thomas not only fought the Grievers, but he also killed it.
The character named Minho told the other Gladers at the time scenes in 40.10 minutes.
The scene at 40.10 minutes of The Maze Runner (2014) film. Gladers: What happened out
there?
How did you guys make it out? Chuck: You saw a Griever?
Thomas: Yeah, I saw one. Minho: He didn't just see it.
He killed it (Noah, 2014).
In the scene at 1.32.39 minutes, Thomas and the Gladers fought with the Grievers again for
going to the exit door of the maze. From both situations or scenes the researchers applied dystopian
characteristics theory in the strong protagonist topic to analysis in this case study. It could be showing
the researchers, Thomas is who wanted to be a survivor from the maze and against to the
organization. Therefore, fighting with the Grievers is the part of the survive methods in the maze in a
dystopian society of The Maze Runner (2014) film.
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Trying to Gain Back Thomas’s Memories
Thomas tried to gain back memories to solve the problems with the situation that was
happening. When he got the memories back, he was still against the organization and left to the maze.
He persuaded the other Gladers to join him. Moreover, he used to work with organizations, and he
knew what he did in the organization. Trying to gain back his memories is the way that Thomas knew
more information about the organization. The Maze Runner (2014) film shows that the organization
in the movie has erased the memories of every character, including the main characters named
Thomas that the researcher analyzed. The characters will only remember their own names. It's the
only thing that the organization in The Maze Runner (2014) film gives to every character. Trying to
gain back the memories is shown in the male main character named Thomas in the time scene of
1.17.50 and 1.19.23 minutes. The character named trying to say all of this, it's Thomas' fault.
The scene at 1.17.50 minutes of The Maze Runner (2014) film.
Gally: Look around, Thomas!
Look around!
This is your fault!
Gladers: Back off, Gally!
This is not Thomas' fault!
Gally: They sent him here, and now he's destroyed everything that we've built!
Gladers: What are you talking about?
Thomas: Maybe he's right.
Teresa: Thomas...
Thomas: I need to remember, Teresa. (Noah, 2014)
While the character named Gally talked, Thomas brought the serum from Chuck’s hand
injected into his own body. From this situation, Thomas demonstrates his attempts to bring back his
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memories. In order to know the story or the reason before all the characters are in the maze. More
than that, the researchers saw the incident as a way for Thomas to oppose the control of the
organization behind it. Therefore, Thomas’s attempts to bring back the memories, it was because he
wanted to know the story the organization was hiding and to figure out how to survive in the maze
controlled by the organization. After Thomas injected a serum to bring back memories. He has
succeeded. He could remember stories about the organization.
Joining with The Right Arm Organization
The Right Arm is an organization opposed to the WICKED organization. The leader is the
character named Vince. They believe that the money the WICKED organization has been using in
their search for a cure to the Flare would have been better spent in preventing the disease being
spread across the planet, keeping more people healthy. The Right Arm has members in every
remaining city.The Flare is a man-made disease created by the Post-Flares Coalition. It is a virus that
slowly eats away the brain, eventually turning its victims into bloodthirsty and irrational humans who
consider killing, torture, and cannibalism everyday objectives. It is known to mutate rapidly. People
who have the Flare are commonly called Cranks. Every large remaining city in the world has a
special holding place for Cranks known as a Crank Palace.
The Right Arm organization appeared in Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film and
Maze Runner: The Death Cure (2018) film which is allows the audiences and the researchers to know
that The Right Arm organization is an organization with different opinions from the WICKED
organization. The Right Arm organization first appeared in the Maze Runner: The Scorch Trials
(2015) film. In The Right Arm organization, there are many people who opposed the WICKED
organization, some of whom have worked in the organization or have been in the maze which is the
part of the experiment of the WICKED organization. Thomas' visit to the Right Arm organization
gives Thomas more truth about the WICKED organization.
In this scene at 1.37.35 minutes of the Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. Thomas
just couldn't bear to watch his friends die before his eyes. So, he shared the information (the
organization's office, the experiment, and all the organization's lab) to the Right Arms organization,
or it can be called Thomas is a source for The Right Arm organization.
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Mary: Thomas: Mary:
Thomas: Mary:
Vince:
What? You know me?
Interesting. It makes sense they’d put you in the maze. Though I must admit... I was worried they’d
kill you after what you did.
What I did?
The first time we spoke, you said you couldn’t take it anymore... watching your friend die, one by
one. The last time we spoke... you gave me the coordinates of every WICKED compound, trials, and
lab.
He was our source.
The scene at 1.37.35 minutes of Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. Hello, Thomas.
The researchers used the theory of Dystopian Characteristics and analyzed that Thomas
disagreed with the wicked organization, even though he was working in the organization at the time
and tried to find various ways to oppose the organization, so Thomas and the other characters'
encounters with the right arm were part of his escape from the wicked because the right arm
organization would continue to relocate to avoid the wicked organization. However, joining with The
Right Arm organization also appeared in Maze Runner: The Death Cure (2018) film, it gave
audiences and researchers more information about the WICKED organization that it was conducting
experiments for the Flare antiviral from the blood of teenage characters in the scene at 12.55 minutes
of Maze Runner: The Death Cure (2018) film.
The scenes at 12.55 minutes of Maze Runner: The Death Cure (2018) film.
Vince: All right, listen up.
I know you've all been through hell.
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I wish I could say our troubles are over.
But we're not through this yet. WICKED's still out there.
They're not giving up. "Cause you got something they want.
They took you because you're immune to a plague that's wiping out the human race. And they think
you're worth sacrificing to find a cure.
Well, I don't.
To sum up, joining with The Right Arm is the part of Thomas’s methods against to the
WICKED organization. Thomas including another character move the place that the WICKED cannot
find them.
Trying to Get into The Last City
The Last City appears in Maze Runner: The Death Cure (2018) film in the scene at 31.09
minutes. It is seemingly the last major settlement of humanity following the Sun Flares and the
subsequent Flare Pandemic. The actual location of this megapolis is unknown. The city serves as the
primary headquarters of WICKED and is its main base of operations from which it coordinates its
efforts in obtaining immune children to produce a cure.
Thomas's attempt to enter the Last City in this time to tried to come back to save the
character named Minho because he has been captured by the wicked organization to tried again to
find a cure for the Flare virus. It was difficult for Thomas to return to the Last City because the
WICKED organization was able to detect Thomas's location, in the scenes at 1.07.26 minutes Thomas
asked Teresa to remove the tag in his body, and let Theresa lead the way into the organization to help
Minho.
The researchers analyzed this approach against the WICKED organization, also creating a
hurdle for the organization to halt the trial or make the organization's trial unsuccessful. Moreover, it
saved other teenagers from the WICKED organization.
Discussion
The organization's use of character control technology can only be controlled by certain
groups of people. Corporate population control in dystopian societies within the film. It shows a
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group of people who disagree with the organization. causing that group of people to be against the
organization. The movie shows that the organization's inability to control the population has made the
trials of antiviral drugs unsuccessful. In fact, the organization only does it for personal benefit. The
organization visualizes the characters that the organization is trying to do for everyone. Tomas'
methods of opposing the organization also successfully freed him from the organization. Thomas and
the Right Arm Organization have started a new better life at the Safe Haven was the end gold of Maze
Runner: The Death Cure (2018) film. However, in a dystopian society, it was perfect. Before Thomas
left the organization, he lost many loved ones while trying to resist the organization. To conclude, the
dystopian methods used by the organization in The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The
Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film is four ways that the
organization controls the Glader in the maze from conceptual thought which is Characteristics of a
Dystopian Society. In addition, Thomas's methods for fighting against the organization in the
dystopian maze of The Maze Runner (2014) film Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and
Maze Runner: The Death Cure (2018) film have five personality traits of the main characters against
dystopian organization’s rules from Dystopian Characteristics in conceptual thought which is
Characteristics of a Dystopian Society.
Recommendation for Further Research
The researchers suggest the future researchers conduct the analysis of all characters in the
The Maze Runner (2014) film, or analysis the dystopian world in Maze Runner 2: The Scorch Trials
and Maze Runner 3: The Death Cure. As the character traits of all the characters and societies in the
film, it is also interesting as much as the analyzing of dystopia World in the The Maze runner (2014)
film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film.
Furthermore, the characters in the film The Maze Runner other sectors are similar to the characteristic
of people in society in the present whether it is an attitude of people, class division, etc.
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บทคัดย่ อ
เป็ นทีทราบกันดีว่าการเรี ยนการศึกษาเป็ นสิ งทีสําคัญอย่างมากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั มีการ
ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า2019 หรื อทีเรี ยกกันว่าโควิด-19ทําให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดการเรี ยนผ่านทางออนไลน์เพือให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้ได้อย่างครบถ้วนและสามารถนําความรู ้
เหล่านันไปใช้ในการทํางานในอนาคตและยังได้มีโอกาสสู งในความก้าวหน้าและการมีงานทีดีทาํ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครังนีเพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ออนไลน์ ประการทีสองเพือ
ศึกษาความพึงพอใจต่อ Google Meet ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุ รกิจ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
วิจยั ในครังนีเป็ นนักศึกษาจํานวน คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจ คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถีค่าร้อยละค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความพึงพอใจต่อการเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.33,
S.D. =1.09) ซึงความพึงพอใจในด้านระบบผูส้ อนอยูใ่ นระดับสู งสุ ดเมือเทียบกับด้านอืน เพราะนักศึกษา
สามารถเข้าใจและได้ยนิ ชัดเจนเมืออาจารย์ผูส้ อนมอบหมายงาน
2. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนออนไลน์ผา่ น Google Meet ของนักศึกษา พบว่าอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( x =3.37, S.D. =1.01) อาจเป็ นเพราะการเข้าใช้งาน Google Meet เป็ นเรื องทีง่าย ผลการศึกษา
ครังนีเป็ นข้อมูลสําคัญให้นกั ศึกษาได้ทราบเกียวกับการเรี ยนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบนั
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Abstract
This study aimed to 1) to study the satisfaction towards online learning: 2) to study the
satisfaction towards Google Meet by 78 students who studying in Business English major, Faculty of
Humanities and Social Sciences of Buriram Rajabhat University, selected by using purposive
sampling technique. The research instrument for the data collection was questionnaire. The statistics
used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings were
1) the satisfaction of students’ online learning was at a moderate level ( x =3.33, S.D. =1.09). In
terms of aspects, the rankings of three aspects from the highest to the lowest were instructional
system, the technology, and the outcome, respectively, 2) the satisfaction towards Google Meet used
by Business English students in overall was at a moderate level ( x =3.37, S.D. =1.01). When
considering each aspect, it was found that the highest was “ease of access”, followed by
“communication and interaction”, and the lowest was “perceived usefulness”, respectively.
Keywords: Satisfaction, Online Learning, Google Meet
Introduction
According to WHO (2021), the outbreak of coronavirus 2019 or Covid-19 (Coronavirus-19)
started at the end of 2019 and has spread all over the world. It causes fear and affects society, health,
economy and education. That why many schools or educational places change to have online learning
policy. Online learning is learning through the Internet often referred to as "e-learning" Online
learning covers technologies such as the World Wide Web, email, chat, groups, and new messages.
Audio and video conferencing are delivered over a computer network for educational purposes. It
helps learners to learn on their own at their own convenience (Dhull & Arora. 2017). According to
Elshami, et al (2021) online learning has become the new normal in schools worldwide. Satisfaction
with online learning is a significant aspect of promoting successful educational processes. Due to the
Covid-19 situation, Buriram Rajabhat University has a policy to use online learning via Google Meet.
Google Meet is a smooth, easy-to-use video conferencing application from Google. Key features
include high-definition video conferencing supports up to 100 participants, and just share the link for
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everyone to join with one click supports a variety of desktop, IOS and Android applications, share
screens, photos, files and text (Arttaweekul. 2020). Therefore, the researchers would like to study the
satisfaction towards online learning and Google Meet of Business English major students at Buriram
Rajabhat University.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objectives:
2.1 To study the satisfaction towards online learning of Business English major students at
Buriram Rajabhat University.
2.2 To investigate the satisfaction towards Google Meet of Business English major students at
Buriram Rajabhat University.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study were 356 Business English major students in Faculty of
Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year
2020.
3.1.2 The samples were 78 students who were Business English major at Buriram Rajabhat
University in the first semester of the academic year 2020, selected by using sample random
sampling.
3.2 Research Instrument
Research instrument was a questionnaire. It is asking the samples about the satisfaction
towards online learning and Google Meet of Business English major students at Buriram Rajabhat
University. This questionnaire included four parts. First part was about the personal information of
the samples. The samples are required to answer the question about gender, year level and study
group. Second part was consisted of 4 aspects, 18 questions, asking about the satisfaction towards
online learning of Business English major students. Third part was consisted of 3 aspects, 15
questions, asking about the satisfaction towards Google Meet of Business English major students.
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The last was about the addition opinions and suggestions of the satisfaction towards online learning
and Google Meet of Business English major students at Buriram Rajabhat University. The researchers
studied theories and principles from textbooks, documents, articles, related literatures and examined
by three experts, who are the English lecturers of Business English major, Faculty of Humanities and
Social Sciences at Buriram Rajabhat University to check the correctness and appropriateness.
3.3 Data Collection
The researchers’ collection data by sending the questionnaire via Google form to Business
English students and they have to complete the questionnaire via Google form at Buriram Rajabhat
University, semester 1 academic year 2020.
3.4 Data Analysis
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaires are statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly
focusing the descriptive statistical analysis i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation
(S.D.). And the open-ended questions were qualitatively interpreted and grouped by using the content
analysis technique.
Research Results
The results were presented according to the research objective as follows:
Table 1
General Information
General Information
1.Genders
Male
Female
Total
2. Year Levels
1

Frequency (f)

Percent (%)

7
71
78

9.00
91.00
100.00

26

33.03
55

2
3
4
Total
3.Groups
1
2
3
Total

24
15
13
78

30.08
19.02
16.07
100.00

35
36
7
78

44.09
46.02
9.00
100.00

Table 4.1 shows that there were 71 females (91.00%), and 7 males (9.00%).
In terms of year levels, the highest of year level is first year students who answer the questionnaire
(f= 26, 33.03%), follow by the second year students (f= 24, 30.08%), the third year students (f= 15,
19.02%), and the fourth year students (f= 13, 16.07%), respectively. The highest groups of students
who answer the questionnaire is group one (f= 35, 44.09%), follow by groups two (f= 36, 46.09%)
and group three (f= 7, 9.00%), respectively.
Table 2
The satisfaction towards online learning of Business English students at Buriram Rajabhat University
No
Satisfaction towards Online Learning
x S.D. Meaning
1
Instructional System
3.72 0.92 High
2
Setup
3.04 1.13 Moderate
3
Interaction
3.04 1.14 Moderate
4
Outcome
3.38 1.04 Moderate
5
Technology
3.48 1.23 Moderate
Total
3.33 1.09 Moderate
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As shown in table 4.2, it is presented the satisfaction towards online learning of business
English students at Buriram Rajabhat University. The satisfaction of students’ online learning was at
a moderate level ( x =3.33, S.D. =1.09). It is shown that the rankings of three aspects from the
highest to the lowest were instructional system ( x = 3.72, S.D. = 0.92), followed by the technology
( x = 3.48, S.D. = 1.13), the outcome ( x = 3.38, S.D. = 1.04), respectively.
Table 3
The satisfaction towards Google Meet of Business English major students
No
Satisfaction towards Google Meet
x S.D. Meaning
1
Ease of Access
3.51 1.09 High
2
Perceived Usefulness
3.21 0.98 Moderate
3
Communication and Interaction
3.39 0.97 Moderate
Total
3.37 1.01 Moderate
As shown in table 4.3, the satisfaction towards Google Meet by Business English students
was at moderate level ( x =3.37, S.D. =1.01). When considering each item, it was found that the
highest was “ease of access” ( x =3.51, S.D. =1.09), followed by “communication and interaction”,
and “perceived usefulness” ( x =3.21, S.D. =0.98). , respectively.
Discussion
5.1 The satisfaction towards online learning of Business English major students at
Buriram Rajabhat University
The finding showed that the satisfaction of students’ online learning was at a moderate
level. This is because it is new and difficult for the students to apply technology in learning. In terms
of aspects, the rankings of three aspects from the highest to the lowest were instructional system, the
technology, and the outcome, respectively. It seems that the instructors’ methods in online teaching
are appropriated such as class assignments, feedback and evaluation, the accessibility and availability
of the instructor. This finding is consistent with Bollinger and Martindale (2004) which results show
the instructor subscale yielded the highest satisfaction score out of the five in term and similar to Shee
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and Wang (2008) who mentioned that quality interaction with instructor increases student
satisfaction.
5.2 The satisfaction towards Google Meet of Business English major students at
Buriram Rajabhat University
The finding showed that the satisfaction towards Google Meet used by Business English
students in overall was at a moderate level. When considering each aspects, it was found that the
highest was “Ease of Access”, followed by “Communication and Interaction”, and the lowest was
“Perceived Usefulness” , respectively. Because it is easy to use, provides easy access to course
content, has font size, easy-to-read, a simple operation window format, sending and receiving
assignment is easy, and lecturer helped to keep course participants engaged and participating in
productive discussion. In addition, they may ask their friends or teacher if they do not understand the
listening texts. This finding is similar to Setyawan et at. (2020) who mentioned that the effectiveness
of the Google Meet media-assisted lecture method on aspects of building knowledge and cognitive
learning outcomes. Researchers ensure the implementation of learning using the lecture method
assisted by Google Meet media with a very good category
with an average of 100% in meetings I to meetings VI. Next, they analyzed construct knowledge and
cognitive learning outcomes.
Conclusion
The satisfaction towards online learning of Business English students at Buriram Rajabhat
University. When considering each strategy, it was found that the highest mean score of satisfaction
towards online learning of Business English students was instructional system, followed by
technology, and outcome, respectively. In addition, the highest mean score of instructor was “class
assignments were clearly communicated to me”.
The satisfaction towards Google Meet of Business English students at Buriram Rajabhat
University. When considering each strategy, it was found that the highest mean score of satisfaction
towards Google Meet was the highest was “ease of access”, followed by “communication and
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interaction”, and the lowest was “perceived usefulness”, respectively. In addition, the highest mean
score in ease of access was “the signing on the Google Meet is easy to use”.
Recommendations
7.1 The further studies should potentially add more demographics and interviews to optimize the
data.
7.2 The researcher should consider comparing online learning through other programs such as
Zoom Meeting, Classroom, Facebook Live, or other factors of students in Business English major.
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Abstract
The purposes of this study were 1) to analyze the challenges faced when implementing
online learning during COVID-19 pandemic of Business English major students, 2) to compare online
learning challenges during COVID-19 pandemic of Business English major students classified by
genders and year levels. The samples were 186 Business English major students at Buriram Rajabhat
University, the first semester of academic year 2021. They were selected by using the table of Krejcie
and Morgan and simple random sampling. The research instrument was the questionnaire with the
0.95 of reliability. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard
deviation, independent samples t-test and one-way ANOVA. The findings were:
1. The challenges faced when implementing online learning during COVID-19
pandemic of Business English major students, it was found that the majority of students faced with
online learning challenges was Learning Environment Challenges (LEC). Most of them faced
problems with online distractions such as social media during online classes. This was also followed
by Student Isolation Challenges (SIC), respectively.
2. The comparison of online learning challenges during COVID-19 pandemic of
Business English major students classified by genders and year levels, there was not different in
overall.
Keywords: online learning, challenges, COVID-19 pandemic
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Introduction
Learning is the process of growth and development where by the learner acquires a body of
knowledge, develops ideas which one makes a part of oneself and develops the ability to use such
knowledge in the pursuit of chosen ideals. Learning is the individual growth of person as a result of
cooperative interaction with others. It is the advancement of understanding that enables the learner to
function better in their environment, improve and adapt behaviors, create and maintain healthy
relationships, and achieve personal success. Gayle (2009) states that learning is a process of Mental,
Physical and Spiritual development. Development is advancing and growth. According to Thorndike
(1928), learning is a permanent change in behavior as a result of experience, and the behavior
includes both of the external and internal actions of the individual which are observed and remain
unobserved by the outside world. Learning is a part of education, which brings modification of
behavior, and everything a learner does or thinks is learning. Learning will carry out a change to
students. The change does not only relate to the knowledge improvement, but also form as aptitude,
skill, attitude, meaning, pride, interest, and the personality traits of the learner.
Nowadays, education around the world have to disrupt due to outbreak of corona virus.
Huang et al. (2020) points out that a novel corona virus, known as COVID-19, was discovered in the
last month of the year 2019, in a seafood market in Wuhan. Li et al. (2020) report that the analysis
has results of the virus showed person-to-person transmission. The WHO Director-General in March
2020 (WHO. 2020) announce that COVID-19 has a pandemic followed a global assessment of the
rapid spread and severity of the deadly virus across the global with additional announcement of social
distancing as a means of curbing the spread of the pandemic. The COVID-19 pandemic has caused
global disruption. It affects all aspects of human life in many ways. An example of disruption caused
by COVID-19 is the temporary closure of educational institutions around the world, makes a great
impact on the education of students. To reduce the risk of viral transmission and ensure the continuity
of education for students, online learning is the best way to reduce the spread of the virus for the
study during the COVID-19 pandemic. Therefore, students need to adapt themselves to new learning
platform, classified as another type of educational innovation that could change the former learning
method using technology which is effective to help teaching and learning in the 21th century.
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Even though online learning is not a novel phenomenon, due to this sudden transformation
into online learning it poses substantial challenges for educational activities, include Business English
major students and universities around the world, and particularly in an environment where some
groups of students are resource-scarce online learning. Suresh, Priya, and Gayathri (2018) conducted
a study involving 424 universities around the world revealed that institutions were affected by the
pandemic in terms of research, conferences, international mobility and education delivery, most
universities stating that they had to adopt online learning and had to face many challenges, the most
important being access to technology. Adedoyin and Soykan (2020) point out that several concrete
challenges caused by the abrupt digital transformation of instructional operations during the period of
the COVID-19 pandemic. Key challenges are related to technological infrastructure and digital
competence, socio-economic factors (educational inequality), assessment and supervision, heavy
workload, and compatibility (some subjects such as sports sciences require physical interactions)
because online learning depends entirely on technological devices and the internet, so it is undeniable
that technology is the most pressing challenge to online learning.
The COVID-19 pandemic has caused education global disruption. Educational institutions
around the world are temporary closed to contain the spread of the coronavirus, this sudden
transformation from traditional classrooms to an online classrooms mode it presents a huge challenge
for students. Researchers recognize the challenges posed by online learning challenges during
COVID-19 pandemic, it affects students in terms of worse learning performance. Therefore, the
researchers looked at the challenges face by students as a whole, but the main challenges of each year
are unknown. The researchers therefore study challenges to online learning into five general clusters,
namely: self-regulation, technological literacy and competency, student isolation, technological
sufficiency, and technological complexity challenges. And adding two more clusters, namely:
learning resource challenges and learning environment challenges. To identify obstacles or
difficulties for students. Sample selection of Business English major students, because researchers
have access to the most surveys. Therefore, the aim of the research was analyze and compare online
learning challenges during COVID-19 pandemic by Business English major students 1st - 4th year,
who face challenges in online learning. It is expected that study this problem will help education
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between students and teachers more effective and efficient in online learning and reduce the
challenges students face in online learning.
Research Objectives
1. To analyze the challenges faced when implementing online learning during COVID-19
pandemic of Business English major students
2. To compare online learning challenges during COVID-19 pandemic of Business English
major students classified by genders and year levels
Research Methodology
1. Population and Sample Group
The population of this study included 356 Business English major students who study at Buriram
Rajabhat University in the first semester of academic year 2021.The samples for quantitative data
were 186 Business English major students who study at Buriram Rajabhat University in the first
semester of academic year 2021. They were selected by using the table of Krejcie and Morgan
(1978), simple random sampling.
2. Research Instruments
The instruments used in this study were questionnaire. The questionnaire consisted of 25
statements about online learning challenges adapted from Rasheed et al. (2020) and Barrot et al.
(2021). The researchers collected the data during 24 – 27 September, 2021 by google form. To
qualify the instruments, Alpha Coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of the
questionnaire. The collected data from questionnaire were analyzed by using the descriptive statistics:
frequency, percentage, mean, and standard deviation. One way ANOVA, and t- test were used to
compare the similarities and differences of online learning challenges classified by gender and year
levels and content analysis technique were used to analyze the data from the open-ended form.
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Results
The findings were as follows:
1. The challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic
of business English major students:
As indicated in the questionnaire for this study, it mainly leads to understand the challenges faced
when implementing online learning during COVID-19 pandemic for the 1st - 4th year students,
majoring in Business English. Therefore, the second part of the questionnaire contained 25 items, and
every item has six choices: (5) to a very great extent, (4) to a great extent, (3) to a moderate extent,
(2) to some extent, (1) to a small extent, (0) not at all. These items are divided into seven sections: the
challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic.
Table 1
The Challenges Faced when Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of Business
English Major Students
Challenges
X̄
S.D.
Meaning
1. Self-regulation challenges (SRC)
2.89 0.89 To a moderate extent
2. Technological literacy and competency
2.50 1.31
To some extent
challenges (TLCC)
3. Student isolation challenges (SIC)
3.06 1.16 To a moderate extent
To some extent
4. Technological sufficiency challenges (TSC) 2.50 1.20
5. Technological complexity challenges (TCC) 2.66
2.97
6. Learning resource challenges (LRC)

1.29
1.15

To a moderate extent
To a moderate extent

3.25

1.17

To a moderate extent

2.83

1.17

7. Learning environment challenges (LEC)
Total

To a moderate extent
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As shown in Table 1, it revealed that the challenges faced by Business English major
students in overall was at a moderate extent (X̄= 2.83, S.D. = 1.17). When considering each
challenges, it was found that Learning environment challenges (LEC) is considered the most
challenges for their online learning classes (X̄=3.25, S.D.=1.17), followed by student isolation
challenges (SIC) (X̄=3.06, S.D.=1.16), learning resource challenges (LRC) (X̄=2.97, S.D.=1.15), selfregulation challenges (SRC) (X̄=2.89, S.D.=0.89), technological complexity challenges (TCC),
(X̄=2.66, S.D.=1.29), and the least challenges were technological literacy and competency challenges
(TLCC), and technological sufficiency challenges (TSC), (X̄=2.50, S.D=1.20), respectively.
The details of each sub-challenges of online learning faced by Business English major
students were as below.
Table 2
The Challenges Faced when Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Self-Regulation Challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Self-regulation challenges (SRC)
1. I do not get the proper help from teachers and friends during 2.91 1.16 To a moderate
the online classes.
extent
2. I lack of the ability to control my own thoughts, emotions, and 2.84 1.17 To a moderate
actions during online classes.
extent
3. I have little preparation time before entering the online classes. 3.11 1.00 To a moderate
extent
4. I have poor time management skills during online classes.
3.05 1.11 To a moderate
extent
Total

2.98 0.89

To a moderate
extent
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As shown in table 2, the overall online learning challenges in Self-regulation challenges
(SRC) was at a moderate extent (X̄=2.98, S.D.=0.89). When considering each item, it was found that
the most challenges faced by Business English major students was item 3 “I have little preparation
time before entering the online classes” (X̄=3.11, S.D.=1.00), followed by item 4 “I have poor time
management skills during online classes” (X̄=3.05, S.D.=1.11), item 1 “I do not get the proper help
from teachers and friends during the online classes” (X̄=2.91, S.D.=1.16), and the least was item 2 “I
lack of the ability to control my own thoughts, emotions, and actions during online classes” (X̄=2.84,
S.D.=1.17), respectively.
Table 3
The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Technological Literacy and Competency Challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Technological literacy and competency challenges (TLCC)
5. I resist technology learning.
2.39 1.48 To some extent
6. I am distracted by an overly complex technology.
2.75 1.37 To a moderate
extent
7. I have trouble learning new technologies.
2.59 1.38 To a moderate
extent
8. I lack of the ability to effectively use technology to facilitate 2.46 1.46 To some extent
learning.
9. I lack of knowledge and training in using technology.
2.32 1.43 To some extent
Total
2.50 1.13 To some extent
As shown in table 3, the overall online learning challenges in Technological literacy and
competency challenges (TLCC) was at some extent (X̄=2.50, S.D.=1.13). When considering each
item, it was found that the most challenges faced by Business English major students was item 6 “I
am distracted by an overly complex technology” (X̄=2.75, S.D.=1.37), followed by item 7 “I have
trouble learning new technologies” (X̄=2.59, S.D.=1.38), item 8 “I lack of the ability to effectively
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use technology to facilitate learning” (X̄=2.46, S.D.=1.46), item 5 “I resist technology learning”
(X̄=2.39, S.D.=1.48),and the least was item 9 “I lack of knowledge and training in using technology”
(X̄=2.32, S.D.=1.43), respectively.
Table 4
The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Student Isolation Challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Student isolation challenges (SIC)
10. I feel emotionally disconnected or isolated during online
2.88 1.39 To a moderate
classes.
extent
11. I feel disinterested during online class.
3.05 1.31 To a moderate
extent
12. I feel uneasy and uncomfortable when I have to turn on the
3.20 1.29 To a moderate
camera, microphone, and speaker.
extent
13. I feel uncomfortable being the focus of my teachers and
3.10 1.32 To a moderate
friends during online classes.
extent
To a moderate
Total
3.06 1.16
extent
As shown in table 4, the overall online learning challenges in Student isolation challenges
(SIC) was at a moderate extent (X̄=3.06, S.D.=1.16). When considering each item, it was found that
the most challenges faced by Business English major students was item 12 “I feel uneasy and
uncomfortable when I have to turn on the camera, microphone, and speaker” (X̄=3.20, S.D.=1.29),
followed by item 13 “I feel uncomfortable being the focus of my teachers and friends during online
classes” (X̄=3.05, S.D.=1.31), item 11 “I feel disinterested during online class” (X̄=3.05, S.D.=1.31),
and the least was item 10 “I feel emotionally disconnected or isolated during online classes” (X̄=2.88,
S.D.=1.39), respectively.
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Table 5
The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Technological Suﬃciency Challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Technological sufficiency challenges (TSC)
14. I do not have enough access to technology learning. 2.65 1.34 To a moderate
extent
15. I experience inequalities regarding the access and
2.73 1.40 To a moderate
use of technology in online classes because of my
extent
socioeconomic, physical, and psychological
condition.
16. I have an outdated technology.
2.40 1.43 To some extent
17. I do not have Internet access during online classes. 2.13 1.46 To some extent
18. I have low bandwidth and slow processing speeds. 2.62 1.44 To a moderate
extent
Total
2.50 1.20 To some extent
As shown in table 5, the overall online learning challenges in Technological sufficiency
challenges (TSC) was at some extent (X̄=2.50, S.D.=1.20). When considering each item, it was found
that the most challenges faced by Business English major students was item 15 “I experience
inequalities regarding the access and use of technology in online classes because of my
socioeconomic, physical, and psychological condition” (X̄=2.73, S.D.=1.40), followed by item 14 “I
do not have enough access to technology learning” (X̄=2.65, S.D.=1.34), item 18 “I have low
bandwidth and slow processing speeds” (X̄=2.62, S.D.=1.44), item 16 “I have an outdated
technology” (X̄=2.40, S.D.=1.43), and the least was item 417 “I do not have Internet access during
online classes” (X̄=2.13, S.D.=1.46), respectively.
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Table 6
The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Technological Complexity Challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Technological complexity challenges (TCC)
19. I am distracted by the complexity of the technology 2.70 1.30 To a moderate extent
during online classes.
20. I face problems in using complex technology.
2.62 1.33 To a moderate extent
Total
2.66 1.29 To a moderate extent
As shown in table 6, the overall online learning challenges in Technological complexity
challenges (TCC) was at a moderate extent (X̄=2.66, S.D.=1.29). When considering each item, it was
found that the most challenges faced by Business English major students was item 19 “I am distracted
by the complexity of the technology during online classes” (X̄=2.70, S.D.=1.30), and followed by
item 20 “I face problems in using complex technology” (X̄=2.62, S.D.=1.29), respectively.
Table 7
The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Learning resource challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Learning resource challenges (LRC)
21. I face online access to textbooks, worksheets, and other
2.91 1.20 To a moderate
learning materials online.
extent
22. I face financial challenges when accessing learning resources 3.02 1.34 To a moderate
and technology.
extent
To a moderate
Total
2.97 1.15
extent

69

As shown in table 7, the overall online learning challenges in Learning resource challenges
(LRC) was at a moderate extent (X̄=2.97, S.D.=1.15). When considering each item, it was found that
the most challenges faced by Business English major students was item 22 “I face financial
challenges when accessing learning resources and technology” (X̄=3.02, S.D.=1.34), and followed by
item 21 “I face online access to textbooks, worksheets, and other learning materials online” (X̄=2.91,
S.D.=1.20), respectively.
Table 8
The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of
Business English Major Students in term of Learning environment challenges
Challenges
X̄ S.D.
Meaning
Learning environment challenges (LEC)
23. I face problems with online distractions such as social media 3.37 1.19 To a great extent
during online classes.
24. I face a problem with distraction when learning at home
3.26 1.30 To a moderate
because the environment is not suitable for learning.
extent
25. I often have trouble choosing the best time and space for
3.11 1.29 To a moderate
learning at home.
extent
Total
3.25 1.17 To a moderate
extent
As shown in table 8, the overall online learning challenges in Learning environment
challenges (LEC) was at a moderate extent (X̄=3.25, S.D.=1.17). When considering each item, it was
found that the most challenges faced by Business English major students was item 23 “I face
problems with online distractions such as social media during online classes” (X̄=3.37, S.D.=1.19),
followed by item 24 “I face a problem with distraction when learning at home because the
environment is not suitable for learning” (X̄=3.26, S.D.=1.30), and the least was item 25 “I often have
trouble choosing the best time and space for learning at home” (X̄=3.11, S.D.=1.29), respectively.
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It can be concluded that the challenges faced when implementing online learning during
COVID-19 pandemic of Business English major students were at a moderate extent. When
considering each challenges, it was found that the highest mean score of challenges faced by Business
English students was learning environment challenges (LEC), followed by student isolation
challenges (SIC), learning resource challenges (LRC), self-regulation challenges (SRC),
technological complexity challenges (TCC), technological literacy and competency challenges
(TLCC), and technological sufficiency challenges (TSC), respectively.
2. The comparison online learning challenges during COVID-19 pandemic of Business
English major students classified by gender and year levels were:
Table 9
A Comparison of the Challenges Faced when Implementing Online Learning during
COVID-19 Pandemic of Business English Major Students Classified by Genders
Male
Female
(n=33)
(n=153)
Challenges
t Sig.
X̄ S.D. X̄
S.D.
1. Self-regulation challenges (SRC)
3.14 0.85 2.95 0.91 1.10 0.27
2. Technological literacy and competency challenges
2.49 1.39 2.50 1.30 0.05 0.96
(TLCC)
3. Student isolation challenges (SIC)
2.85 1.36 3.10 1.12 1.00 0.32
4. Technological sufficiency challenges (TSC)
2.15 1.28 2.58 1.18 1.90 0.06
5. Technological complexity challenges (TCC)
2.39 1.20 2.72 1.31 1.30 0.20
6. Learning resource challenges (LRC)
2.61 1.37 3.04 1.09 1.72 0.09
7. Learning environment challenges (LEC)
3.09 1.26 3.28 1.16 0.83 0.41
Total
2.67 8.71 2.88 1.15 1.12 0.33
As shown in Table 9, there was no difference in overall aspect when comparing the
challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic of business
English major students classified by genders. It can be concluded that a comparison to gender of
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Business English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat
University in the first semester of academic year 2021. The findings shown that Business English
major students both of male and female in overall had faced the similar challenges. When considering
each challenges, the most challenges that male faced was self-regulation challenges (SRC), and the
most challenges that female faced was learning environment challenges (LEC).
Table 10
A Comparison of the Challenges Faced when Implementing Online Learning during
COVID-19 Pandemic of Business English Major Students Classified by Year Levels
1st year
(n=60)

2nd year
(n=58)

3rd year
(n=36)

4th year
(n=32)

Challenges

1. Self-regulation
challenges (SRC)
2. Technological
literacy and
competency
challenges (TLCC)
3. Student isolation
challenges (SIC)
4. Technological
sufficiency
challenges (TSC)
5. Technological
complexity
challenges (TCC)

f

Sig.

X̄

S.D

X̄

S.D

X̄

S.D

X̄

S.D

3.03

0.87

2.83

0.92

3.12

0.98

3.00

0.80

0.91

0.44

2.72

1.34

2.65

1.30

2.28

1.28

2.07

1.24

2.32

0.08

3.13

1.27

3.09

1.02

3.17

1.18

2.72

1.19

1.03

0.38

2.57

1.19

2.66

1.23

2.49

1.38

2.13

0.95

1.38

0.25

2.83

1.34

2.78

1.29

2.64

1.18

2.14

1.25

2.28

0.08
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6. Learning resource 2.88
challenges (LRC)
7. Learning
3.29
environment
challenges (LEC)

1.19

3.10

1.12

3.07

1.14

2.75

1.18

0.84

0.47

1.23

3.21

1.04

3.48

1.35

2.97

1.09

1.12

0.34

Total

1.20

2.90

1.13

2.89

1.21

2.53

1.10

1.41

0.29

2.92

As shown in Table 10, there was no difference in overall aspect when comparing the
challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic of business
English major students classified by year levels. It can be concluded that A comparison to year levels
of Business English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat
University in the first semester of academic year 2021. The findings shown that first - third year
students had faced the similar challenges. While the fourth year students had different challenges.
When considering each aspect, learning environment challenges (LEC) was the most challenges that
faced by first - third year students. As for the fourth year students, the most challenges that faced was
self-regulation challenges (SRC).
Discussions
1. The findings showed that the majority of the Business English major students in this study
both in overall and each challenges were at a moderate extent. When considering each challenges, it
found that the most challenges in online learning faced by students were learning environment
challenges (LEC), followed by student isolation challenges (SIC), learning resource challenges
(LRC), self-regulation challenges (SRC), technological complexity challenges (TCC), and the least
challenges that students found were technological literacy and competency challenges (TLCC), and
technological sufficiency challenges (TSC), respectively. It could be explained that the students faced
problems with online distractions such as used social media during online learning and the problems
with environment for students learning is not suitable. As a result, students became distracted and
unable to fully focus on their studies. However, the problems found in online learning challenges
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during the COVID-19 pandemic faced by Business English students were moderate. Which might be
due the students had been online learning for a while. Therefore, students accepted and could be adapt
to this situation. The findings are consistent with Barrot et al. (2021) which show that learning
environment challenges (LEC) is greatest challenge of students in online learning classes during
COVID-19 pandemic, it has the impact on the quality of the learning experience and students’ mental
health.
2. A comparison to gender of Business English major students, Faculty of Humanities and
Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2021. The
findings shown that Business English major students both of male and female in overall had faced the
similar challenges. When considering each challenges, the most challenges that male faced was selfregulation challenges (SRC), and the most challenges that female faced was learning environment
challenges (LEC). It could be explained that the mostly male faced the challenges with a little
preparation time before entering the online classes and do not get the proper help from teachers and
friends during the online classes. As for the female, faced the problems with online distractions such
as social media during online classes and the problem with distraction when learning at home because
the environment is not suitable for learning and often have trouble choosing the best time and space
for learning at home. The findings are in line with Tareen and Haand (2020) who show that the
students lack of interaction, and precise feedback and support from lecturers. Yuzulia (2021) claim
that the students are easily getting distracted when have to online classes. Also, the findings coincide
with Rasheed et al. (2020) who report that the major the challenges in online learning is selfregulation challenges.
A comparison to year levels of Business English major students, Faculty of Humanities and
Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2021. The
findings shown that first - third year students had faced the similar challenges. While the fourth year
students had different challenges. When considering each aspect, learning environment challenges
(LEC) was the most challenges that faced by first - third year students. As for the fourth year
students, the most challenges that faced was self-regulation challenges (SRC). It could be explained
that the mostly first - third year students had faced the problems with online distractions such as
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social media during online classes the problem with distraction when learning at home because the
environment is not suitable for learning and the trouble choosing the best time and space for learning
at home. Which might be due the teacher's teaching were not active as it should be. As a result,
students had interested in their surrounding environment more than online learning. Therefore, the
teachers should increase the activities for students to participate during online learning. To increase
the motivation to study for students. As for the mostly fourth year students, faced the challenges with
a little preparation time before entering the online classes, poor time management skills during online
classes and lack of the ability to control my own thoughts, emotions, and actions during online
classes. That might be due to the fourth year students had more assignments than students all of year
levels, it had difficulties in management own time and thought during online learning. The findings
are in line with Barrot et al. (2021) who show that the biggest challenges of students that faced in
online learning are lack of link to their learning environment at home. Yuzulia (2021) claim that the
students are easily getting distracted when have to online classes. Also, the findings coincide with
Rasheed et al. (2020) report that the major the challenges in online learning is self-regulation
challenges.
Implication of the Findings
1. This study highlighted the importance of online learning challenges during COVID-19
faced by Business English major students at Buriram Rajabhat University and provide relevant
information about online learning challenges that faced by students for as a way to developing and
enhancing respective learning plans to mitigate the problem in online learning of students and to
increase online classes efficiency during COVID-19.
2. The results of this study have expanded the different challenges faced by Business English
major students in online classes. It is important to pay attention to the students about a lack of the
ability to control thoughts, emotions, and actions during online classes and the environment for
students learning that is not suitable. As a result, students became distracted and unable to fully focus
on their studies. It was suggested that the teachers should conduct activities for active learning and
increase numbers of activities for students to participate during online learning. This will increase the
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motivation of the students. Meanwhile, students should know their duties. They should focus on
online learning more than surrounding environment.
3. The researchers hope that the results of the study will be beneficial to teachers, who are
teaching online and the results can also be used as a guideline for online teaching and to increase
online classes efficiency for future.
Suggestions for Further Studies
1. This research specifically study the samples who are Business English students at Buriram
Rajabhat University only. The further studies should study other samples, focus more on the area with
larger number of participants in order to gain more reliable information.
2. As this research was the quantitative research, the further studies should add more research
methods about qualitative research in order to gain deeper data of understanding online learning
challenges.
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study the level of motivation of high school students’
decision to study the Business English Program at Buriram Rajabhat University and 2) to compare the
factor of decision making to study a bachelor’s degree in Business English program at Buriram
Rajabhat University in five factors which included of quality and reputation of the institute, the
environment of the institute, curriculum, occupational, economic, and social. The population of this
study was 7,009 students who are studying at high school in Buriram province. The samples were 365
Buriram high school students in Buriram province which were selected by using the table of Krejcie
and Morgan (1970) and sample random sampling technique. The research instrument for data
collection included the questionnaire. The statistic for data analysis included frequency, percentage,
mean, standard deviation, and one-way ANOVA, while the qualitative data was analyzed through
content analysis.
The result showed that the level motivation of high school students’ decision to study the
Business English Program at Buriram Rajabhat University was high level (x̄= 3.98) divided by
factors: the high school students’ decision to study in Business English program at Buriram Rajabhat
University because of the quality the of environment was the highest at a high level (x̄= 4.06),
followed by quality of curriculum at a high level (x̄= 4.02). However, the quality of educational was
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the lowest of the high school students’ decision to study in the Business English program at Buriram
Rajabhat University at high level (x̄= 3.90).
Keywords: motivation, motivation factors, Buriram high school students, Business english program
Introduction
Education is essential to national development because its success and sustainability in all
areas must come from an educational background; the government of all eras is concerned with the
continuous development of the education system. The National Education (1998) states that
systematic education is required to consist of basic and tertiary education, with higher education
divided into two levels. There are undergraduate degree and degree.
Buriram Rajabhat University students have more opportunities to practice English
communication skills than students at many other universities since lecture courses offered are
conducted in English. The English Training Unit, Department of Common and Graduate Studies is
responsible for English course instructions. Even though English is the medium of instruction at
Buriram Rajabhat University, but is their progress in English skills, especially in English classes is
still unsatisfactory. There are many negative behaviors indicating that the students lack the motivation
to learn English (Wimolmas R. 2012)
Consequently, motivation is essential in the decision to study a Bachelor of Arts in Business
English. The success of the student studying process is dependent on their motivation. Motivation
leads them to reach their goals (Rahayu. 2015)
Accordingly, Phoklang, & Waichalad, (2018) studied motivation of the students’ admission
found that the factors included the quality and reputation of the institute, the environment of the
institute, curriculum, occupational, economic, and social
Therefore, the researchers are interested in motivation to study Bachelor’s Degree in
Business English because the research results will be able to develop the curriculum of Bachelor of
Arts in Business English administration, planning for public relations, recruiting and organizing
teaching and learning activities to be efficient and appropriate in the future.
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Research Objectives
This study was designed to achieve the following objectives:
2.1 To study the level of motivation of high school students is decided to study the
Business English program at Buriram Rajabhat University.
2.2 To compare the motivation factors of students’ decision to study in the Business
English program at Buriram Rajabhat University.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study was 7,009 students who are studying at high school
in Buriram province.
3.1.2 The samples for quantitative data were 365 Buriram high school students. They
were selected by using the table of Krejcie and Morgan (1978), and a simple random sampling
technique.
3.2 Research Instruments
The research instrument of this was a questionnaire. The statistics for data analysis
included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA.
3.3 Data Collection
The researchers sent the questionnaire to Buriram high school students. They were
required to fill out the questionnaire. The researchers collected the data by using google forms at five
schools including Burirampitthayakhom School, Krasangpitthayakhom School, Prakhon Chai
Pittayakom School, Nangrong School, and Phattharaborphit School, during August 30 – September
20, 2021.

80

3.4 Data Analysis
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the
questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly
focusing on the descriptive statistics analysis; alpha coefficient,
frequency, percentage, mean, one-way ANOVA and standard deviation. The statistical
devices employed in this study were as follows:
3.4.1 Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of
questionnaire.
3.4.2 Frequency (f) and percentage (%) was used to calculate the data of the personal
information of the samples.
3.4.3 Mean (x̄) and standard deviation (S.D) were used to investigate motivation of high
school students’ decision to study the Business English Program at Buriram Rajabhat University in
term of five factors; quality and reputation of the institute, the environment of the institute,
curriculum, occupational, economic, and social.
3.4.4 The one-way ANOVA compared the means among the groups of samples and
determined whether any of those means are statistically significantly different from each other.
3.4.5 Content analysis technique was used to analyze the data from the open-ended
form high school students’ decision to study the Business English Program at Buriram Rajabhat
University.
Research Results
The results were presented according to the research objective as follows.
4.1 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat
University
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Table 1
Motivation of High School Students’ Decision to Study the Business English Program at Buriram
Rajabhat University
Motivation Factors
S.D. Interpretation
1 Quality of educational institution 3.90 0.78
High
2 Quality of the environment
4.06 0.78
High
3 Quality of curriculum
4.02 0.82
High
4 Quality occupation
3.98 0.82
High
5 Quality of economic and social 3.94 0.88
High
Total
3.98 0.81
High
4.2 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat
University, five motivation factors are presented in Table 1; Quality of educational institution,
Quality of Environment, Quality of Curriculum, Quality Occupation, and Quality of Economic and
Social, respectively.
Table 2
Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat University
which in term of quality of educational institution
Statements
1 The standardized and reliable institution.
2 Qualification and reputation of teachers.
3 The quality of teacher is recognized nationally and
internationally.
Total

S.D. Interpretation
3.93 0.76
High
3.95 0.83
High
3.87 0.84
High
3.90 0.78

High

As shown in Table 2, it revealed that the quality of educational institutions overall and each
statement was at a high level (X = 3.90, S.D. = 0.78). The highest mean score of quality of
educational institution was Qualification and reputation of teachers. (X = 3.95, S.D. = 0.83),
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followed by the standardized and reliable institution. (X = 3.93, S.D. = 0.76), followed by the quality
of teacher is recognized nationally and internationally (X = 3.87, S.D. = 0.84), respectively.
Table 3
Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat University
which in term of quality of environment
Statements
S.D. Interpretation
1 The environment within the university is well
3.98 0.77
High
organized and safe.
2 There is a dormitory within the university or nearby. 4.03 0.86
High
3 The location is well-connected to the community. 4.18 0.78
High
4 The readiness of the place and the equipment for
4.07 0.74
High
teaching.
5 The environment for learning
4.07 0.78
High
Total
4.06 0.78
High
As shown in Table 3, it revealed that the Quality of environment in overall and each
statement were at a high level (X = 4.06, S.D. = 0.78). The highest mean score of quality of
environment was the station is well-connected to the community. (X = 4.18, S.D. = 0.78), followed
by the readiness of the place and the equipment for teaching (X = 4.07, S.D. = 0.74) and the
environment for learning (X = 4.07, S.D. = 0.78), followed by There’s a dormitory within the
university or nearby (X = 4.03, S.D. = 0.86), and followed by the environment within the university is
well organized and safe (X = 3.98, S.D. = 0.77), respectively.
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Table 4 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat
University which is in terms of quality of the curriculum
Statements
S.D. Interpretation
1 The subject matter of the subject of interesting. 3.97 0.84
High
2 The subject matter is being varied.
4.02 0.83
High
3 To find a modern subject that fits the current 4.07 0.79
High
situation.
Total
4.02 0.82
High
As shown in Table 4, it revealed that the quality of curriculum in overall and each statement
were at a high level (X = 4.02, S.D. = 0.82). The highest mean score of quality of curriculum was to
find a modern subject that fits the current situation. (X = 4.07, S.D. = 0.79), followed by the subject
matter is being varied. (X = 4.02, S.D. = 0.83), The subject matter of subject of interest (X = 3.97,
S.D. = 0.84), respectively.
Table 5 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat
University which in term of quality of occupation
Statements
S.D. Interpretation
1 The socially and labor-market-accepted institution. 3.94 0.84
High
2 Have a good chance of choosing a job.
3.96 0.88
High
3 The society accredits a graduate student
4.03 0.80
High
4 The sector is consistent with current circumstances 4.03 0.79
High
and the needs of the labor market.
Total
3.98 0.82
High
As shown in Table 5, it revealed that the quality occupation in overall and each statement
were at a high level (X = 3.98, S.D. = 0.82). The highest mean score of quality occupation was the
society accredits a graduate student. (X = 4.03, S.D. = 0.80) and the sector is consistent with current
circumstances and the needs of the labor market (X = 4.03, S.D. = 0.79), followed by have a good
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chance of choosing a job. (X = 3.96, S.D. = 0.88), and followed by the socially and labor-marketaccepted institution (X = 3.94, S.D. = 0.84), respectively
Table 6
Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat University
which in term of quality of Economic and Social
Statements
S.D. Interpretation
1 The cost of the entire course is reasonable 4.07 0.80
High
2 Cost of living is not too high
4.04 0.85
High
3 Teacher’s advice
3.90 0.88
High
4 Senior’s advice
3.84 0.93
High
5 Parent’s advice
3.87 0.95
High
Total
3.94 0.88
High
As shown in Table 6, it revealed that the quality of economic and social in overall and each
statement were at a high level (X = 3.94, S.D. = 0.88). The highest mean score of quality of economic
and social was the cost of the entire course is reasonable. (X = 4.07, S.D. = 0.80), followed by Cost of
living is not too high. (X = 4.04, S.D. = 0.85), followed by Teacher’s advice (X = 3.90, S.D. = 0.88),
followed by Parent’s advice (X = 3.87, S.D. = 0.95), and followed by Senior’s advice (X = 3.84, S.D.
= 0.93), respectively.
Discussion
In this part, the researchers discuss the findings of the study as presented in chapter four. The
Level of Motivation to high school students decision to study the Business English Program, Faculty
of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University would discussed, and the comparison
the factor the decision making study a bachelor's degree to high school students decision to study the
Business English Program at Buriram Rajabhat University in five factors included by terms the
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quality and reputation of the institute, the environment of the institute, curriculum, occupational,
economic and social would argued.
The findings from this present investigation can be discussed in the following points.
5.1 The level of motivation to high school student decided to study the
Business English Program at Buriram Rajabhat University.
The findings revealed that students' motivation to study for a Bachelor's degree in Business
English at Buriram Rajabhat University was based on their studies of Buriram high school students'
motivation in the five criteria; quality of educational institution, quality of the environment, quality of
the curriculum, quality of occupation, and quality of economic and social. There was a high level.
This could explain that they use motivation to study for Bachelor’s Degree in Business English
Program at Buriram Rajabhat University. This finding is similar to Phoklang & Wichalad (2018)
Motivation to Study in Bachelor’s Degree at the Faculty of Environment and Resource Studies,
Mahidol University.
5.2 The comparison of the factor the decision-making study a bachelor's
The degree to high school student’s decision to study the Business English Program at Buriram
Rajabhat University.
The results showed the comparison of factors in deciding to study for a bachelor's degree
high school level to decide to study Business English program at Buriram Rajabhat University.
Buriram high school pupils' motivation was influenced by five factors with high means, the most
important of which was the institutional environment. The most crucial decision element in choosing
Buriram Rajabhat University's bachelor's degree in Business English was explained.
These findings were similar to Ketaburt P. (2020), which examined factors influencing the
decision making to study for a bachelor's degree at Mahidol University. The findings were found that
environmental factors were considered the essential factors in decision making.
Conclusion
The motivation of high school student’s decision to study the Business English Program at
Buriram Rajabhat University was high level which is divided by factors: the high school students’
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decision to study in Business English program at Buriram Rajabhat University because of the quality
of environment was the highest, followed by quality of the curriculum. However, the quality of
educational institutions was the lowest of the high school students’ decision to study in the Business
English program at Buriram Rajabhat University.
Recommendations
The suggestions based on the findings of the study regarding some suggestions are proposed
here for future research as follows:
7.1 This research had only an objective of the study, on the other hand, could have more
objective of the study in addition, making the comparison between motivation or other factors in
order to get more detail and finding the differences on the other side.
7.2 This research aimed to examine the motivation factors to study in the Business English
Program. The future researcher should aim to study the needs and problems of studying in a Business
English Program in order to comprehend needs and problems to apply for developing a Business
English Program in the future.
7.3 This research in the institution of the study found that It was the motivational aspect in
the fifth out of the five areas. Therefore, the university and faculty should develop media channels of
communication Organize activities to promote the course to increase even more. To build an
understanding of the course teaching style and occupation after graduation.
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Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate the needs of key informants of each related
tourism group of Muangthale village to develop village information website by using Thai-English
Translation, 2) to develop the bilingual village information website by using Thai-English translation,
3) to evaluate the satisfaction of key informants of each related tourism group of Muangthale village
and website visitors toward the development of village information website by using Thai-English
translation. The target group were consisted to key informants of each related tourism group of
Muangthale village and website visitors. The totals were 40 people. Researchers choose the target
group by purposive sampling technique. There were 10 key informants of each related tourism group
of Muangthale village and 30 website visitors. The research instruments were 1) semi-structured
interview 2) Translation Form and 3) Satisfaction Form.
The collected data were analyzed by content analysis, mean, and standard deviation. The
findings revealed that the key informants of each related tourism group of Muangthale village’s needs
Muangthale village website bilingual to be developed by Thai-English translation at a high level. The
results of translation found that the reliability value of a translation that evaluated by experts was very
correct and complete. The results of this questionnaire were shown that the key informants of each
related tourism group of Muangthale village respondents are strongly agree with the colors used in
the bilingual format website (Mean = 4.62-4.90). The respondents satisfied of village information
bilingual website (Mean = 4.69). Furthermore, in overall respect, the key informants of each related
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tourism group of Muangthale village and website visitors were very satisfied with the developed
bilingual website.
Keywords: Thai-English translation, website development, need analysis,
Muangthale village, Buriram
Introduction
English is now a global lingua franca but was first a West Germanic Language spoken in
medieval England. Currently, English is the first language for the majority of the people in several
countries. There are about 375 million English as first language speakers and 750 million English as
second language speakers. English is an official or 2 special status in 70 countries. The market for
English as a Second Language is booming and more individual are studying courses such as this one
that will help them improve own accent and understand native English. English learners opt to take
English to develop for communication socially with others to become part of global economy. (Mr.
Reddy. 2016) The tourism industry is one of the biggest and most important in the world and English
is the main language of international communication. In tourism with English Language Studies gives
you an insight into the key skills needed to communicate in English with tourists. You will learn how
to communicate effectively with tourists by providing directions, explaining a tour itinerary, and
writing press releases. You will also develop an understanding of the English necessary for working
in restaurants in tourist areas or hotels will strengthen your English communication skills which is
essential for people working in the tourism industry. You will learn a number of skills such as
resolving customer complaints in a polite manner, how to conduct a tour commentary in English, and
be able to describe the steps involved in the check-in and check-out service in a hotel will benefit
those wishing to strengthen their communication skills and those wishing to develop a deeper
understanding of the English language.
Today's lifestyle is moving fast due to the technology of communication and internet
information. Which is a computer network that is connected to computers located around the world
by wired or wireless for the ability to communicate exchange of 3 information the application of the
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internet in many forms, such as long-distance communication file sharing and transfer, business,
education, and social media. Internet usage of the world's population is at 3.366 billion people or
46.4%, with Asia having the highest internet usage at 1.622 billion people or 48.2% of all internet
users. For Thailand, there are users Internet number 9 of Asia, accounting for 38 million or 2.3% of
all Internet users in Asia (Internet WorldStats. 2015). Buriram is the city of sandstone sanctuaries, the
land of volcanos, beautiful silk, rich culture, and the great sport city. Buriram Province is an ancient
city known for the volcanic land of Thailand and is the center of ancient Khmer civilization. Its
importance as a historical tourist destination, the name of this province means “City of Happiness”. It
is one of the most famous cities in Thailand, and it has been selected as the must visit city by Ministry
of Tourism and sports of Thailand. In 2018, 23 districts with 98 villages of Buriram Province has
participated in the OTOP Nawatwithi tourism community project to drive the foundation economy
linked to Khmer Cultural Tourism and Sport Tourism of Buriram Province, which prepares to support
the expansion of tourism. These include the development of handicraft products, local cultural
products, souvenirs, and hand-woven silk as the main products. That a community producer
registered OTOP products in Buriram Province which has more than 200 items. Which has a new
ecotourism village that is getting attention is Muangthale Village. In the village, it is also notable for
the lifestyle of the people and tourist attractions in the village. There are also many activities at
Muangthale Village.
The world of the internet is fantastic. It continues to transform the way we connect with
people, share information, and live a quality life. A lot of people spend most of their time on the
internet. This could be for buying a product, using a service, reading a blog, entertaining themselves,
or for various other reasons. Considering the amount of time people spend on the internet, businesses
too have moved online. Having a website for business owners of any size and a presence on social
media has become crucial. If you are into a business and do not own a website, you might be losing a
lot of potential customers online. Knowing the importance of a website is key to grow your business
many folds. A good website is not only the quality and design of the website, it is also very important
that the information appears on the website should be accurate and easy to understand. (Waykar.
2020) Both government and private sectors start to support and promote Muangthale Village as the
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ecotourism village of Thailand after Muangthale Village has participated in the OTOP Nawatwithi
tourism community project. Many blogger and visitors had reviewed this village via social media and
websites but only in Thai language version. Consequently, researchers found this gap and interested
in Village Information Website into a bilingual format website by using Thai to English translation. A
bilingual website will definitely enhance the brand image of the village, attracting of visiting and
exploring the local way of life. Finally, this bilingual website can be an efficiency tool for promoting
Muangthale Village as the well-known tourism village.
Research Objectives
2.1 To investigate the needs of key informants of each related tourism group of Muangthale
village to develop village information website by using Thai-English Translation.
2.2 To develop the bilingual village information website by using Thai-English translation.
2.3 To evaluate the satisfaction of key informants of each related tourism group of
Muangthale village and website visitors toward the development of village information website by
using Thai-English translation.
Literature Review
The researchers reviewed and studied concepts, theories, documents, and various related
study for adopted the theory of relevance as a framework to relate this research as follows:
3.1 English for Tourism
Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement
of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional
purposes. These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or
non-residents) and tourism has to do with their activities, some of which imply tourism expenditure
(United Nations World Tourism Organization. 2008).
English for tourism is known as one of the attractive subjects since many of the people will
be a tourist at least once in their lifetime. Moreover, learning English for tourism purposes is crucial
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for those who are working in guest-host relation section such as hotels, travel agencies, restaurants,
information centers and tourist attractions.
In industrial sectors, English has recently become a core subject, and hospitality training
programs help the employees achieve English proficiency to fulfil the job responsibilities (Hsu, 2010;
Chen, Chiu, & Lin. 2011; Kuppan. 2008).
3.2 Types of Tourism
3.2.1 Eco-tourism (Eco-tourism) refers to tourist attractions with natural
characteristics that are unique to the local area. There may be cultural stories related to the
ecosystems involved tourism management in that area there must be a collaborative learning process
of those involved in activities that promote to learn about the ecosystem Local environmental
management and tourism are involved. To focus on creating awareness of sustainable ecosystem
preservation
3.2.2 Arts and Sciences Educational Attraction standard refers to tourist
attractions or activities that can meet the special interests of tourists which has a clear form of tourism
as a new form of tourism that has emerged this type of tourist attraction can be added more according
to the popularity of people in each era. When it is clearly stated that the activity can educate and
attract tourists currently, there are many places, for example, specialized museums science education
attraction industry and Technology and MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions)
etc.
3.2.3 Historical Sites Historical attractions (Historical Attraction) means tourist
attractions with significant historical, archaeological and religious value, including places or buildings
that are old or have had an event important in history such as ancient sites Historical parks, ancient
communities, city walls, moats, museums, temples, religious sites and buildings of artistic and
architectural value.
3.2.4 Natural attractions mean a place that is open for tourism with ethical
resources the nation is an attraction for tourists to visit. which these natural resources may be the
beauty of nature, the exotic nature of the nature important geological and geographical morphology
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that is unique or symbolic of a particular locality, Special Environmental Features, or an environment
with academic value.
3.3 Website Development
There have been many definitions of website that can be summarized as follows:
Jenkijjapaiboon (1997 :4) says that the website is called the address of People who have their
own web pages on the Internet which is obtained by registering with the space rental service provider
on the Internet, once registered in the desired name, a web page can be created and sent. The service
center is brought up on the Internet, which is already considered to have its own website and the
website is the source that brings together many web pages of the same subject but one thing on offer
the stories on the website are different from the television programs magazine content or newspaper
because working on the web never ends. This is because we can change and add information on the
website at any time and each web page is linked within the website or Links to other websites So that
readers can read in a short time (Juechan. 2000 :24)
Amnuaysilp (1999) mentions the website as the name of the Host or Server that has been
registered. Registered on the World Wide Web This is the host name that is assigned to the name on
the World Wide Web starting with http: and has a domain or extension of .com, .net, .org, etc.
Kiangkham (2006 :22) says that a website refers to a group of related web pages. For
example, a group of web pages that provide information about the history, including the products and
services of a company etc. Within the website, in addition to web pages or HTML files, there are also
other types of files needed. For creating web pages such as images, multimedia, scripting language
program files and data files for download, etc.
From the above definitions, it can be concluded that a website is a collection of web pages of
an organization, which consists of various media, including text, still images, animations, and sounds
The Internet is accessible through the World Wide Web.
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3.4 Translation
The English word "translation" derives from the Latin word translation, which comes from
trans which means " a carrying across" or " a bringing across" and The Ancient Greek term for
" translation" is metaphrasis which means " a speaking across" , has supplied English with
"metaphrase" which means a "literal", or "word-for-word". Translation is generally used to refer to
all the process and methods used to convey the meaning of the source language in to the target
language.
The translation was explained by Brislin (1976) as “the transfer of thoughts and ideas from
one language (source) to another (target), whether the languages are in written or oral form or
whether one or both languages are based on signs.” Newmark (1988: 5) also elaborates that
“rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text.”
Bell (1991: 13) also provides the traditional definition which is “the process of transfer of message
expressed in a source language in to a message expressed in a target language….”
In conclusion, translation is a combination of different concepts and theories. Translation is
generally used to refer to all the process and methods used to convey the meaning of the source
language in to the target language.
3.4.1 Type of Translation
3.4.1.1 Form-based translation, also known as literal translation or word-for-word
translation. Maintain the original word and format in all respects, suitable for those who want to
study the original language as it is not suitable for the translator who wants to read the meaning even
with some sentence structure adjustment. But spontaneity in the translation language still exists.
3.4.1.2 Translation retaining meaning (meaning-based translation), also known as
Idiomatic translation, is the most natural transmission of meaning from the original language to the
translated version, leaving no trace of the original language at all.
Casagrande (1954) divides the four aspects of translation differently, those are
differently, those are Pragmatic, Aesthetic-poetic, ethnographic, and linguistic.
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Based on the extent, the types of translation are: 1) Full translation, it is a type of
translation in which the entire SL text is reproduced by the TL text materials. 2) Partial translation,
there are only some parts of the SL text to be translated into the TL text.
Based on the purposes of translation, Casagrande (1954) categorizes translation into
four types, namely:
1) Pragmatic translation: It is a translation that emphasizes the accuracy of the
content using the original language format, intended for use or for compliance, such as the translation
of various tools and appliances
2) Aesthetic-poetic translation: It is a translation aimed at giving the reader a
responsive, emotional feel like the original reader with the same content as the original.
3) Ethnographic translation: It is a translation that is intended to show the cultural
environment with an emphasis on the context in which it occurs.
4) Linguistic translation: It is a translation that aims to find the words and the
structure of a translated version that are equivalent to the original language by analyzing the structure
of the original language and the translation language, both the surface structure and the deep
structure. To computer translation (machine translation)
3.4.2 Translation Methods
A method of translation encompasses various techniques and strategies applied at the textual
level to transfer a text from a source language into a target language in the light of a
translation assignment and a contextual situation of communication.
HAN (2012: 306) says that "while translation methods relate to whole texts, translation
procedures are used for sentences and the smaller units of language".
Newmark (1981: 39) states, “attempts to produce on its readers an effect as close as possible
to that obtained on the original. Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic
and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the original.
He divided translation methods into main two groups: source language emphasis (SL) and target
language emphasis (TL). These two approaches can best be illustrated, as follow:
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SL emphasis
TL emphasis
Word-for-word translation
Adaptation
Literal translation
Free translation
Faithful translation
Idiomatic translation
Semantic translation
Communicative translation
In respect to sour language emphasis:
1) Word-for-word translation: The main use of this method is either to understand
the mechanics of the source language or to construe a difficult text as pre-translation process.
2) Literal translation: The SL grammatical constructions are converted to their
nearest TL equivalents but the lexical items are again translated out of context. As pre-translation
process, it indicates problems to be solved.
3) Faithful translation: It attempts to reproduce the precise contextual meaning of the
original within the constraints of the TL grammatical structures. It transfers cultural words and
preserves the degree of grammatical and lexical deviation from SL norms. It attempts to be
completely faithful to the intentions and the text-realisation of the SL writer.
4) Semantic translation: It is more flexible than faithful translation naturalizes in
order to achieve aesthetic effect (may translate cultural words with neutral or functional terms).
In respect to target language emphasis:
1) Adaptation: This is the freest form of translation mainly used for plays and
poetry: themes/ characters/ plots preserved, SL culture converted to TL culture & text is rewritten.
2) Free translation: It reproduces the matter without the manner, or the content
without the form of the original usually it is a paraphrase much longer than the original.
3) Idiomatic translation: It reproduces the message of the original but tends to distort
nuances of meaning by preferring colloquialisms and idioms.
4) Communicative translation: It attempts to render the exact contextual meaning of
the original in such a way that both language and content are readily acceptable and comprehensible
to the readership.
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3.4.3 Previous Studies
Related of Website Development
Chumphonpong, Puengngam and Chechanchan (2017) did the research to survey, analyze,
design, structure and develop tourism promotion website in Muang District. Lopburi by collecting
and exploring the attractions in the city. Lop Buri Province consists of 24 subdistricts which are
divided into tourist areas, restaurants, beverage outlets. Hotel/accommodation Tourist activities
Traditional Tourism Festival facilities and travel information by the information to determine the
needs of the system. The structure of information within the site. Inheritance schedule Site Mapping
and the layout of the pages have a website management system. Which within the site.
Https://www.lopburitour.net/ will interact with travelers. (Interactive) is designed content (Content).
Website design can be displayed. Optimized on different devices and available on all screen sizes
(Responsive Web Design). Where the site interacts with visitors using ease of use. Easily support
display on different devices automatically.
Kaewkrachang (2012) did the research to developed public relation website for Krabi
tourism, for has a quality is good level or above and was study satisfaction of internet users on Krabi
province's travel information website. The sample had used for this study were 6 specialists and 35
users who were completed satisfaction online survey. Then, data were analyzed by the values of
percentage, arithmetic average and standard deviation. The result of analyzing data of development of
public relation website for Krabi tourism had a quality of contents was on the best level, quality of
website communications was on the good level from assessed specialists and satisfaction of internet
users was on the good level.
Wang Lee, Kojornna, Yuanjai and Rattanasimanont (2020) did the research to 1) develop of
Ecotourism promotion website Trang Province 2) evaluate the quality of website 3) evaluate the
user’s satisfaction of website. By using research and development research methods. The population
and samples consist of 50 persons and 5 experts. The research instruments consisted of a quality
assessment form and user satisfaction survey form. The statistics employed for verifying the
efficiency are percentage, mean and standard deviation. The website was developed with WordPress.
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The results revealed that 1) Ecotourism promotion website Trang Province which shows the details of
bilingual tourist attractions, Thai and English. And able to show the coordinates of tourist attractions
and guide to that ecotourism. 2) Overall, results of the quality of Ecotourism promotion website:
Trang Province was at the high level. ( ̅ =4.08, S.D. 0.77) and 3) Overall, the user satisfaction of
Promote Ecotourism website Trang Province was at the highest level. ( ̅ =4.22, S.D. 0.65).
Saengsri (2015) did the research to developed a website for tourism in Ban Hua
Thung, Chiang Dao district, Chiang Mai and to study users’ satisfactions in the developed website.
Instruments used in this study are 1) evaluation of website’s content validity or IOC; 2) evaluation of
website’s quality; and 3) satisfactions of users who visit this website. The samples consisted of 2
types. The first group was 3 community leaders in Ban Hua Thung and the second group was 58
persons who visited this website. Results showed that this website had content validity 0.78 and
quality assessment was in good level ( ̅ = 3.93, S.D. = 0.23). Visitors’ satisfaction in the website was
also high ( ̅ = 3.63, S.D. = 0.01).
Related of Translation
Koiram and Nuancharoen (2019) studied thai-english translation for packaging development
of Pha Hang Krarok Khu Tin Daeng products in Sanuan-nok silk village, Huai Rat District, Buriram
Province. The purposes of study were to investigate the needs of Sanuan-Nok village local silk
weaving group to develop packaging by using thai-english translation, to develop the Pha Hang
Krarok Khu Tin Daeng package in a bilingual format by using thai-english translation, and to
evaluate the satisfaction of Sanuan-Nok village local silk weaving group and customera toward the
developed the Pha Hang Krarok Khu Tin Daeng package by using thai-english translation. The
research revealed that: 1) They need a bilingual packaging (Thai-English) which has both Thai and
English content at the most (mean-4.58). They strongly agree with the bilingual packaging is
important for communicating with customers who visit Sanuan-Nok silk village or those who are
interested in Pha Hang Krarok Khu Tin Daeng products (mean-4.50) of Sanuan-Nok local silk
weaving group at Sanuan-Nok silk village, Huai Rat district, Buriram province. 2) The researchers
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received a completed translation form from the experts which the intercoder reliability of translation
form in this study is 94% (0.94), respectively. Accordingly, the researchers were used the word for
word method translation to analyze the data collection translate form. 3) The results of this
questionnaire were shown that Sanuan-Nok village local silk weaving group and customers were
satisfied with the bilingual packaging design enhance the value of Pha hang Krarok Khu Tin Daeng
products (mean-4.97), followed by the language content of the bilingual packaging which are concise
and easy to understand (mean-4.90). In addition, the least satisfaction was fonts of the bilingual
packaging are properly adjusted (mean = 4.67). Furthermore, in overall respect, Sanuan-Nok village
local silk weaving group and customers were very satisfied with the developed bilingual packaging.
Limsiriruengrai, Lerpcharoenwanich and Rattanawaropas (2019) studied Development of
Innovation on Tourism English Communication for Silk Village Tourism Personnel to Enhance
Tourism in Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Sub district, Muang District, Buriram
Province. The objectives of this study were 1) to investigate problems in English communication and
needs for innovation on tourism English communication for silk village tourism personnel, 2) to
develop the tourism English communication innovation to test the efficacy of the developed
innovation, 3) to find the effectiveness index of the developed innovation, 4) to study the learning
achievement of the samples before and after using the developed innovation, and 5) to assess
satisfaction toward the innovation. Population and sample group were 34 tourism personnel in the silk
village which were selected by using a purposive sampling method.
Jorncharoen, Jitwiriyanont, Boonsomtob and Chokchaisiri(2021) did the research to: 1)
develop 3-language information service website to support the historical tourism information in
Kanchanaburi as a digital tourism, 2) assess the efficiency of the 3-language information service
website, and 3) evaluate the satisfaction of users of the 3-language information service website
developed using Notepad ++ program, HTML and CSS. The website development process used the
principle of information system development cycle (SDLC). The researcher used the efficiency
evaluation form from three experts and the evaluation form of satisfaction of 30 users. The data were
analyzed by descriptive statistics i.e., percentage, mean and standard deviation. The results showed
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that 1) the website can provide information in 3 languages, namely English, Chinese and Russian. It
was a service providing support information from three historical sites in Kanchanaburi, namely Ban
Kao National Museum, Old Kanchanaburi (Tha Sao) and the Bridge over the River Kwai. It
contained hotels, restaurants, and travel maps, which users can use the services at
www.3languageskan.com. 2) The efficiency evaluation was at level 4.40. And 3) the satisfaction
evaluation was at level 4.65.
Promlee and Duenrubram (2020) aimed to 1) investigate the needs of Phanompiman Hotel
staff for the development of bilingual website by Thai-English translation 2) develop the
Phanompiman Hotel website to be a bilingual website by Thai-English translation and 3) evaluate the
developed Phanompiman Hotel bilingual website by the experts. The target groups were 24 staff of
Phanompiman Hotel for investigating the needs for development Phanompiman hotel website to be a
bilingual website, the data on Phanompiman Hotel website were developed by Thai-English
translation, and the five experts were selected for evaluation the developing bilingual website quality
evaluation form. The instruments used to collect data were semi-structured interview, the translation
form, and the developing bilingual website quality evaluation form. The collected data were analyzed
by content analysis, mean, and standard deviation. The findings revealed that the 23 Phanompiman
Hotel staffs' needs the Phanompiman Hotel website bilingual to be developed by Thai-English
translation at a high level. The results of translation found that the reliability value of a translation
that evaluated by experts was very correct and complete. For the quality of translation that evaluated
by five experts the results showed that the developed Phanompiman bilingual website by ThaiEnglish translation was very correct, and very feasible.
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Conceptual Framework

Research Methodology
5.1 Phase I: To Investigate the Needs of Key Informants Person of each Group of
Muangthale Village
5.1.1 Target Group of the Study : The target group of the first phase was 10
people, who were a sample of Muangthale village key informants of each related tourism group,
which is the head of each work group and know the information in Muangthale Village, Khaen Dong
district, Buriram Province.
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5.1.2 Research Instrument: The semi-structured interview was used to obtain the
in-depth information about the needs of key informants of each group of Muangthale village and the
ways to developed the village information website in a bilingual format. The interview questions are
gradually formulated as follows:
5.1.2.1 The researchers reviewed the literature on how to construct the interview.
5. 1.2.2 The researchers constructed the draft semi-structured interview with 10
questions in both Thai and English versions and adapted from Limsiriruengrai(2018).
5.1.2.3 The researchers proposed the interview questions to the advisor to check the
correctness and appropriateness. Then the researchers revised and edited the questions according to
the advisor’s suggestions and comments.
5.1.2.4 The revised questions were examined by the three experts to check the
validity by Index of the Item-Objective Congruence (IOC).
5.1.3 Data Collection: The final version of semi-structured interview was
administered to 10 Muangthale village key informants of each group. The Thai version was used to
interview the key informants of each group.
5.1.4 Data Analysis : The data about the needs of key informants of each group of
Muangthale village and the ways to developed the village information website in a bilingual format
from the semi-structured interview data were analyzed by content analysis technique.
5.2 Phase II: To develop the village information website in a bilingual format
5.2.1 Subjects of the Study : The researchers selected three experts who are experts
in translation from Thai to English and who can check the correctness of translated from source
language to the target language.
5.2.2 Research Instrument: Translation Form which was adapted from Kang and
Zhang(2008: cited in Limsiriruengrai. 2013) by surveying of source language and translation to the
target language for village information website, then followed by the translation language as in the
following example:
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Table 1
Example Schedule of Translation Form (SL-TL form)
No.
Source Language (SL) Target Language (TL)

5.2.3 Data Collection:
Step 1 The researchers collected data of website and studied about theory of
translation.
Step 2 The researchers drafted the form and translated it from Thai to English
language.
Step 3 The researchers brought it translation to three experts to check the correctness
of the language used and the content validity and then brought it to find the index of Inter-rater
reliability (IRR).
Step 4 The researchers revised translation form was edited following the expert’s
suggestion and comments.
Step 5 The researchers submitted the form to the expert for checking and evaluation
from the index of the Inter-rater reliability (IRR)
5.2.4 Data Analysis: The data or the suggestions from obtained from three experts
on translation from Thai-English were analyzed content analysis and the intercoder reliability which
the value should be more than 80% (Wannaruk. 1997). For items on which there was disagreement,
all the coders reviewed the coding guidelines, recoded the data together and discussed any
discrepancies until they reached a consensus. (Prachanant. 2006) The intercoder reliability of
translation form in this phase is 94% (0.94), respectively.
5.3 Phase III: To Evaluate the Satisfaction of Muangthale Village Key Informants of
each Group and Website Visitors toward the Developed Village Information Website
5.3.1 Subjects of the Study: A total of 10 subjects in the questionnaire were
selected for this study by purposive sampling technique: 10 people of Muangthale village key
informants of each group and 30 website visitors.
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5.3.1.1Target key informants of each group of Muangthale village: The
Muangthale village key informants of each group included 10 people, ranging age from the 30 to 60
years which was the head of each work group and know the information in Muangthale Village,
Khaen Dong district, Buriram Province.
5.3.1.2 Website Visitors: The website visitors of village information website
their age ranges from 20-40 years all of them are interested in the website.
5.3.1.3 Research Instrument: The satisfaction form is a questionnaire about
evaluating satisfaction of key informants of each group and website visitors toward developed the
village information website which was created by the researchers. The target groups were obtained by
a purposive sampling technique.
5.3.1.4 Data Collection: The creating of questionnaire about evaluating
satisfaction of key informants of each group and the website visitors of village information website
toward developed the village information website.
5.3.1.5 The determination of content validity (Content Validity) was a
quantitative data analysis. By using the index of consistency between the question and the objective.
(Item-Objective Congruence Index: IOC) based on expert assessment of 3 or 5 persons, depending on
the suitability of each job by allowing an expert to assess whether each question in the questionnaire
can the measurements match the content specified or not By giving the score according to the criteria
Then take the results to consider the expert scores in each item to analyze the consistency index
(Index of Item Objective Congruence: IOC) as follows: (Teera Kulsawat, 2015)
1. Make sure it is consistent or measurable. Have a grade of +1
2. Not sure if it's consistent or measurable. Have a grade of 0
3. Make sure there is no consistency or measure. Have a grade of -1
In considering the opinions of experts from the determination of the Conformity Index (IOC)
for all questions, the question was 1.00 if the question with an IOC value from 0.50 - 1.00 was
selected. Questions with an IOC below 0.50 will be considered for improvements. Or can be cut as
appropriate opinions were analyzed using Rating Scale by determining the level of suitability for each
grade (Chidchanok Choengchao, 2007:46)
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The questionnaire in this study had content validity around 1.00. Researchers brought the
questionnaire from target group of 40 people to analysis by mean and standard deviation for
analyzing the needs level of Key man person of each group of Muangthale village by comparing
between Mean and Evaluation Criteria as follows:
Level
Scale
Meaning
5
4.21-5.00
Strongly agree
4
3.41-4.20
Agree
3
2.61-3.40
Neutral
2
1.81-2.40
Disagree
1
1.00-1.80
Strongly disagree
Research Results
6.1. Results from Needs Analysis of key Informants of each Related Tourism Group of
Muangthale Village for Development of Bilingual Website by Using Thai-English Translation.
This part provides the needs analysis of 10 of Muangthale village key informants of each
related tourism group for the development of bilingual website by Thai-English translation, who
responded of semi- structured interview with 10 questions. In this part, they were asked to specific
their general information which is name, age, position in their work group, needs for development
Muangthale village information to be a bilingual website by using Thai-English translation. The
researchers were grouping the answer from Muangthale village key informants. There are 9 people
from 10 people mentioned that “Thai language website of Muangthale village is important because
most of the customers are Thai” (90%). There are 10 people mentioned that they wanted a Bilingual
Website because English is so important and widely used and it can use to communicate with
foreigners (100%). There are 10 people told that they wanted to development Muangthale village
information to be a bilingual website at a high level and they want all elements of Muangthale village
information website to be translated (100%). In summary, the Muangthale village key informants
needs the Muangthale village information website to be developed by using Thai-English translation
100% this because a bilingual website can help them to communicate with the visitors and the
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English language is very important because sometime there are the foreigners come to visit the
village.
6.2 Results from Evaluation the Data Collection Translation Form Bilingual Website by
the Experts
Table 2
The Approved Data Collection Translate Form

Figure 6.2 shown the approved data collection translate form. The researchers translated form Thai
language to be English language and submitted to the experts for checking correctness and
appropriateness before adding information to the website. The experts who are the examiners of
grammatical, correctness and appropriateness were 1) Ajarn. Pallapa Lertcharoengwanich 2) Ajarn.
Rossamon Panduangkaew and 3) Assistant Professor. Rungnapa Moendee. The reliability of the data
collection translate form is 1.00 and the score between 0.80-1.00 was reasonable. This score was
calculated by using Statistical Package for the Social Science for Windows (SPSS).
6.3 Results from Satisfaction of Key Informants of each Related Tourism Group of
Muangthale Village and Website Visitors toward the Development of Village Information
Bilingual Website
The results in this section indicate general information concerning demographic data related
to the gender, age, education level, occupation and monthly income of Muangthale village and
website visitors.
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Table 3
Frequency and Percentage of Information of Respondents
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In terms of gender, there were 13 males (32.5%) and 27 females (67.5%). In terms of age,
respondents who are 21-30 years old was the most (67.5%) followed by under 20 and 41-50 years old
(10.0%) and 51-60 years old (7.5%). However, in the term of age the key informants of each related
tourism group of Muangthale village and website visitors who are 31-40 and above 60 years old
(2.5%) at the least.
The key informants of each related tourism group of Muangthale village and website visitors
who have the most at bachelor degrees (55.0%), according with senior high school (22.5%)
,Vocational Certificate/Diploma (10.0%) and High Vocational Certificate (5.0%) . However, the
amount of primary school (2.5%) was the least. The respondents as student at the most (45.0%)
followed by employee (15.0%) , merchants/vendors and farmers (12.5%). Officials and other
occupation (7.5%) was the least of Muangthale village and website visitors. The last, representing of
key informants of each related tourism group of Muangthale village and website visitors have
monthly income under 15,000 baht (67.5%) the most, followed by 15,001-25,000 baht (20.0%) and
35,001-45,000 baht (2.5%), respectively.
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6.4 Satisfaction of Key Informants of each Related Tourism Group of Muangthale
Village and Website Visitors toward the Development of Village Information Bilingual Website
Table 4
Satisfaction of Key Informants of Each related tourism group of Muangthale Village and Website
Visitors toward the Development of Village Information Bilingual Website
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As shown in the Table 4.2 The satisfaction of key informants of each related tourism group
of Muangthale village and website visitors toward the development of village information bilingual
website. It can be seen that the respondents are strongly agree with the designed bilingual format
website (Mean = 4.62-4.90). The respondents satisfied of village information bilingual website (Mean
= 4.69).
Discussion
7.1 The Needs Analysis of the Needs of Key Informants of each Related Tourism Group of
Muangthale Village to Develop Village Information Website by Using Thai-English Translation
The findings showed that key informants of each related tourism group of Muangthale village
need the Muangthale village information website to be a bilingual website by Thai-English translation
at a high level (100%) This is because a bilingual them to communicate with the visitors and the
English language is very important because sometime there are the foreigners come to visit the
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village. The finding is similar with Promlee and Duenrubram (2020), who mentioned about the need
of Phanompiman Hotel staff for the development of a bilingual website by using Thai-English
translation answered that English language is important when the foreigners come to stay in the hotel.
Finally, Many participants need the Muangthale village information website to be developed by using
Thai-English translation 100%.
7.2 Developing the Bilingual Village Information Website by Using Thai-English Translation
They were classified type of the development bilingual village information website as
follows: Background Information, Attraction and activities in the village, Village products and Route
and contact are the most. The researchers received a 63 completed translation form from the experts
which the intercoder reliability of translation form in this study is 100% (1.00), respectively. The
researchers used Translation Form which was adapted from Kang & Zhang, 2008 (Cited in
Limsiriruengrai, 2013) by surveying of source language (SL) and translation to the target language
(TL) for village information website. In accordance with Newmark (1998) were founded translation
methodology by word for word, free translation and semantic translation. Accordingly, the
researchers were used the word for word, to analyze the data collection translate form: the source
language lexicon is translated singly by the most common meaning. After then, the researchers
submitted to the experts for checking correctness and appropriateness. The experts have been giving
comments and suggestions in adjustment the translation village information form and checking the
format of translation form to the correctness and appropriateness in accordance with Koiram and
Nuancharoen (2020) in study results were the translation Pha Hand Krarok Khu Tin Daeng product
package, Word-for-Word Translation were most needed for the translation.
7.3 Satisfaction of Key Informants of each Related Tourism Group of Muangthale Village and
Website Visitors toward the Development of Village Information Website by Using Thai-English
Translation
After the researchers were surveyed needs for information website development of Muangthale
village and collected data to translate website from Thai language to English language from
Muangthale Village of key informants at Muangthale Village, Khaen Dong district, in Buriram. The
researchers collect the information to analyze for 64 drafting the questionnaire about satisfaction of
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Muangthale Village of key informants of each related tourism group and website visitors toward the
development of village information website which was created by researchers. The results of this
questionnaire were shown that Muangthale Village of key informants of each related tourism group
and website visitors were satisfied with the bilingual website content is useful (Mean = 4.90),
followed by the content of the bilingual website is interesting (Mean = 4.72). In addition, the least
satisfaction was the content of the website bilingual correct and complete (Mean = 4.62).
Furthermore, in overall respect, Muangthale Village of key informants of each related tourism group
and website visitors were very satisfied with the developed bilingual website.
Conclusion
The objective of this study were 1) to investigate the needs of key informants of each related
tourism group of Muangthale village to develop village information website by using Thai-English
Translation, 2) to develop the bilingual village information website by using Thai-English translation,
and 3) to evaluate the satisfaction of key informants of each related tourism group of Muangthale
village and website visitors toward the development of village information website by using ThaiEnglish translation. The research questions of this study were 1) What are the needs of key informants
of each related tourism group of Muangthale village to develop village information website by using
Thai-English Translation? 2) What is the reliability value of Thai-English translation of developed
Muangthale village information bilingual website? 3) What are the levels of key informants of each
related tourism group of Muangthale village and website visitors satisfaction toward the development
of village information website by using Thai-English translation?
The target group consisted of Muangthale village key informants of each related tourism
group, and website visitors who interested in the website. The total were 40 people. Researchers
selected the target group by purposive sampling technique. There were 10 Muangthale village key
informants of each related tourism groups and 30 website visitors, a total of 40 participants. The
instrument in this study were semi-structured interview, translation form, and Satisfaction Form. The
semi- structured interview consisted 10 question about need for development of Muangthale village
website to be a bilingual website adapted from Puttachart’s study in 2018 and the researchers
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collected the data during 19-21 August, 2021 by telephone interviewed. The translation form
consisted of 4 icons with 27 texts and the data were taken to translate lastly September in 2021. The
satisfaction form consisted of 10 questions. The data analysis conducted Index of Item-Objective
Congruence (IOC) is used to calculate the validity of the semi-structured interview. The collected
data from semi-structured interview were analyzed by content analysis. The detail of each part were
as follow: the respondent’s general information including name, age and position were analyzed by
content analysis. For the Muangthale village key informants’s need for development Muangthale
village to be a bilingual website found that the key informants want to developed Muangthale village
website by Thai-English translation at a high level and they want the 61 researchers translate all
elements on the website because the visitor can get all information in English.
For the second instrument is translation form, there are 4 icons with 27 texts in each icon
were analyzed by the experts and then find the Inter-Rater Reliability. For Index of the Inter-rater
reliability (IRR) should be more than 80%. The Inter-rater reliability of translation from in this study
is 100% (1.00), respectively. For the third instrument is satisfaction form, the satisfaction of
Muangthale village key informants and website visitors toward the developed village information
website which was created by the researchers. It can be seen that the respondents are strongly agree
with the developed bilingual format website (Mean = 4.62-4.90). The respondents satisfied
Muangthale village information website which was created by the researchers as a whole at the most
satisfied level. The bilingual Muangthale village information website to the visitor can get all
information in English: the mean score obtain was 4.69(S.D. = 0.44).
Recommendations
1. For further study, village information bilingual website should be developed in another
village that lack a bilingual website.
2. For further study, village information bilingual website in another language, it should be
added Chinese language or another one.
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Abstract
The objectives of the study were 1) to study the WTC of Business English major students at
Buriram Rajabhat University 2) to compare the WTC of Business English major students at Buriram
Rajabhat University classified by genders, year levels and English proficiency. The samples were 85
students of the 2nd year Business English major. The sample size was determined using Crazy and
Morgan's tables and a simple random sampling. Questionnaire tool the statistics used in the data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent scores and one-way
variance analysis. The findings were as follows: 1) The overall willingness to communicate among
the students in the English Department of Buriram Rajabhat University was at a high level when
considering each message the willingness to communicate with classmates and friends was found to
be high followed by willingness to communicate with strangers and willingness to communicate with
teachers and in the classroom, respectively. 2) Comparison of the willingness to communicate among
students in Business English when classified by gender, grade level and English language
proficiency, there was no difference.
Keywords: Investigation, Willingness to Communication (WTC),
English Learner as a Foreign Language (EFL)
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Introduction
In today's world, learning foreign language is very important and necessary in daily life as it
is an important tool for communication, education, pursuit of knowledge. Occupation builds a cultural
understanding and vision of the global community and awareness of cultural diversity and the world
view of society bring friendship and cooperation with various countries help develop learners to
understand themselves and others better. Learning and understanding differences in language and
culture, customs, traditions, thinking, society, economy, politics, and governance have a good attitude
towards the use of foreign languages and use different languages for communication as well as
accessing various knowledge more easily and broadly and has a vision to live in a foreign language
that is a basic learning material which is required to study throughout the basic education course is
English has played an important role in the lives of Thai people. And people all over the world
humanity today communicates with each other in English. Whether communicating with each other
directly using the internet watching TV, watching movies computer programming various academic
manuals, etc. Management of foreign language teaching (English) according to the Basic Education
Curriculum B.E. 2551 aims to encourage learners to have a good attitude towards foreign languages.
Seeking knowledge, pursuing a career and continuing to study at a higher level as well as having
knowledge and understanding of the diverse stories and cultures of the international community and
being able to creatively convey Thai ideas and culture to the international community Therefore, in
order for learners to have desirable characteristics as stipulated by the basic education
communication is of great benefit to both individuals and society.
Willingness to Communicate (WTC) refers to any situation in which individuals have
chances to communicate with other people”. MacIntyre, Dörnyei, Clément, and Noles (1998) also
define “WTC in second language as a readiness to associate with people in their L2”. Some people
who have excellent communicative competence may be unwilling to communicate when having a
chance. That means some students lack the courage to communicate in English. On the other hand,
some students have a higher/level of confidence to speak in English as a second language.
Willingness to Communicate (WTC) is an important factor influencing better communication.
Theorists believe that some people with excellent communicative competence may be unwilling to
119

communicate when having the chance. Although English language is not the national language of
Thailand, we cannot overlook the fact that it has played a role in Thai education for a long time.
English is a major school subject at present. It is used as a criterion for students in every level to get
into schools or even to get a job. This means that English is a crucial subject for Thai students. In
regard to speaking English, some students have more confidence to communicate in English; in other
words, they have a greater WTC in English as a foreign language. On the other hand, some students
lack confidence to communicate in English. Even though most Thai students have been studying
English language for a long time, many still avoid speaking in English or lack confidence whenever
they face foreigners.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objective
1. To study the willingness to communicate of Business English major students at Buriram
Rajabhat University.
2. To compare the willingness to communicate of Business English major students at
Buriram Rajabhat University classified by GPA and English proficiency.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 The population of this study were 110 Business English major students in Faculty of
Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year
2021.
3.1.2 The sample in this study were 85 students of second year Business English major in
Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of
academic year 2021. They were selected by using the table of Krejcie and Morgan and simple random
sampling, respectively.
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3.2 Research Instruments
Research instruments was a questionnaire. It is asking the samples the investigation of
willingness to communicate students’ learning of Business English major. This questionnaire
included three parts. First part is about the personal information of the samples. The samples are
required to answer the question about gender and study group. Second part is consisted of 20
questions, asking about the level of students’ willingness to communicate of Business English major.
The last is about the students’ willingness to communicate of Business English major. The
researchers studied theories and principles from textbooks, documents, articles, related literatures and
examined by three experts to check the correctness and appropriateness.
3.3 Data Collection
The researchers sent the questionnaire to the second-year Business English major students
and the questionnaire was divided into 3 parts as follows: Part 1 General information about the
respondents. Part 2 Questionnaire on the willingness of students to communicate. Part 3 Suggestions
and recommendations. They were required to fill out the questionnaire and complete as possible.
Finally, the researchers collected the data by themselves in September 2021.
3.4 Data Analysis
After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the questionnaires are
statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly focusing the
descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and standard
deviation (S.D)
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Research Results
The results were presented according to the research objective as follows:
Table 1
Willingness to Communicate of Business English Students
Statements
S.D.
WTC with Teacher and the Class
1. When I start speaking in English
in the class in front of all my friends,
I lose my confidence and concentration.
2. For speaking in English in the class,
I like to wait for my own turn and
wait for the teacher to ask me to speak.
3. When the teacher asks a question
from all the students (for instance
when asking the class opinion),
I am willing to immediately answer
in English.
4. I am willing to participate in classroom
discussions in English voluntarily.
5. In classroom discussions, I am more
willing to wait for the time the teacher
asks me in person.
6. I prefer to keep silent in the class because
speaking in English makes me agitated.
7. I am willing to take part in classroom
group works and speak in English.

Meaning

3.29
3.06

0.89
1.26

Moderate
Moderate

3.28

1.03

Moderate

3.25

0.99

Moderate

3.47

0.95

Moderate

3.40

0.98

Moderate

2.93

1.09

Moderate

3.66

0.93

High
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WTC with Classmates and Friends
8. I am willing to speak in English with
my classmates before the class.
9. If I have questions about the assigned
homework for the next class, I prefer to
ask in English from the students next to me.
10. I have the desire to communicate in
English with my classmates on the first day
of the class.
11. I like to use every opportunity in the class
(like the break time or the spare time of the
group works) to speak in English with
my friends.
12. I have the desire to speak in English with
my former classmates or teachers outside of
the class at the language school.
13. For group speaking tasks, I am more willing
to have students in my group who let me
speak more.
WTC with Strangers
14. When I see a tourist in street, hotel,
restaurant or park, I try to find an excuse so
that I can approach them and speak with
them in English.
15. If I travel to an English speaking country,
I feel relaxed to approach the people in the
street, parks and etc. and start
communicating in English.

3.55
3.65

0.98
0.87

High
High

3.47

1.01

Moderate

3.56

0.91

High

3.55

0.88

High

3.49

0.96

Moderate

3.56

0.98

High

3.55
3.55

1.03
0.92

High
High

3.44

1.01

Moderate
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16. I am willing to communicate in English
with people who speak English as
their first language.
17. If I encounter-people who can speak
English as fluently as a native speaker,
I would easily start speaking with them
despite not knowing them in advance.
18. I like to learn speaking English so that
I can communicate orally with the
English speakers.
19. I am willing to be a tour guide for some
days (even free of charge) so that I can
communicate in English with the native
speakers who have come to visit my city
(such as Australians, Canadians).
20. Overall, I like to use every opportunity
and every place to orally communicate
in English.

3.56

0.96

High

3.55

0.98

High

3.62

0.94

High

3.51

1.04

High

3.61

1.03

High

Total
3.46
0.98
Moderate
As shown in Table 4.1, it revealed that Willingness to communicate from the respondents.
This section investigates the sum of all 3 topics is WTC with teacher and the class, WTC with
Classmates and Friends and WTC with strangers in overall is at a moderate level (¯x = 3.55, S.D. =
0.94).
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Table 2 A Comparison of the WTC of Business English Students classified GPA
Willingness to Communicate
1.00-2.49
1. WTC with Teacher and the Class
2. WTC with Classmates and Friends
3. WTC with Strangers
Total
1. When I start speaking in English in the
class in front of all my friends, lose my
confidence and concentration.
2. For speaking in English in the class, I
like to wait for my own turn and wait for
the teacher to ask me to speak.
3. When the teacher asks a question from
all the students (for instance when asking
the class opinion), I am willing to
immediately answer in English.
4. I am willing to participate in classroom
discussions in English voluntarily.
5. In classroom discussions, I am more
willing to wait for the time the teacher
asks me in person.
6. I prefer to keep silent in the class
because speaking in English makes me
agitated.

GPA
2.50-3.49

F
3.50-4.00

S.D
S.D
S.D
3.64 1.22 3.15 1.14 3.23 3.14
3.52 0.94 3.47 0.91 3.83 0.96
3.83 0.98 3.40 0.92 3.83 1.09

3.14
1.34
2.04

8.44 1.05 3.34 0.99
3.92 0.67 3.14 1.18

8.34 1.73
2.18 1.33

2.17
8.35

3.75 0.87

3.18 0.89

3.29 1.49

1.54

3.58 0.67

3.21 0.87

3.12 1.45

0.87

3.58 3.67

3.39 3.93

3.65 1.17

0.56

3.67 0.89

3.30 0.91

3.53 1.17

0.89

2.93 0.99

2.35 1.22

2.93 1.09

6.56
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7. I am willing to take part in classroom
group works and speak in English.
8. I am willing to speak in English with
my classmates before the class.
9. If I have questions about the assigned
homework for the next class, I prefer to
ask in English from the students next to
me.
10. I have the desire to communicate in
English with my classmates on the first
day of the class.
11. I like to use every opportunity
in the class (like the break time or the
spare time of the group works) to speak in
English with my friends.
12. I have the desire to speak in
English with my former classmates or
teacher outside of the class at the
language school.
13. For group speaking tasks, I am more
willing to have students in
my group who let me speak more.
14. When I see a tourist in street,
hotel, restaurant or park, I try to find an
excuse so that I can approach them and
speak with them in English.

4.08 0.79

3.48 0.89

3.94 1.03

3.18

3.75 0.97

3.50 0.83

4.06 0.83

2.92

3.42 1.00

3.43 0.97

3.65 1.17

0.32

3.42 0.90

3.50 0.85

3.88 1.05

1.36

3.42 0.79

3.55 0.91

3.65 0.86

0.24

3.50 0.91

3.41 0.97

3.76 0.97

0.89

3.58 1.08

3.58 1.08

3.45 0.91

2.28

3.67 0.89

3.45 0.91

3.82 0.95

1.21
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15. If I travel to an English speaking
country, I feel relaxed to approach the
people in the street, parks and etc. and
start communicating in English.
16. I am willing to communicate in
English with people who speak English as
their first language.
17. If I encounter-people who can speak
English as fluently as a native speaker, I
would easily start speaking with them
despite not knowing them in advance.
18. I like to learn speaking English
so that I can communicate orally with
the English speakers.
19.I am willing to be a tour guide
for some days (even free of charge) so
that I can communicate in English with
the native speakers who have come to
visit my city (such as Australians,
Canadians).
20.Overall, I like to use every
opportunity and every place to
orally communicate in English.3
Total

3.67 1.16

3.29 0.91

3.76 1.15

1.89

3.83 0.84

3.45 0.91

3.76 1.15

1.28

3.67 0.89

3.39 0.93

4.00 1.12

2.69

4.00 1.21

3.46 0.79

3.88 1.11

2.51

4.00 0.85

3.32 1.01

3.76 1.15

2.87

3.82 1.02

1.84

3.59 1.11

2.21

4.00 1.04

3.67 1.05

3.46 1.01

3.34 0.71
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As shown in Table 4.2, it revealed that when compare the willingness to communicate from
the respondents. This section investigates comparison of the willingness to communicate among
students in Business English when classified by gender, grade level and English language
proficiency, there was no difference.
Discussion
The results showed that WTC of Business English major students at Buriram Rajabhat
University was at a high level. When considering each statement, it was found that WTC with
classmates and friends was at a high level followed by WTC with strangers, WTC with teacher and
the class respectively. The results were similar to Mohammad (2017). Exploratory factor analysis
resulted in three dimensions to WTC, namely WTC with teacher, with classmate and stranger and
Xingxing (2019). More than 50% of students are more willing to communicate in English with
friends than with teachers for they believe that friends are easier to communicate and understand.
The results showed the comparison of the WTC of Business English major students at
Buriram Rajabhat University classified from English proficiency are in a high level. The 4 highest
mean score were item 7,18,8 and 20. This is because they are willing to participate in group work in
the classroom and willing to speak English with classmates before entering. They like to learn to
speak English so that they can communicate with English speakers. Overall, they like to use every
opportunity and place to communicate by speaking in English.The results were similar to Ayu (2020)
WTC inside the classroom was significantly higher than WTC outside the classroom and
Karnchanachari (2019). Students were almost always willing to communicate in English in brief,
predictable situations requiring the use of set phrases.
Conclusion
According to the results of the study, this research can be used for willingness to
communication to improve student communication.
In this study shows about willingness to communication so, it can be a guideline for students
and students are able to communicate well and have confidence in yourself.
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Recommendations
7.1 According to this research, the sample was only the 2nd year number of 85 students of
business English students and the research suggested that in further research should examine in bigger
size of the sample.
7.2 In this research population were business English major students. The researchers
suggested that the further research should examine in other major or faculty.
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Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate the problems on English oral
communication of police officers in Buriram Immigration, 2) to investigate the needs on English oral
communication of police officers in Buriram Immigration, and 3) to ascertain the ways to solve the
problems on English oral communication of police officers in Buriram Immigration. This research
was a qualitative research. The samples were 14 police officers in Buriram Immigration. The samples
were selected by purposive sampling technique. The research instrument in this study was semistructured interview. The data were analyzed by content analysis technique. The results showed that
1. The most problem of the police officers were “Unable to understand the meaning” of the
sentence and the least problem of police officers were “Do not speak English fluently”.
2. Needs on English oral communication of the police officers in Buriram Immigration were
necessary and sufficient for work.
3. The ways to solve the problems on English oral communication of police officers used the
most was “Practice at work”, “Reading an Immigration manual” and “Using app translate”.
Keywords: problems, needs, English oral communication, police officers, Buriram immigration

131

Introduction
Nowadays, English is the most important aspect of our lives. People grow up with the
English language because it is part of their basic education and English is a second or foreign
language in many countries, from primary school through university (Khamprated. 2012). In
Thailand, English language is an increasingly importance role. The tourism industry is regard as the
most important source of income for the countries citizens. Therefore, communication in English is
more important because it is a language that can communicate with people around the world.
Thailand have provided English available as a second language in order to move with the times we
must not only have professional knowledge, expertise, and experience, but we must also be able to
communicate effectively in English (Rattanawaropas. 2016).
Nowadays, no matter what they are reading, whether it is a book or a traffic sign, everyone
uses all of their English skills. It might be listening and speaking when foreigners ask for directions or
ask for help. Many people are more aware of the importance of English than before. Besides other
abilities, English communication is another skill that is important in diary life not only in the
workplace. Instruction in English at school is mainly valued for the practice of reading and writing
skills. Speaking is one of four skills that Thai people have problems with the most. However,
speaking skills are very important for students in Thailand (Tribolet & Sarkis.2012). People are
unable to communicate verbally with foreigners. they need to learn more to improve their
communicative skills so that they can communicate in English in a variety of situations (Crosling &
Ward. 2002).
River (1981), Khamkaew (2009), and Prachanant (2012) discovered that the most significant
communicative skills are listening and speaking, and listening is mostly use in daily activities. There
are many problems with communication in English. Whether its difficulties with listening, speaking,
reading, or writing, however, the most common problems are listening and speaking. Because people
spend more time on listening and speaking more than any other skills (River. 1981). Listening and
speaking are essential components of language learning. People spend more time listening and
speaking rather than reading and writing in their daily (River. 1981). Most language learners need to
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be confident and proficient in listening and speaking public place in order to be able to communicate
understandably and accurately.
Buriram province is growing as a sport - tourism city that welcomes both Thai and foreign
customers. As a result, the number of foreign customers continues to rise. There are many foreigners
who come to travel and work. Police officers at Buriram Immigration are the one profession that has
difficulty communicating with foreign customers because when service users have problems, service
users will think to the Police officers first. Therefore, police officers need to listen and speak with
service users but police officers cannot understand. So, the main issue for police officers is
communication in English. Buriram Immigration provided service to assist and facilitate service users
with information and other services. To provide curate information to service users, police officers
working at the counter must be fluent in English, both listening and speaking. The tourism industry
and sports tourism reveal the information of 2,267,080 visitor arrivals to Buriram province in 2019.
The quantity of tourists increased to 4.35 percent are making Buriram province moved up the ranking
of the province with the quantity of tourists visiting the region to 33rd from 37th in 2018 (Economics
Tourism and Sports Division. 2020).
Police officers at Buriram Immigration have communication issues, particularly with their
listening and speaking abilities. Listening is an ability to acknowledge and learn from the information
being orally delivered. Speaking is a complex psychological process of listeners to better understand
the meaning of the message (Lihua. 2002). Because police officers have to communicate with service
users who come to contact or ask information, etc. As a result, English listening and speaking skills
are required for working with service users. The police officers struggle with communicating in
English, listening, and speaking, all of which are essential skills. So, when police officers have
enough English language skills, it will enable them to communicate effectively and successfully with
service users (Hall. 1976).
The majority of the issues that police officers serving the service users when it comes to
providing information or assisting tourists. There is a problem with listening and speaking English so,
police officers have a problem when tourists speak English quickly or with a different accent. Based
on the work of Choaptham (1987), Promrat (1998), Khumchu (1999), Pornpetcharat (2001), and
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Meemark (2002), they conducted surveys of needs and problems of English for tourist police officers.
The results showed that the tourist police strongly needed foreign language training, listening and
speaking were the most important skill. In addition, Tansrisawat (1991), Ketkhaw (1997),
Keyoonwong (1998), Boonyawattana (1999), Aunreun (2005), and Tangniam (2006) investigated
needs and problems of English for tourism agents. The results showed that listening and speaking
skills were important and necessary for their jobs in order to enhance communication ability with the
foreign tourists.
Research Objectives
This study designed to achieve the following objectives:
2.1 To investigate the problems on English oral communication of police officers in Buriram
Immigration.
2.2 To investigate the needs on English oral communication of police officers in Buriram
Immigration.
2.3 To ascertain the ways to solve the problems on English oral communication of police
officers in Buriram Immigration.
Research Methodology
3.1 Population and Samples
3.1.1 Population of this study were 14 police officers who work at Buriram Immigration.
3.1.2 The samples were 14 police officers who work at Buriram Immigration.
The samples were selected by purposive sampling technique.
3.2 Research Instruments
The research instrument in this study was used a semi- structured interview to obtain the indepth information about the English oral communication problems in Buriram Immigration and the
ways to solve the problems on English oral communication of police officers adapted from
Khamkaew (2009). The interview questions were gradually formulated as follows:
3.2.1 The researchers reviewed the literature on how to construct the interview.
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3.2.2 The researchers constructed 4 questions in Thai versions. The test obtained the IOC of
the research was 1.00 which is acceptable.
3.2.3 The researchers proposed the questions to the advisor to check the correctness and
appropriateness. Then the researchers edited some items from suggestions and comments.
3.2.4 The revised questions were examined by the three experts to check the face validity.
3.3 Data Collection
The qualitative data collection administered to 14 police officers in Buriram Immigration.
Each of the 14 interviewees interviewed for approximately 10-15 minutes. The interviewees were
given an explanation about the objectives of the study and complete the consent before taking part in
the interview. The researchers collected the data by themselves.
3.4 Data Analysis
The data about English oral communication problems and the ways to solve the English oral
communication problems of police officers in Buriram Immigration from the semi-structured
interview data were analyzed by content analysis technique.
The semi – structured interview in this study conducted to investigate the problems and needs
in English oral communication of police officers in Buriram Immigration as well as the problems
subjects experience and their demands for improvement. Similarly, the question items for
interviewing were checked by three experts for their contents validity before launching. Some of the
questions were revised according to the expert advice. The interviewees were asked to elaborate on
certain issues they have experience. This method of obtaining data helps the researcher retrieve indepth data from the information sources for enhancing the understanding of certain issues.
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Research Results
The results were presented according to the research objective as follows:
Table 1
The Listening Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration
Listening problems
Frequency
Percent
(f)
(%)
1. Service user speak too fast
1
6.25
2. Unable to understand the meaning of the sentence
8
50.00
3. Do not understand the words that service users’ use
3
18.75
4. Being unable to understand service users accents
1
6.25
5. Some service user cannot communicate English
3
18.75
Total
16
100.00
From Table 4.1, the result showed the 5 listening problems of police officers when
considering in each problem.
For the most frequent listening problems is “Unable to understand the meaning of the
sentence” (f=8, X̅ = 50.00%) followed by “Do not understand the words that service users use” and
“Some service user cannot communicate English” both (f=3, X̅ = 18.75%) and “Service user speak
too fast” and “Being unable to understand service users’ accents” both (f=1, X̅ = 6.25%),
respectively.
Most of the police officers in Buriram Immigration mentioned that the police officers are
unable to understand the meaning of the sentences, and the least problem they mentioned is that the
police officers do not understand the words that service users use. Some service users cannot
communicate English either.
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Table 2
The Speaking Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration
Speaking Problems
Frequency(f)
Percent (%)
1. Pronouncing words
5
23.80
2. Unknown the word
8
38.10
3. Do not speak English fluently
1
4.80
4. Grammatical error speech
5
23.80
5. Cannot be explained in a sentence
2
9.50
Total
21
100.00
From Table 4.2, the result showed the 5 speaking problems of police officers when
considering in each problem were described as follows:
For the most frequent speaking problems is “Unknown the word” (f = 8, X̅ = 38.10%)
followed by “Pronouncing words” and “Grammatical error speech” both (f = 5, X̅ = 23.80%),
“Cannot be explained in a sentence” (f = 2, X̅= 9.50%) and “Do not speak English fluently” (f = 1, X̅
= 4.80%) respectively.
Most of the police officers in Buriram Immigration are mentioned about English oral
communication is unknown words and the least common speaking problem that the police officers
have are mentioned that they do not speak English fluently
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Table 3
Needs on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration
Needs
Frequency(f)
Percent (%)
Do you think the English is sufficient for your work?
13
92.86
1. Sufficient for work
1
7.14
2. Insufficient for work
Total
14
100.00
From Table 4.3, the result showed the needs on English oral communication of police
officers when considering in each question described as follows:
From the question “Do you think the English is sufficient for your work?” the most frequent
is “Sufficient for work” (f = 13, X̅ = 92.86%) followed by “Insufficient for work” (f = 1, X̅ = 7.14%)
respectively.
These are the results of an interview with the police officers in Buriram Immigration who
said that English is sufficient for work rather than insufficient for work.
Table 4
Needs on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration
Needs
Frequency(f)
Percent (%)
How is English necessary for your work?
13
92.86
1. Necessary for work
1
7.14
2. Unnecessary for work
Total
14
100.00
From Table 4.4, the result showed the needs on English oral communication of police
officers when considered in each question described as follows:
From the question “How is English necessary for your work” the most frequent is “Necessary
for work” (f =13, X̅ = 92.86%) followed by “Unnecessary for work” (f = 1, X̅ = 7.14%) respectively.

138

These are the results of an interview with the police officers in Buriram Immigration who
said that English is necessary for work rather than unnecessary for work.
Table 5
Ways to Solve the Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram
Immigration
Ways to solve problems
Frequency(f)
Percent (%)
1. Using app translate
8
14.03
2. Asking expert
4
7.01
3. Asking service users repeat one more time
3
5.26
4. Asking service users to speak slower
1
1.80
5. Searching on Internet
7
12.28
6. Listening to music
3
5.26
7. Listening to program and movie
5
8.77
8. Practicing at work
14
24.56
9. Reading a book
2
3.50
10. Reading an Immigration manual
8
14.03
11. Using body language
2
3.50
Total
57
100.00
From Table 4.5, the solutions toward the 11 ways to solve in English oral communication of
police officers in Buriram Immigration described as follow:
For listening, they tended to solve them by “Using App translate” (f = 8, X̅ = 14.03%)
followed by “Searching on Internet” (f=7, x ̅ = 12.28%), “Listening to program and movie” (f = 5, X̅
= 8.77%), “Asking expert” (f = 4, X̅ = 7.01%), “Asking service users repeat one more time” and
“Listening to music” both (f = 3, X̅ = 5.26%) and “Asking service users to speak slower” (f = 1, X̅ =
1.80%), respectively.
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Most of the police officers mentioned "Using app translator". These are the results of
interviews about their solutions. The way to solve the problems that police officers use the least is to
ask service users to speak slower.
For speaking they tended to solve them by “Practice at work”(f = 14, X̅= 24.56%) followed
by “Reading an Immigration manual” (f = 8, X̅ = 14.03%), “Reading a book” and “Using body
language” both (f = 2, X̅ = 3.50%).
In the ways to solve of police officers, most of the police officers mentioned “Practicing at
work”, “Reading an Immigration manual” and “Using app translate” respectively.
Discussion
5.1 Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram
Immigration
The findings showed the problems on English oral communication of police officers in
Buriram. For the most frequent listening problems is “unable to understand the meaning of the
sentence” follow by “do not understand the words that service users use” and “some service users
cannot speak English” both and “service users speak too fast” and “being unable to understand
foreign accents”. In addition, the most frequent speaking problems is “unknown the word” follow by
“pronouncing words incorrectly” and “grammatical error speech” both, “cannot be explained in a
sentence” and “do not speak English fluently”. This could be explained that the most frequent
listening problems is “unable to understand the meaning of the sentence” and the most frequent
speaking problems is “unknown the word”.
The result of the study was similarly with Prachanant (2012) who studies the needs analysis
on English language use in tourism industry. Which showed that English use problems included;
inability to understand service users, accents, inappropriate words and expressions, inadequate
vocabulary, and lack of grammar knowledge.
5.2 Needs on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration
As a result, police officers face the most serious problems when they communicate with
service users is the service users too fast because it’s usual of their oral communication. Their usual
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problems are being the service users speak too fast, unable to understand service user’s accent and
often fail to listen carefully. This may be explained that not all police officers in Buriram Immigration
can communicate with English fluently at all. The result of the study was similarly with
Siwayingsuwan (2015) the findings of the study revealed that the overall needs in English listening
and speaking skills of the TPOs were at a high level. In sequence of means, it was discovered that the
English language functions in listening regarded to be the most necessary for the TPOs’ work.
5.3 Ways to Solve the Problems on English Oral Communication of Police Officers in
Buriram Immigration
From the result of interview revealed that the ways to solve the problems on English oral
communication of police officers in Buriram Immigration for listening, they tended to solve them by
“using app translator” followed by “searching on Internet”, “listening to program and movie”,
“ asking expert”, “asking service users repeat one more time” and “listening to music” and “asking
service users to speak slower” for speaking, the most of them solved the problem by “practice at
work” follow by “reading an Immigration manual”, “reading a book” and “using body language”
both. That means these ways will help them develop their English skill to be able to understand and
make sure what they say. However, the servicer users who come to use the service in Buriram
Immigration may be the good choice because the police officers will have chances to practice
listening and speaking to be more effective. As a result, most of the interviewees, they should take as
a sample to get the better learning in English. The result of the study was similarly with Meeyaem
(2019) the findings of the study revealed that the most common communication strategies that
trainees at International Office, Buriram Rajabhat University used to solve communication problems
when they spoke English with foreigners were that they pay more attention and focus on key words to
improve listening when communicating with foreigners and ask foreigners to slow down while
speaking.
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Conclusion
The result of this research should suggest the English oral communication problems with
police officers in order to improve communication with service users that come to use the service.
As a result of the interview about the problems and ways to solve them, the most frequent
listening problem was "unable to understand the meaning of the sentence" and the most frequent
speaking problem was "unknown word", so they should seriously focus on the problems and asking
service users for repeating again. It will help them develop their English language skills to be able to
understand and make sure what they say. However, the service users may be the good choice because
the police officers will have chances to practice listening and speaking to be more effective.
The researchers hope that the study will be beneficial for the police offices in Buriram
Immigration to have a role model of the problems and needs on English oral communication and
guide the way to developing English skills in daily life and in the future.
Recommendations
7.1 The suggestions based on the findings of the study regarding to some suggestions are
proposed here for the future research as follows:
7.2 In addition to listening and speaking skills, the researcher would like to learn more
reading and writing skills to help the Immigration police officers better communication.
7.3 The researcher would like who interested in developing the existing manual to increase
the chances of improving the English language skills of the police officers in Buriram Immigration.
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยนี มี วตั ถุ ประสงค์ เพื อศึ กษาการดําเนิ นชี วิ ต วิถีใหม่ ของนักท่ องเที ยว และเพื อศึ กษา
ผลกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที ยวช่ ว งวิ ก ฤตสถานการณ์ โ ควิ ด -19 กลุ่ ม ตัว อย่ าง คื อ
นักท่องเทียวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
สุ่ มขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขันตอน, ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผลการวิ เคราะห์ ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ ข องนั ก ท่ อ งเที ยวช่ ว งโควิ ด -19 ส่ วนใหญ่ ร ะยะเวลาที
นักท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียว มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ซึ งระยะเวลาของการเดินทางเข้า
มาท่องเทียว 11 ชัวโมงขึนไป มีวิธีการป้ องกันการติดเชื อโควิด-19 โดยการใส่ หน้ากากอนามัย และให้
ความสําคัญในการใช้อิน เทอร์ เน็ ต ช่ ว งการดําเนิ นชี วิต วิถีใหม่ 2) ผลการวิเคราะห์ ผลกระทบต่ อ การ
ตัดสิ น ใจของนักท่ อ งเที ยวช่ วงโควิด -19 ส่ วนใหญ่ เมือทราบว่าบุ คคลในครอบครั ว ติ ดเชื อโควิด -19
นักท่องเทียวมีความรู ้สึกวิตกกังวล มีการวางแผนการเทียวใหม่, การเว้นระยะห่ างทางสังคม, ทํางานที
บ้าน, ใส่ ใจการดูแลสุ ขภาพมากยิงขึน
คําสําคัญ: ดําเนินชีวิตวิถีใหม่, โควิด-19, วิกฤตสถานการณ์
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Abstract
The purposes of this study research were to study new normal life styles of the tourists and to
study the effect of tourists’ decisions in Covid19 pandemic crisis. The sample was 400 tourists in
Phuket. The instrument was Yamane’s formula which used multi-stage sampling. The statistics were
used for data analysis using percentage and frequency. The research found that 1) the analysis result
of new normal of most tourists spent their time more than 1 week, but no more than 1 month. They
spent time for travelling more than 11 hours. There were Covid19 prevent methods by wearing mask
and using internet during new normal period. 2) The analysis result of the effect of most tourists’
decisions was when they knew people in their family were infected Covid19, they felt worried. They
planned other ways of tourism, kept social distancing, worked from home and took better care of their
health.
Keywords: new normal life style, covid19, situational crisis
บทนํา
ตลอดระยะเวลาที ผ่านมาในช่วงเดื อน เมษายน-มิถุนายน
นันประเทศทัวโลกได้ประสบ
ปั ญหาครังใหญ่ เกี ยวกับการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส covid-19 อย่างรวดเร็ วและกว้างขวางไปหลาย
พืนที ซึ งมีผตู ้ ิดเชือและเสี ยชีวิตเป็ นจํานวนมาก การแพร่ ระบาดของเชือไวรัส covid-19 มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จโลกชะลอตัวกว่าทีคาดไว้มาก ภาคการท่ องเที ยวและการส่ งออกของไทยได้รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลียงไม่ได้ ประเทศทีได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส covid-19 เป็ นวง
กว้า ง นั นยัง ไม่ อ าจคาดการณ์ ไ ด้ ว่ า จะสิ นสุ ดเมื อไหร่ นฤมล อนุ สนธิ พั ฒ น์ . (2563, อ้ า งถึ ง ใน
ธนาคารกรุ งไทย, 2563 : 2) สมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่ากรณี ทีมี การ
แพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส covid-19 รายรั บของการท่ อ งเที ยวโลกจะลดลง 63,000 ล้านดอลลาร์ โดย
เอเชี ยจะได้รับผลกระทบสู งสุ ด รองลงมาคือ ยุโรปอืน ๆ ญี ปุ่ น อิตาลี และเยอรมนี ซึ งล้วนเป็ นแหล่ ง
ท่องเที ยวสําคัญของนักท่องเทียวจี นขณะทีสภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่ งประเทศไทยประเมินว่า จะ
ส่ งผลกระทบต่อการท่ องเทียวไทยไม่ ตากว่
ํ า 6 เดื อน และสู ญเสี ยรายได้กว่า 2.5 แสนล้านบาท (เสาวณี
จันทะพงษ์ และทศพล ต้องหุย้ , 2563)
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ธุรกิจทีได้รับผลกระทบมีหลากหลายธุ รกิจแต่ธุรกิจทีหลีกเลียงไม่ได้นนคื
ั อ ธุรกิจการท่องเทียว
เช่ น ทีพักและโรงแรม ร้ านอาหาร สถานบริ การต่าง ๆ ได้รับผลกระทบกว่าธุ รกิจอืน ๆ โดยคาดว่ามี ผู ้
ว่างงาน 1.29 ล้านคน และมีรายได้ลดลงร้อยละ 46 มีการเลิกจ้างงาน เนืองจากธุ รกิจต้องปิ ดตัวลง ส่ งผล
ให้ เจ้าของธุ ร กิ จ และพนัก งานขาดรายได้ในการใช้จ่ ายในชี วิ ต ประจํา วัน นอกจากนี ทําให้ คนไทย
กลายเป็ นคนจน และคนเกื อบจนมากขึนจาก 9.8 ล้านคนเป็ น 13.8 ล้านคน (ระลอกแรก) และเพิมเป็ น
17 ล้านคน (ระลอก 2) ยังพบว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐยังเข้าไม่ถึงคนท่องเทียวมากนัก
(อดิ ษ ฐ์ ชัยรั ต นานนท์, 2564) ซึ งการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส covid-19 ทําให้ต ้องมีการปรั บตัว กับ
ความเสี ยงในรู ปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เช่น เกิดมาตรการการรั กษาระยะห่ าง การสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา และการล้างมือบ่อย ๆ เป็ นต้น และมีการปรับเปลียนการสังอาหารในรู ปแบบเดลิเวอรี
เนื องจากไม่ สามารถบริ โภคภายในร้ านได้ ทําให้ตอ้ งมี พฤติกรรมทีเปลี ยนไปจากเดิ มให้อยู่ในรู ปแบบ
New Normal รวมไปถึง การใช้จ่ า ยในชี วิต ประจํา วัน ที ต้อ งมีก ารสั งสิ น ค้า ผ่า นแอปพลิเ คชัน ต่ าง ๆ
ของห้างสรรพสิ นค้า เพือลดการออกไปสั มผัสกับผู ค้ น
นอกจากนี จังหวัดภูเก็ตยังเป็ นอีกหนึ งจังหวัดที ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื อ
ไวรัส covid-19 จากที สามารถสร้า งรายได้เป็ น จํา นวนมากกลับ กลายมาเป็ น จัง หวัด ที มีเศรษฐกิจ
หยุดชะงักในระยะเวลาไม่นาน รายได้ห ลัก ของประชาชนในจัง หวัด ภูเ ก็ต คื อ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที ยว
การขับรถโดยสารรั บ-ส่ งนักท่ องเที ยว ร้ านอาหาร สถานบริ การต่าง ๆ และพนักงานโรงแรม ซึ งเป็ น
รายได้หลักของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตทีจะสามารถนํารายได้ทีได้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ในช่วง
เมษายน-พฤษภาคม
โรงแรมในภูเก็ตได้ปิดตัวไปแล้วไม่ตากว่
ํ า แห่ ง และพนักงานได้รับความ
เดื อดร้ อนไม่ตากว่
ํ า , คน โดยมีระยะเวลาปิ ดตัวที แตกต่างกันไป บางรายปิ ด 1 เดื อน 2 เดื อน 3
เดื อ น และคาดว่ า หลัง จากนี จะมี ผู ป้ ระกอบการโรงแรมปิ ดชัวคราวไม่ น้อ ยกว่ า 40 % ของจํา นวน
โรงแรมทีมีทงหมด
ั
ซึ งทังหมดเป็ นการปิ ดตัวชัวคราวไม่มีการจ้างพนักงานออกทําให้พนักงานทียังมีชือ
เป็ นพนักงานโรงแรมไม่สามารถทีจะรับการช่วยเหลือจากประกันสังคมได้ ส่ วนเงิ นเดือนทีโรงแรมจะ
จ่ายให้พนักงานก็ยงั ไม่มี ทําให้พนักงานโรงแรมทีประกาศปิ ดตัวชัวคราวได้รับความเดื อดร้อน จึงอยาก
ให้ทางรั ฐบาลเข้ามาช่ วยเหลือ และช่ วยจ่ ายเงิ นชดเชยให้แก่พนักงานโรงแรมในลักษณะเดี ยวกับคน
ว่างงาน เพือให้พนักงานสามารถดํารงชีพอยูไ่ ด้ (MGRonline, 2563) และนอกจากทีมีอตั ราค่าบริ การสู ง
เพื อรองรั บ นักท่ อ งเที ยวต่ างชาติ ทีจะเข้ามาท่ องเที ยวในจัง หวัด ภู เก็ต จึ ง ต้อ งมีการปรั บเปลี ยนอัตรา
ค่ าบริ ก ารให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน เพื อรองรั บ นัก ท่ อ งเที ยวไทยด้ว ย และมี การจัด
โปรโมชันต่าง ๆ เพือดึงดู ดนักท่องเทียว และให้ธุรกิจยังคงอยูร่ อดต่อไป ซึ งนักท่องเทียวไทยจะสําคัญ
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ต่อรายรั บของโรงแรมทีมีขนาดกลาง และขนาดเล็ก ส่ วนนักท่องเทียวต่างชาติ จะสําคัญต่อรายรั บของ
โรงแรมทุกระดับทีมีราคาระดับกลางถึงระดับสู ง ทังนี จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติมีนยั สําคัญกับรายรับ
ของโรงแรม โดยนักท่องเทียวต่างชาติลดลง 1 คน จะทําให้รายรับของโรงแรมลดลงเฉลีย 1,365.3 บาท
ต่อคน และพบว่าการใช้จ่ายของนักท่องเทียวต่างชาติ 1 คน เท่ากับคนไทยเทียว 5 คน และนี คือ เหตุผลที
รัฐบาลต้องเร่ งเปิ ดประเทศเพือรั บนักท่ องเทียวต่างชาติ จึงทําให้นักท่องเที ยวเปลียนจากเดิมทีเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ เดิ นทางผ่านเอเย่นต์ กลับเปลี ยนเป็ นเดิ นทางด้วยตัว เองมากขึ น (อดิ ษ ฐ์ ชัยรั ต นานนท์,
2564)
จากผลกระทบข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการเปลียนแปลงที ภาคส่ วนการท่ องเที ยวต้องรั บมื อต้อ ง
เผชิ ญ และหาแนวทางในการรั บมือ ซึ งการเปลียนแปลงแบบเร่ งด่ วนย่อมส่ งผลกระทบการท่องเทียว
เป็ นอย่างมาก (ศันสนี ย ์ กระจ่ างโฉม, กรวรรณ สังขาร และนิ เวศน์ พูนสุ ขเจริ ญ, 2563) ควรทีจะมีการ
หาแนวทางการรั บมือพฤติกรรมการปรับตัวของนักท่องเทียวให้เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของการ
แพร่ ร ะบาดของเชื อไวรั ส covid-19 ซึ งจะมี ป ระโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน และผู ้ป ระกอบการด้า นการ
ท่อ งเทียวให้เข้าใจถึ งพฤติกรรมการปรั บตัว ของนักท่ องเที ยวให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน และฟื นฟู
ธุ รกิจท่องเทียวให้มีความมันคงและยังยืนต่อไป (ศันสนี ย ์ กระจ่ างโฉม, กรวรรณ สังขาร และนิ เวศน์
พูนสุ ขเจริ ญ, 2563)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาการดํา เนิ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New Normal Behavior) ของนั ก ท่ อ งเที ยวช่ ว งวิ ก ฤต
สถานการณ์โควิด- (ไตรมาส ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
) ในจังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 (ไตร
มาส ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
) ในจังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ นักท่องเทียวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด
ภูเก็ต ทังหมด 3 ปี ซึ งมีจาํ นวนนักท่องเทียว 39,635,485 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่
ยามา เน่ ( Taro Tayamane )
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2. กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ นักท่องเทียวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 400 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ( Taro Tayamane ) สุ่ มขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขันตอน ( Multistage Stage sampling)
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
สําหรับการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามจํานวน ฉบับ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างแบบสอบถามขึน
ตามนิ ยามศัพท์เฉพาะของการศึกษาวิจยั มี เนื อหาครอบคลุมประเด็นหลักทีต้องการศึกษา ซึ งประกอบ
ไปด้วย ส่ วน
ส่วนที 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็ นคําถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ
ส่วนที 2 เป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) ข้อมูลเกียวกับการดําเนิ นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal
Behavior) ของนักท่องเทียว
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Closed-ended Form) แบบสอบถามเกียวกับ
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียว
4. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยสร้ า งแบบสอบถามบนเว็ บ ไซต์ Google Form และส่ ง ลงใน
Facebook ให้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เพือเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวม
แบบสอบถามในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย
ผลการวิจัย
. ปั จจัยส่ วนบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 206
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ชาวต่ างประเทศ จํานวน 292 คน คิดเป็ นร้ อยละ . อายุ ระหว่าง - ปี
จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ . อาชีพธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25
. ผลการวิเคราะห์การดําเนิ นชี วิตวิถีใหม่ (New Normal Behavior) ของนักท่องเที ยวช่ วง
วิกฤตสถานการณ์ โควิด - ในจังหวัด ภูเก็ต พบว่า ระยะเวลาที นักท่ องเที ยวเดิ นทางมาท่ องเที ยวคือ
มากกว่า สัปดาห์ แต่ ไม่เกิ น เดื อน จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.50 สมาชิ กของนักท่ องเทียว มี
สมาชิ ก - คน จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.00 โดยระยะเวลา(ชัวโมง) ของการเดิ นมาท่องเที ยว
ชัวโมงขึนไป จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.50 ช่ วงเดื อนตุ ลาคม - เดือนธันวาคม จํานวน 143
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คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.75 นักทัศนาจรทีประกอบอาชี พ มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวนเงิน จํานวน 99 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 24.75 วิธีการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 ใส่ หน้ากากอนามัย จํานวน
233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.25 และวิธีการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั สโควิด-19 (ผ่านทางลม
หายใจหรื อ อากาศ) ใส่ หน้ากากอนามัย จํานวน 234 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 58.50 โดยนักท่ อ งเที ยวที ให้
ความสําคัญในการใช้อินเทอร์ เน็ ตในช่ วงการดําเนิ นชี วิตวิถีใหม่ ความสําคัญทําให้สะดวกสบายมาก
ยิงขึนในช่ วงการดําเนิ นชี วิตวิถีใหม่ จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.75 คน และพบว่านักท่องเที ยวมี
การสังอาหารผ่านออนไลน์ จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 มีการสร้างสมดุลชีวิตของนักท่องเทียว
(โควิด-19) โดยนักท่องเทียวดู หนัง ฟั งเพลง ดูยูทูป จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.50 และมีวิธีการ
แก้ปัญหา(โควิด-19)โดยการฉี ดวัคซี น จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.50 วิธีการจัดการความเครี ยด
นักท่องเทียวหากิจกรรมทําในเวลาว่าง จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ . และมีวิธีการหลีกเลียง โดย
การ วางแผนการเทียวใหม่ จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ . นักท่องเทียวมีการเตรี ยมความพร้อม
(ถ้าหากติดเชื อไวรัสโควิด-19) โดยแจ้งเจ้าหน้าทีมารับตัวเข้ารั บการรักษาต่อไป จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.75 และการปรับตัวในการดําเนิ นชีวิตของนักท่องเทียว พบว่ามีการ หลีกเลียงสถานทีทีแออัด
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และมีการปรับตัวเมือนักท่องเทียวเกิดอาการวิตกกังวลหรื อเครี ยด
โดย ดูหนัง ฟังเพลง ดูยทู ูป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 45.75
. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียวช่วงวิกฤตสถานการณ์โค
วิด- ในจังหวัดภูเก็ต พบว่านักท่องเทียวส่ วนใหญ่ ทราบว่าบุคคลในครอบครั วของนักท่องเที ยวติด
เชื อโควิด-19 นักท่องเทียวมีความรู ้สึกวิตกกังวล มีจาํ นวนและร้อยละที ใช่ จํานวน 394 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 98.50 ไม่ ใช่ จํา นวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ไม่ แ น่ ใจ จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ,
นักท่องเทียวมีการหลีกเลียงในการทํากิจกรรมรวมกลุ่ม ใช่ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.25 ไม่ใช่
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ไม่แน่ใจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . , นักท่องเทียวมีการดูแลใส่
ใจสุ ขภาพร่ างกายของตนเอง ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . ไม่แน่ใจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . , นักท่องเทียวต่อแถวซื อสิ นค้าทีร้านสะดวกซื อมีการ
เว้นระยะห่ างทางสังคม ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ไม่ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
1.25 ไม่แน่ ใจ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . , การใช้เทคโนโลยีมีผลดี ต่อนักท่ องเทียวในช่ วงการ
ดําเนิ นชีวิตวิถีใหม่ ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ไม่ แ น่ ใจ จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ . , การเว้นระยะห่ างทางสังคมนัก ท่ อ งเที ยวคิด ว่ าสามารถ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโควิด- ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ใช่ จํานวน
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คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.00 ไม่ แ น่ ใ จ จํา นวน 11 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.75, ผู ้ที ติ ด เชื อไวรั ส covidส่ วนมากมักจะติดจากการสัมผัสละอองฝอย สารคัดหลังจากอาการไอหรื อจาม ใช่ จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ . ไม่ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ไม่แน่ ใจ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ,
นักท่อ งเที ยวคิด ว่าการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั สโควิด-19 น่ ากลัว ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. ไม่ ใ ช่ จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ไม่ แ น่ ใ จ จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ,
นักท่องเทียวมีการสังซื ออาหาร ผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์ ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ไม่ใช่
จํานวน คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . ไม่ แน่ ใจ จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . , การสร้ างสมดุ ลชี วิต
ในช่วงการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 มีขอ้ ดีต่อตนเอง ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ไม่ ใช่ จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อยละ . ไม่ แ น่ ใจ จํานวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . , ระยะเวลาที
ท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเทียวรู ้สึกวิตกกังวล เมือมีบุคคลใกล้เคียง ไอ หรื อจาม ใช่ จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ไม่ ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ไม่แน่ ใจ จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . , นักท่องเทียวได้มีการทําประกันสุ ขภาพ หรื อประกันโควิด-19 ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . ไม่ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่แน่ ใจ จํานวน คน คิดเป็ น ร้ อยละ . , การ
แพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 น่ ากลัว ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ใช่ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่แน่ ใจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . , ระหว่างเดินทางท่องเทียวในจังหวัด
ภูเก็ตนักท่องเทียวได้มีการใช้สิงของร่ วมกับผูอ้ ืน ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ใช่ จํานวน
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . ไม่ แน่ ใจ จํานวน คน คิดเป็ น ร้ อยละ . และภายใน วันที เข้ามาใน
จังหวัดภูเก็ตนักท่องเทียวมีความเสี ยงหรื อสัมผัสกับผูต้ ิดเชื อไวรัส covid- ใช่ จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ไม่ใช่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่แน่ใจ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
สรุ ปผลการวิจยั โดยภาพรวม คือ ผลการวิเคราะห์การดําเนิ นชี วิตวิถีใหม่ของนักท่องเทียวช่วง
โควิด-19 ส่ วนใหญ่ระยะเวลาทีนักท่องเทียวเดิ นทางมาท่องเทียว มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดื อน
ซึงระยะเวลาของการเดินทางเข้ามาท่องเทียว 11 ชัวโมงขึนไป มีวิธีการป้องกันการติดเชือโควิด-19 โดย
การใส่ หน้ากากอนามัย และให้ความสําคัญในการใช้อินเทอร์ เน็ตช่ วงการดําเนิ นชี วิตวิถีใหม่ และผล
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที ยวช่ วง โควิด-19 ส่ วนใหญ่ เมือทราบว่าบุ คคล
ในครอบครั วติดเชือโควิด-19 นักท่องเทียวมีความรู ้ สึกวิตกกังวล มีการวางแผนการเทียวใหม่, การเว้น
ระยะห่างทางสังคม, ทํางานทีบ้าน, ใส่ ใจการดูแลสุ ขภาพมากยิงขึน
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
. เพื อศึ ก ษาการดํา เนิ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New Normal Behavior) ของนั กท่ อ งเที ยวช่ ว งวิ ก ฤต
สถานการณ์โควิด- (ไตรมาส ช่ วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
) ในจังหวัดภูเก็ตผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที ยวส่ วนใหญ่ นักท่องเทียวมีการใช้เทคโนโลยีในช่ วงสถานการณ์ โควิด-19 เพืออํานวยความ
สะดวก มีก ารเว้นระยะห่ างทางสั งคม และหันมาใส่ ใจการดู แลสุ ขภาพมากยิงขึ น ซึ งสอดคล้อ งกับ
งานวิ จัยความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู ้ และการรั บรู ้ กับพฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิต แบบวิ ถีใหม่ (New
Normal) เพื อการป้ องกันโรคติ ดเชื อไวรั สโคโรนา 2019 ของนักศึ กษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ (วารสารเครื อข่ายวิ ทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุ ขภาคใต้,
) ผลการศึกษาพบว่าได้อธิ บายถึงการดําเนิ นชี วิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) จากการระบาดของ
โรค COVID19 ส่ งผลให้นกั ศึ กษามีวิถีชีวิตที เปลียนแปลง จําเป็ นต้องมีการป้ องกันการติดเชื อและการ
แพร่ กระจายเชื อ การใช้มาตรการระยะห่ างทางสังคม การตรวจวัดอุ ณหภูมิกาย การสวมหน้ากากผ้า
หรื อหน้ากากอนามัย สิ งต่าง ๆ เหล่านี กลายเป็ นวิถีชีวิตใหม่ทีเกิดขึนไม่เฉพาะแต่ในสถาบันการศึกษา
ในช่วงเวลาทีมีการแพร่ ระบาดของเชือโควิด-19 ซึ งสอดคล้องกับ (สุ ภาภรณ์ โสภา, สุ เทพ สุ ดเอียม, สุ ข
อุษา นุ่ นทอง และภัชลดา สุ วรรณนวล,
) ได้ทาํ การศึกษาเรื องแนวทางการดํารงชี วิตวิถีใหม่ตาม
หลักปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ของประชาชนเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี ผลการศึ กษาพบว่ า การ
ดํารงชี วิตวิถีใหม่ (New normal Life) ทีเปลียนไปจากเดิม เช่ น การใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน คือ การใช้จ่าย
อย่างประหยัด การดูแลสุ ขภาพอย่าง เข้มงวดด้วยวิธีการสวมหน้ากากอนามัย การอยูร่ วมกันในสังคมให้
เว้นระยะห่าง การใช้ชีวิตสาย กลางเป็ นการดําเนินอยูบ่ นวิถีความพอเพียงของทุกสิ ง รวมทังมีการทํางาน
วิถีใหม่ คือ ทํางานทีบ้านเพือลดการอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
. เพือศึกษาผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด- (ไตร
มาส ช่วงเดือ นเมษายน-มิถุนายน
) ในจังหวัด ภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่ามาตรการการป้องกันการ
แพร่ ระบาดของเชื อไวรัส โควิด- เช่ น การเว้นระยะห่ างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามัย ล้า งมื อ
บ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ มี ผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่ องเทียวทีจะเข้ามาท่องเที ยวในจังหวัดภูเก็ต
หรื อจุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (วนัส นันทน์
โพธิ เพชร, 2562) ที ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจท่ อ งเที ยวแหล่ ง ท่ อ งเที ยวเชิ ง
ประวัติ ศาสตร์ ข องผู ้เยียมเยือ นชาวไทย กรณี ศึ กษา อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยา ผล
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การศึ กษาพบว่า สิ งดึ งดู ดใจจากแหล่ งท่ องเทียวที กระตุ ้นให้บุคคลตัด สิ นใจ เดิ นทางไปท่ อ งเที ยวยัง
แหล่งท่องเทียวใดแหล่งท่องเทียวหนึง
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนี เรื อง พฤติกรรมการปรับตัวของนักท่องเทียวช่วงวิ ก ฤตสถานการณ์
โควิ ด -19 (ไตรมาส ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ) ในจังหวัดภูเก็ต ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
1. ควรพัฒนาหรื อปรับปรุ งข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของนักท่องเทียวให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
2. ควรศึกษาการพฤติกรรมการปรับตัวของนักท่องเทียวแต่ละกลุ่ม
3. เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด- ส่ งผลให้การดําเนิ นวิจยั
ในพืนทีเต็มไปด้วยความยากลําบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึน ควรมีการลงพืนทีจริ งให้มากขึน
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การศึกษารู ปแบบการท่องเทียวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
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1-2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุประสงค์ 1) ศึกษารู ปแบบการท่องเทียวแบบ Sandbox กรณี ศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต 2) ศึกษาผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียวรู ปแบบ Sandbox โดยวิธีวิจยั เชิงบรรยาย เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และการแสดงความคิดเห็นผ่านสื อออนไลน์ มีผลการวิจยั พบว่า
1. ศึ ก ษารู ป แบบการท่ อ งเที ยวแบบ Sandbox กรณี ศึ ก ษาจัง หวัด ภู เก็ ต พบว่ า การเข้า ร่ ว ม
โครงการ Phuket Sandbox จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามมาตรการอย่ า งเข้ม งวด และเข้า พัก โรงแรมที ได้รั บ
เครื องหมายรั บรอง SHA Plus (SHA+) เท่ านัน เพือยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพทีมี
มาตรฐานแก่ผูป้ ระกอบการทีผ่านเกณฑ์
2. ศึ กษาผลกระทบที เกิดจากการท่ องเทียวรู ปแบบ Sandbox ส่ งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ใน
ด้านเศรษฐกิจ ซึ งจะเห็นได้ว่า ประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้รับความเดือดร้ อนจากการแพร่ ระบาดของเชือ
ไวรั ส Covid- ทํา ให้ ส ภาพเศรษฐกิ จ ตกตํา จึ ง ทํา ให้ มี โ ครงการ Phuket Sandbox เพื อกระตุ ้น ให้
นักท่องเทียวทังในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ต
คําสําคัญ: รู ปแบบการท่องเทียว, Sandbox, Covid-19
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Abstract
The objectives of research study were as following 1) to study about sandbox based tourism;
case study in Phuket. 2) To study the effect of Phuket sandbox based tourism. This study was
descriptive research collected the data from online information and social media comments.
The findings of this research were found that 1) Participating in Phuket sandbox based
tourism must strictly follow the measures and staying in only SHA Plus hotels certificated mark to
assure health and safety standard for qualified entrepreneurs.
2) There were both positive and negative effects of Phuket sandbox based tourism. In
economic dimension, people in Phuket were in troubled of Covid19 pandemic which caused worse
economic condition. Phuket sandbox scheme stimulated both domestic and foreign tourists to travel
in Phuket province.
Keywords: based tourism, sandbox, covid19
บทนํา
การระบาดของเชื อไวรั ส โคโรนา (โควิ ด - ) พบในประเทศไทยตังแต่ มกราคม
จากนันเริ มมีการเฝ้าระวังผูท้ ีเดิ นทางมาจากประเทศจี นในเดื อนกุมภาพันธ์ ต่อมาพบว่ามีผูป้ ่ วยมากขึน
ในกลางเดือนมีนาคม โดยเกิดการระบาดของเชื อไวรั สโคโรนา (โควิด- ) ทีพบผูป้ ่ วยเป็ นจํานวนมาก
จากสนามมวยลุมพินี และสถานบันเทิ งจากย่านทองหล่ อ ส่ งผลให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นและประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล จากการทีรัฐบาลประกาศการสังปิ ดธุ รกิจ และ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนอยูภ่ ายในเคหะสถานของตน ทําให้สถานการณ์การระบาดของเชือไวรัสโคโรนา
(โควิด - ) ในประเทศไทยมี แนวโน้มดี ขึน (สุ รชัย โชคครรชิ ตไชย,
) ส่ วนการระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด- ) ระลอกที ในประเทศไทยนัน เริ มช่วงปลายเดื อนธันวาคม พ.ศ.
โดย
พบหญิงไทย อายุ ปี อาชี พค้าขายทีตลาดกลางกุง้ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติด
เชื อโดยไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ งคาดว่าเป็ นการติดเชือจากแรงงานชาวเมียนมาใน
ตลาดกุง้ ซึ งเป็ นพืนที ที มีแ รงงานชาวเมียนมาอาศัยอยู่อ ย่างหนาแน่ น รั ฐบาลจึ งออกมาตรการ "ล็อก
ดาวน์" ตามทีผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ประกาศไปเพือป้ องกันการระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (โควิด- )
ไปยังสถานที อืนๆ (BBC NEWS, ) และการระบาดของเชื อไวรั สโคโรนา (โควิด- ) ระลอกที
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เริ มช่ วงต้นเดื อนเมษายน พ.ศ.
จากคลัส เตอร์ สถานบันเทิง ย่านสุ ขุมวิท ทองหล่อ ซึ งการระบาด
ของเชือไวรัสโคโรนา (โควิด- ) ได้แพร่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลทีชอบเทียว
กลางคืน ศิลปิ น นักแสดง รวมไปถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งทางการเมืองและเอกชน (ไทยโพสต์, 2564)
ตังแต่ เกิ ด การระบาดของเชื อไวรั ส โคโรนา (โควิด- ) ประเทศไทยได้ประกาศปิ ดประเทศ
สําหรับนักท่องเที ยวต่างชาติในช่ วงปลายเดือนมี นาคม พ.ศ.
เนื องจากเชื อไวรั สโคโรนา (โควิด) เริ มแพร่ กระจายในประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการขาดนักท่องเทียว ซึ ง
ประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้ตงความหวั
ั
งกับโครงการPhuket Sandbox ทีจะอนุญาตให้นกั เดินทางต่างชาติ
ทีได้รับวัคซี นครบ เข็มเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ระบุว่าโครงการ
Phuket Sandbox ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน วันที กรกฎาคม
ภูเก็ตจะเป็ นจังหวัดแรกทียกเลิก
ข้อกําหนดสําหรับนักท่องเทียวต่างชาติทีได้รับวัคซี นครบ เข็ม การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ระบุว่า
พวกเขาจะถูกกําหนดให้อยูภ่ ายใต้มาตราการ Phuket Sandbox เป็ นเวลา วัน จากนันจะได้รับอนุ ญาต
ให้เดินทางไปยังสถานทีอืนๆ ของประเทศไทย (CNN travel, 2021)
จังหวัดภูเก็ต มีความสําคัญต่อภาคการท่องเที ยวในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เพือสะท้อนให้
เห็ นว่ าสิ งเหล่ านี คื อ เหตุ ผลที ทําให้จัง หวัด ภู เก็ ตเป็ นจังหวัด นํา ร่ องในการเปิ ดประเทศ จากการแพร่
ระบาดของเชื อไวรั สโคโรนา (โควิด- ) ในระลอกที ส่ งผลให้รัฐบาลเร่ งเตรี ยมแผนเดิ นหน้ากระตุน้
เศรษฐกิจด้านการท่องเทียว ทังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอีกครังในช่วงไตรมาส พร้อมทัง
ได้ป ระเมิ นสถานการณ์ แ ละการคาดการณ์ จ าํ นวนนักท่ องเที ยวและรายได้จากการท่ อ งเที ยว ภายใต้
โครงการพืนที นําร่ องเปิ ดประเทศ หรื อ Phuket Sandbox (ประชาชาติธุรกิจ,
) ในช่ วงเริ มต้นของ
โครงการ Phuket Sandbox การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ได้มีการยืนยันแผนเปิ ดจังหวัดภูเก็ต เพือรั บ
นักท่ องเที ยวที ได้รับวัคซี นครบ เข็ม ในวันที กรกฎาคม
เป็ นต้นไป โดยไม่ มีการกักตัวและ
อาศัยอยูใ่ นภูเก็ตเป็ นเวลา วัน ก่อนทีจะเดิ นทางออกนอกพืนที แต่คาํ สังจังหวัดล่าสุ ดได้มีการระบุว่า
นักท่องเทียวทีได้รับวัคซีนต้องอยูจ่ งั หวัดภูเก็ตไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนเดินทางไปยังพืนทีอืนในประเทศ
โครงการ Phuket Sandbox ได้รับการอนุ มตั ิภายใต้เงื อนไขดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ว ดังนัน นักท่ องเที ยว
จะต้องอยูใ่ นพืนทีจังหวัดภูเก็ต วันและต้องแสดงผลการตรวจ COVID- เป็ นลบก่อนเดินทางไปยัง
จังหวัดอืน (Thaiontours, 2564)
การท่องเทียวในประเทศไทยรู ปแบบ Sandbox นัน เป็ นการใช้พืนทีในจังหวัดภูเก็ตเพือทดสอบ
ความสามารถและความพร้อมในการรองรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีเดินทางเข้ามาพักผ่อน ท่องเทียว
ในพืนทีจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็ นการกระตุน้ ภาคเศรษฐกิจในพืนทีระหว่างชุมชนกับนักท่องเทียว ซึ งจะ
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เห็ นได้ถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลือนเศรษฐกิจของภาครัฐทีจะดําเนินควบคู่ไปกับการ
ท่องเทียวรู ปแบบ Sandbox ทีจะเกิดขึนภายในประเทศในอนาคตอันใกล้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษารู ปแบบการท่องเทียวแบบ Sandbox กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียวรู ปแบบ Sandbox
วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสารเป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ ศึกษาข้อมูลเอกสาร
โดยการศึ ก ษาค้น คว้า จากเอกสารทางวิ ช าการ บทความ วารสาร รายงานการวิ จ ัย และข้อ มู ล จาก
อินเตอร์ เน็ต รวมถึ งการสังเกตการณ์ ผ่านสื อออนไลน์ ซึ งในการวิจัยครังนี ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูล
จากเอกสารข่ า ว สื อออนไลน์ ที เกี ยวข้อ ง เพื อค้นหาข้อ มู ลที แท้จ ริ ง ผูว้ ิ จัยได้กาํ หนดกลุ่ มเป้ า หมาย
สําหรับการให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็ นผูท้ ีแสดงความคิดเห็นผ่านสื อออนไลน์ในเรื องต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. รายการ Sci Find (Phuket Sandbox คืออะไร)
2. รายการ Open Eyes By Doctor Kate (รี วิว Phuket Sandbox กลับไทย เอกสารอะไรทีต้องมี)
3. รายการ workpointTODAY HASHTAG (สรุ ปภูเก็ตแซนด์บอ็ กซ์ โครงการนําร่ องเปิ ด
ประเทศ)
4. รายการ เรื องเด่นทัวไทย MGR Online VDO (“phuket Sandbox” ความหวัง...ฟื นฟู
ท่องเทียว-เศรษฐกิจภูเก็ต)
5. Thaiontours : เรื อง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox): แผนการเปิ ดประเทศไทยโดยไม่
ต้องกักตัว
6. กรมประชาสัมพันธ์ : เรื อง Phuket Sandbox
ผลการวิจัย
1. ศึ ก ษารู ปแบบการท่ อ งเที ยวแบบ Sandbox กรณี ศึ กษาจัง หวัด ภู เก็ต พบว่ า เป็ นโครงการ
ทีอนุ ญาตให้ท่องเทียวทีเดินทางจากต่างประเทศและได้รับวัคซี นครบโดส สามารถเข้าในพืนทีจังหวัด
ภูเก็ตได้โดยไม่ตอ้ งกักตัวและนักท่องเทียวทีเดินทางมายังภูเก็ตต้องพักในโรงแรมที ได้รับเครื องหมาย
รั บรอง SHA Plus (SHA+) เท่ านัน ซึ งเครื องหมาย SHA+ คื อ สัญลักษณ์ มาตรฐานท่องเที ยวปลอดภัย
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ด้านสุ ขอนามัย ออกโดยททท.และ สธ. เพือยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพทีมีมาตรฐาน
แก่ผูป้ ระกอบการทีผ่านเกณฑ์ หลังการเข้าพักตามระยะเวลาทีกําหนด และตรวจไม่พบเชือโควิด-19 จะ
สามารถเดินทางไปยังพืนทีอืนๆ ในประเทศได้
เงือนไขของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สําหรับนักท่องเทียวทังในประเทศ และต่างประเทศ ดังต่อไปนี
1. นักท่องเที ยวต้องมาจากกลุ่มประเทศเสี ยงตํา และปานกลาง (ตามทีกระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนดและการท่องเทียวแห่ งประเทศไทย เลือกบางประเทศ)
2. ต้องอยูใ่ นประเทศความเสี ยงตํา และปานกลาง อย่างน้อง วันก่อนเดินทางเข้าพืนที
3. ได้รับวัคซี นทีรับรองโดย อย. หรื อองค์การอนามัยโลก ครบกําหนด ตามประเภทวัคซี นอย่าง
น้อย วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซี น (Vaccine Certificate) อย่างถูกต้อง
4. มีผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR ภายใน ชัวโมง
5. กรณี เคยติดเชือ ต้องได้รับวัคซีนครบตามประเภทของวัคซี น อย่างน้อย วัน
6. มีประกันสุ ขภาพ ทีครอบคลุมโควิด- วงเงินคุม้ ครองไม่ตากว่
ํ า แสนดอลลาร์ สหรัฐ
7. กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี มากับผูร้ ับวัคซี นให้เดินทางพร้อมผูป้ กครองได้
8. มีหนังสื อรับรองบุคคลทีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry -COE)
เงือนไขเมือเดินทางถึง และระหว่างอาศัยในจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี
. มาตรการตรวจคัดกรองอาการและการดําเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
. ให้ใช้ระบบติ ด ตามหรื อ ติ ด ตังแอปพลิ เคชันตามที ทางราชการกําหนด โดยให้เปิ ดระบบ
ติ ดตามดัง กล่ าวไว้ต ลอดเวลา เพื อเฝ้าระวังหรื อติ ดตาม อาการระหว่างที ผูเ้ ดิ นทางพํานักอยู่ในพื นที
จังหวัดนําร่ องด้านการท่องเทียว
. ให้เดิ นทางออกจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมหรื อสถานทีพักโดยยานพาหนะทีจัดไว้เป็ น
การเฉพาะ โดยต้องไม่มีการแวะหรื อหยุดพัก ณ สถานทีใด ๆ ก่อนถึงโรงแรมหรื อสถานทีพัก
. ให้มีการตรวจหาเชือโรคโควิด - โดยวิธี RT-PCR ณ สถานทีทีทางราชการกําหนด โดยผู ้
เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
เงือนไขก่อนเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตไปยังพืนทีจังหวัดอืนภายในประเทศไทย ดังต่อไปนี
. ให้ตรวจหาเชือโรคโควิด - โดยวิธี RT-PCR กรณี ประเทศ/พืนที ปลายทางกําหนด โดยผู ้
เดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
. ในกรณี ผูเ้ ดิ น ทางออกจากพื นที จัง หวัด นําร่ อ งด้านการท่ องเทียวไปยังจังหวัดอื นภายใน
ราชอาณาจักร ให้ผูเ้ ดิ นทางแสดงหลักฐานการพํา นักที อยู่ในพื นที จัง หวัด นําร่ อ งด้านการท่ องเที ยว
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พร้ อ มหลัก ฐานผลการตรวจหาเชื อโรคโควิ ด - โดยวิ ธี RT-PCR ตามข้อ . ) ข. ต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าทีหรื อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติ ดต่ อของจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางตามหลักเกณฑ์
หรื อแนวทางทีทางราชการกําหนด (Thaiontours, 2564)
2. ศึกษาผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียวรู ปแบบ Sandbox
ด้านเศรษฐกิจ จากวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid- ทีผ่านมาทําให้สภาพเศรษฐกิจตกตํา ซึ งใน
ปั จจุ บนั มีความถดถอยลงอย่างมาก อัต ราการจ้างงานลดลง ผูค้ นขาดแคลนคุ ณทรั พ ย์ในการเลียงชี พ
ทําให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับความเดื อดร้ อนอย่างหนัก จึงทําให้มีโครงการ Phuket Sandbox
กระตุน้ ให้นักท่ องเที ยวทังในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่ องเที ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่ งผลให้การ
ประกอบอาชี พของประชาชนในจังหวัดมี ความเจริ ญรุ่ งเรื องมากขึน ยกตัว อย่างเช่ น การค้าขายของ
บริ เวณหาดต่างๆ การค้าขายของบริ เวณสถานทีท่องเทียวต่างๆ และรถรับจ้างประจําทางหรื อรถรับจ้าง
ไม่ประจําทาง ต่างได้รับผลกระทบทีดีตามไปด้วย
จึ ง เห็ น ได้ ว่ า โครงการ Phuket Sandbox เป็ นการฟื นฟู เศรษฐกิ จ ในจั ง หวัด ภู เก็ ต ทั งด้ า น
ผูป้ ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานท่ องเทียวต่างๆ ให้กบั จังหวัดภูเก็ตอีกครัง เพราะรายได้หลัก
ของภูเก็ตมาจากการท่องเทียว และเป็ นโครงการนําร่ องทีดีสาํ หรับการเปิ ดประเทศ เพราะจะได้ทดสอบ
ระบบต่างๆ เพือนําไปใช้กบั จังหวัดอืนๆ ผลกระทบในด้านลบอาจจะเกิดการระบาดขนาดใหญ่ได้อีก
ครัง ถึงแม้ว่านักท่องเทียวจะฉี ดวัคซี นแล้ว และผ่านการคัดกรองมาอย่างเข้มงวด แต่วคั ซี นบางตัวมันไม่
สามารถป้ องกันได้ทุกสายพันธุ์ คนส่ วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซี นซิ โนแวค (Sinovac) ซึ งยังไม่มี
งานวิจยั ออกมารับรองว่าสามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์
การอภิปรายผล
1. ศึ กษารู ปแบบการท่ องเทียวแบบ Sandbox กรณี ศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบว่า เป็ นโครงการที
อนุ ญาตให้ท่องเที ยวที เดิ นทางจากต่างประเทศและได้รับวัคซี นครบโดส สามารถเข้าในพืนที จังหวัด
ภูเก็ตได้โดยไม่ตอ้ งกักตัวและนักท่องเทียวทีเดินทางมายังภูเก็ตต้องพักในโรงแรมที ได้รับเครื องหมาย
รับรองเท่านัน หลังการเข้าพักตามระยะเวลาทีกําหนด สามารถเดินทางไปยังจังหวัดอืนในประเทศไทย
ได้ รั ฐ บาลผ่อ นคลายมาตรการต่ าง ๆ ที เป็ นการจํากัด การเดิ นทางและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ทําให้
เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ภายในประเทศค่ อ ยๆ ทยอยกลับ มาเริ มดํา เนิ น การได้อี ก ครั งหนึ ง รวมไปถึ ง
เตรี ยมการเพือเปิ ดให้มีการท่องเทียวในประเทศ และเปิ ดให้ชาวต่างชาติบางส่ วนสามารถเดินทางเข้ามา
ในประเทศได้ (แผนการฟื นฟู เศรษฐกิ จ และสั งคมจากผลกระทบของไวรั ส โควิ ด -19, 2564) การ
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ท่องเทียวแห่ งประเทศไทย ได้มีการยืนยันแผนเปิ ดเมืองภูเก็ตในวันที กรกฎาคม
เป็ นต้นไป เพือ
รับนักท่องเทียวทีฉี ดวัคซี นครบ เข็ม โดยไม่มีการกักตัวและมีการระบุตอ้ งอยูใ่ นภูเก็ตเป็ นเวลาเพียง
วัน ก่อนเดินทางไปยังพืนทีอืนในประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) การอาศัยอยูใ่ นจังหวัดภูเก็ตจะต้อง
พักโรงแรมที ทางโครงการจัด สรรให้ นัก ท่ องเที ยวที เดิ น ทางมายังภู เก็ ตต้องพัก ในโรงแรมที ได้รับ
เครื องหมายรับรอง SHA Plus (SHA+) เท่านัน (คําสังจังหวัดภูเก็ต, 2564)
2. ผลกระทบทีเกิดจากการท่องเทียวรู ปแบบ Sandbox ส่ งผลกระทบในเชิ งบวกและเชิ งลบต่อ
ด้า นเศรษฐกิ จ ซึ งจะเห็ น ได้จ ากผู ค้ นส่ ว นใหญ่ ได้รั บ ผลกระทบทางลบจากโควิ ด -19 ทํา ให้ ส ภาพ
เศรษฐกิ จ แย่ลง จึ ง ทําให้มี โครงการ Phuket Sandbox เพื อกระตุน้ ให้นักท่ องเที ยวทังในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามาท่ องเทียวในจังหวัดภูเก็ต รั ฐบาลได้ดาํ เนิ นการเยียวยาประชาชนที ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาด โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายประจําของประชาชน อาทิ ค่านําประปา ค่า
ไฟฟ้ า และใช้มาตรการด้านการคลังในการช่ วยเหลื อเยียวยาค่าใช้จ่ายให้แก่ ประชาชนทัวไปที ได้รับ
ผลกระทบผ่านโครงการ “เราไม่ทิงกัน” (แผนการฟื นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโค
วิ ด -19, 2564) รั ฐ บาลจัด โครงการภู เก็ ตแซนด์บ็อ กซ์ เริ มมี นัก ท่ อ งเที ยวเดิ นทางมาเป็ นจํานวนมาก
ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดอย่างเข้มข้นจากหน่ วยงานต่างๆ เริ มสร้างรายได้ให้คนในพืนที
มี จุ ด ขายคื อ ความอุ ด มสมบู รณ์ และสวยงามของทะเลในช่ ว ง ปี ที ผ่ า นมา ไม่ มีนั กท่ อ งเที ยวทํา ให้
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื นฟู ส่ วนเรื องค่าอาหาร ค่าทีพัก ผูป้ ระกอบการช่วยกันลดราคาเพือดึงดูด
ลูกค้า เชือมันว่าในปี
จ.ภูเก็ต จะมีนกั ท่องเทียวเพิม - เปอร์เซ็นต์ เพราะต่างชาติให้การยอมรับ
ความสําเร็ จภู เก็ต แซนด์บ็อ กซ์ เราต้อ งผลักดัน อย่างเต็ ม พิ กัด เนื องจากได้เปรี ยบกว่าหลายประเทศ
(ไทยรัฐ, 2565)
ข้ อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาเรื องในทํานองเดียวกันนี สําหรั บแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย เพือง่ ายต่อการ
นําข้อมูลมาใช้ในการเปรี ยบเทียบและเสนอแนวคิดเชิงลึกต่อไป
7.2 เนื องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ส่ งผลให้ก ารดําเนิ น งานวิจัยใน
พืนทีเป็ นไปด้วยความลําบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึน ควรมีการลงพืนทีจริ งให้มากยิงขึน
7.3 ควรมีการศึกษาเรื องเดียวกันในหลายๆมิติ เพือการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
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การสร้ างสรรค์ หนังสื อประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา
The Creation of Books Illustrations Tales the Sandonta Tradition
วรางคณา ปัญญารั มย์ / ประชาธิป มากมูล
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สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Digital Art Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

บทคัดย่ อ
การสร้ างสรรค์หนังสื อภาพประกอบนิ ทานประเพณี แซนโฎนตา มี วตั ถุ ประสงค์เพื อศึ กษา
ข้อมู ลเกียวกับประวัติความเป็ นมาของประเพณี แซนโฎนตาและเพือสร้างสรรค์หนังสื อภาพประกอบ
นิทานประเพณี แซนโฎนตา ในการดําเนิ นงานครังนี สําหรับเด็กอายุ - ปี เพือเป็ นการนําเสนอและการ
สอน เพือให้ความรู ้ กียวกับประเพณี ทอ้ งถิ น และ ได้มีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกียวกับประเพณี
แซนโฎนตา มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้แล้ว จากหนังสื อภาพประกอบนิทานประเพณี แซนโฎนตาทีจะนํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลมีขนาด x ซม. จํานวน หน้า นําเนื อหาทีได้มากําหนดขอบเขตและทิศทางการ
เล่ า วางโครงเรื อง เนื อเรื อง ออกแบบคาแรคเตอร์ ออกแบบ Story Board ใช้ โ ปรแกรม Adobe
Photoshop วาดฉากและลงสี วิเคราะห์ผลงานและนําปั ญหามาแก้ไขเพือพัฒนาผลงาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาด้ า นหลั ก การออกแบบหนั ง สื อที ยัง ไม่ เรี ยบร้ อ ย การจัด วาง
ภาพประกอบและตัวอักษรทีไม่ลงตัว การใช้สี ให้ใช้ทุกวรรณะในการจัดทําหนังสื อ การเก็บแสงเงายัง
ไม่ค่อยดี และสัดส่ วนตัวละครยังไม่สมส่ วน หนังสื อภาพประกอบนิทานเล่มนีช่ วยให้ผอู ้ ่านได้ทราบถึง
ประวัติความเป็ นมาของประเพณี ความเชือ เรื องราวต่างๆ ทีเกิดขึน รวมไปถึงเรื องภูมิปัญญาของผูค้ น
ในชุมชนและประเพณีแซนโฎนตากลายเป็ นวัฒธรรมส่ วนหนึ ง
คําสําคัญ: หนังสื อภาพประกอบ, นิทาน, แซนโฎนตา
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Abstract
Creation of books, illustrated stories of Santana traditions. The objective is to study
information about the history of the Santana Tradition and to create an illustrated book on the Santana
Tradition. In this operation for children 6-9 years old for presentations and teaching. To provide
knowledge about local traditions and to have researched and gathered information about the Santana
traditions. Let's analyze the information that has been obtained. From a book of illustrated stories in
the Santana Tradition that will be analyzed, the data is 21 x 21 cm. size 36 pages. Create a storyline,
story line, character design, story board design, use Adobe Photoshop, draw scenes and paint, analyze
work and bring problems to be solved to improve work.
The results showed that The problem of unfinished book design principles Inaccurate
arrangement of illustrations and letters, use of color, use of all castes in the preparation of the book.
Shadow retention is not very good. and the proportions of the characters are still disproportionate
This illustrated storybook allows readers to learn about the history of traditions, beliefs, stories that
occurred, as well as the wisdom of the people in the community and the traditions of Santa who
became part of the culture.
Keywords: creation, Illustration of books, Sandonta
บทนํา
วันแซนโฎนตา หรื อวันเบ็ณฑ์ธม (วันสารทใหญ่ ) ประเพณี แซนโฎนตา เป็ นประเพณี หนึ งทีมี
ความสําคัญ และปฏิบตั ิสืบทอดติดต่อกันมายาวนาน นับเป็ นพัน ๆ ปี ของชาวเขมร ทีแสดงออกถึงความ
กตัญ ู ต่อผูม้ ีพระคุณ สะท้อนให้เห็ นความรัก ความผูกพัน ความกตัญ ู รู้คุณของสมาชิ กในครอบครั ว
เครื อญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม คํา เดือน ของทุกปี ซึ งเมือถึ งวัน
นันลูก หลาน ญาติ พี น้องทีไปประกอบอาชี พ หรื อตังถิ นฐานอยู่ทีอื น ไม่ ว่าจะใกล้ หรื อไกลจะต้อง
เดิ น ทางกลับมารวมญาติ เพื อทําพิ ธีแ ซนโฎนตา เป็ นประจํา ทุ กปี แซนโฎนตาเป็ นภาษาเขมร แซน
หมายถึง การเซ่ น การเซ่ นไหว้ การบวงสรวง โฎนตา หมายถึ ง การทําบุ ญให้ปู่ย่า ตายาย หรื อ บรรพ
บุรุษทีล่วงลับไปแล้ว ประเพณี แซนโฎนตา จึ งหมายถึง ประเพณี การเซ่ นไหว้ผีบรรพบุรุษ ทีนับได้ว่า
เป็ นประเพณี สําคัญที คนไทยเชื อสายเขมร มี การสื บทอดกันมาเป็ นระยะเวลานาน นอกจากประเพณี
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แซนโฏนตาจะเป็ นการอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผบี รรพบุรุษ ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ จุดมุ่งหมายรองของการออก
กุศโลบายของบรรพบุ รุษ คือ การแสดงถึ งความกตัญ ู กตเวที ของลูกหลานที แสดงต่ อผูม้ ี พ ระคุ ณ ที
ล่วงลับไปแล้ว และเพือให้ลูกหลาน ญาติมิตรจะได้มารู ้จกั กันสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
เป็ นทีพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน. (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, 2564)
ประเพณี แ ซนโฎนตา ถื อ เป็ นวันสารทเดื อนสิ บของชาวไทยเชื อสายเขมร ที ลูกหลานจะมา
รวมตัวกันเพือทําบุ ญอุทิศส่ วนกุศลให้บรรพบุรุษ ผูล้ ่ วงลับประเพณี วนั สารทของคนวัฒนธรรมเขมร
ครอบครั วและเครื อญาติได้กลับมาพบหน้ากัน เพือทําบุ ญให้บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับ เฉกเช่นเดี ยวกับ "วัน
สารทไทย", "วันสารทจีน" และในวัฒนธรรมของชาวเขมรก็มีประเพณี "วันสารทเขมร" หรื อทีเรี ยกกัน
ว่า "ประเพณี แซนโฎนตา" ซึ งชาวเขมร รวมทังชาวไทยเชื อสายเขมรทีอาศัยอยู่ภายในพืนทีต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย ได้ให้ความสําคัญกับประเพณี นีเป็ นอย่างยิงวันแซนโฎนตา หรื อ ไงแซนโฎนตา ตรงกับ
วันแรม 14 คํา เดื อน 10 ของทุ กปี ซึ งในปี 2563 วันแซนโฎนตา ตรงกับวันนี (16 กันยายน) คําว่า "ไง"
หมายถึง วัน คําว่า "แซน" หมายถึง การเซ่ นไหว้ การบวงสรวง คําว่า "โฎน" หมายถึง ย่าหรื อยาย คําว่า
"ตา" หมายถึง ปู่ หรื อตา ดังนันประเพณี นีจึงหมายถึง การเซ่ นไหว้ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อบรรพบุรุษทีล่วงลับ
ไปแล้ว ถือเป็ นวันสารทเดือนสิ บของชาวเขมร ในช่วงเวลานี ลูกหลานชาวเขมรทีไปทํางานในพืนทีต่าง
ๆ จะเดินทางกลับมาหาครอบครั วกันอย่างพร้อมหน้าพร้ อมตา เพือทําบุญอุทิศส่ วนกุศลแก่บรรพบุ รุษ
เป็ นการแสดงออกถึงความกตัญ ูต่อผูม้ ีพระคุณทังนี ชาวเขมรมีความเชือว่า เมือถึงวันแรม 1 คํา เดื อน
10 ประตู ย มโลกจะเปิ ด เพื อให้ ผู ้รั บ กรรมที อยู่ในนรกได้ เดิ น ทางมาเยียมญาติ ไ ด้ ชาวเขมรจึ ง จัด
ทําอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันขึน 14 คํา เดือน 10 และพอรุ่ งเช้าวันขึน 15 คํา เดื อน 10 ก็จะ
นําอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทําบุ ญอุทิศส่ วนกุศลทีวัด เรี ยกว่า "วันเบ็นตู จ" โดยเชื อว่าผีจะออกมาจาก
ยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนันต้องกลับไปรั บกรรมในยมโลกตามเดิ ม จากวันเบ็นตู จนับไปอี ก 15 วัน
(นับจากวันขึน 14 คํา เดื อน 10) จะตรงกับวันแรม 14 คํา เดื อน 10 ของทุ กปี คื อ "วัน เบ็นทม" ซึ งเป็ น
วันทีประกอบพิธีแซนโฎนตา อีกส่ วนสําคัญคือการเตรี ยม "บายเบ็ญ" โดยเตรี ยมอาหาร ผลไม้ หมากพลู
บุหรี ใส่ กระทงเล็ก ๆ หลายใบ และจัดใส่ กระทงใบใหญ่สัก 2 ใบ นํามาตังไว้นอกรั วบ้านในวันแรม 15
คํา เพือให้ผที ีไม่มีญาติ การประกอบพิธีแซนโฎนตา แต่ละบ้านจะเตรี ยมเครื องเซ่ นไหว้ต่าง ๆ ทังอาหาร
คาว-หวาน ผลไม้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพือเซ่ นไหว้ศาลปู่ ตาประจําหมู่บา้ น เซ่ นไหว้ศาลพระภูมิประจําบ้าน
ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาทีบ้าน และประกอบพิธีกรรมทีวัด โดยการทําเช่ นนีเพือให้บรรพบุรุษรั บ
ผลบุ ญกุศลทีอุ ทิศไป ทําให้บ่วงกรรมทีมี บรรเทาลง ซึ งชาวเขมรยึดถื อประเพณี นีสื บทอดกันมาอย่าง
ยาวนานด้วยความเชือทีว่าถ้าในยุคของตนได้แซนโฎนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ ไปแล้ว
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รุ่ นลู กจะต้องแซนโฎนตาให้ตนเหมือนกัน เพือให้ลูกหลานต้องปฏิบตั ิสืบทอดต่อ ๆ กันไป เช้าวันขึน
15 คํา เดื อน 10 ญาติหรื อลูกหลานนําอาหารจํานวนมากมาทําบุญทีวัด บรรพบุรุษก็จะเกิดความปลืมอก
ปลื มใจ เมื อถึ งกําหนดวันทีต้องกลับไปนรก ก็จะอวยพรให้ญาติ หรื อลู กหลานมี ความสุ ขความเจริ ญ
ประกอบอาชี พ ประสบผลสําเร็ จ มี เงิ นมี ท องใช้ แต่ ถ้า ไม่ เห็ น ลู กหลานเตรี ยมสํารั บไว้ให้ ก็จ ะรู ้ สึ ก
โศกเศร้า ผิดหวัง จนโกรธและสาปแช่งญาติหรื อลูกหลานไม่ให้มีความสุ ขความเจริ ญ ดังนันชาวเขมรจึง
ประกอบพิธีนีสื บเนืองมาจนถึงปั จจุบนั (สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสุ รินทร์ , 2563)
ประเพณี แซนโฎนตาเป็ นประเพณี ของชาวไทยเชือสายเขมร นับวันนันยิงหาดูยากมาก เพราะ
สมัยนี ครอบครั วเล็กๆ ไม่มีเวลามากพอทีจะมาจัดพิธี ส่ วนมากจะเป็ นครอบครั วใหญ่จะจัดพิธีขึนนี มา
จึ งใช้หนังสื อภาพประกอบช่ วยอธิ บายให้เรื องนันชัดเจนยิงขึนและนอกจากนี หนังสื อภาพประกอบ
สําหรับเด็กยังมีรายละเอียดอืนๆ ในภาพทีจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการต่อเนื องได้อีกอัน ได้แก่
องค์ประกอบของภาพ รู ปแบบในภาพ สี นําหนักของสี และเทคนิ คในการสร้างสรรค์ เป็ นต้น และ
ยังช่วยอธิ บายเสริ มเนื อหาให้ชดั เจนหนังสื อภาพประกอบและเสริ มสร้างเนื อหาให้เกิ ดความเข้าใจเกิด
ความถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะหนังสื อภาพประกอบจะต้องถูกต้องและชัดเจน หนังสื อภาพประกอบ
ไม่จาํ เป็ นต้องเหมื อนจริ งก็ได้ ผูว้ าดภาพประกอบหรื อนักวาดภาพสามารถคิดสร้ างสรรค์ขึนมาเองได้
ตามเนื อหาของเรื องราวโดยให้เกิดความสอดคล้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั เรื องหรื อเนื อหา ซึ งหนังสื อ
ภาพประกอบนันจะช่ วยดึ งดู ดความสนใจของเด็กและมีส่ วนช่ ว ยให้เด็กมีความสนใจในหนังสื อเป็ น
อย่างมาก ซึ งเด็กในช่ วงวัยตอนกลางหรื อเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงอายุ 6 – 9 ปี ) พัฒนาการ
ของเด็กในวัยนี จะเริ มเรี ยนรู ้และมี ประสบการณ์เพิมขึนรู ้จกั ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ เลือกทําในสิ งที
ตนสนใจ มีความรั บผิดชอบมากขึนสามารถจดจําสิ งที เรี ยนรู ้ ไปแล้วได้อย่างแม่นยําสามารถเรี ยนรู ้ได้
มากกว่าวัยเด็กตอนต้น
ดังนันผูว้ ิจยั จึงจัดทําหนังสื อภาพประกอบนิทานเกียวกับประวัติความเป็ นมาของประเพณี แซน
โฎนตาและใช้แนวคิดเทคนิ คในการวาดภาพหนังสื อภาพประกอบนิ ทานทีสอดแทรกเนื อหา ด้วยการ
แต่ ง เนื อเรื อง ออกแบบภาพประกอบที มี ค วามสวยงามและมี ค วามน่ า สนใจ เข้า ใจง่ า ย หนั ง สื อ
ภาพประกอบนิทานเล่ มนี จัดทําขึนเพือให้เด็กทีมีอายุตงแต่
ั
ขวบขึนไปและประชาชนทัวไปได้ทราบ
ถึงความเป็ นมาที มีความเข้าใจยาก และยังเป็ นสื อทีทําให้ผูอ้ ่านนันได้เรี ยนรู ้วิธีคิดของคนไทยเชือสาย
เขมรทีมีความเชือต่างๆเกียวกับประเพณีแซนโฎนตาทีสื บทอดยังมาอย่างยาวนาน
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วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาข้อมูลเกียวกับประวัติความเป็ นมาและประเพณีแซนโฎนตา บ้านสามแวง อําเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือสร้างสรรค์หนังสื อภาพประกอบนิ ทานประเพณีแซนโฎนตา
วิธีการศึกษา
1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกียวกับประเพณีแซนโฎนตา
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้
3. นําเนือหาทีได้มากําหนดขอบเขตและทิศทางการเล่า
4. วางโครงเรื อง
5. เนือเรื อง
6. ออกแบบคาแรคเตอร์
7. ออกแบบ Story Board
8. ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop วาดฉากและลงสี
9. วิเคราะห์ผลงานและนําปัญหามาแก้ไขเพือพัฒนาผลงานต่อไป
10. ตรวจสอบความถูกต้อง
11. สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ผลการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลเกียวกับประวัติความเป็ นมาและประเพณีแซนโฎนตา
การทําบุญกลางปี ของคนไทยนัน ตรงกับวันสิ นเดือน หรื อ แรม คํา เดื อน ซึ งเป็ นช่วง
ทีพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารกําลังออกดอกออกผลดี “พิธีสารทมีบ่อเกิดมาจากพิธีของพราหมณ์ เมือชาวนาเก็บ
เกี ยวรวงข้าวสาลีอนั เป็ น ผลผลิตแรกได้จะนํามาทําเป็ นข้าวมธุ ปายาส และยาคูเพือเลียงพราหมณ์ เพือ
เป็ นสิ ริ มงคลแก่ขา้ วในนา และเพือเป็ นการเซ่ นไหว้บรรพบุรุษ คือ ปู ย่า ตา ยาย ทีล่วงลับไป แล้ว ต่อมา
เมือคนเปลียนมานับถือพระพุทธศาสนา ก็รับเอาแนวคิดดังกล่ าวมาปฏิบตั ิ ตาม และสื บทอดมาจนถึง
ประเทศไทยก็รับเอาแนวคิดทังสองศาสนามาปฏิบตั ิตาม” (สิ ริวภิ า ขุนเอม, 2552)
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ชาวไทยเชือสายเขมร เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีการนับถือ“ผีบรรพบุรุษ” หรื อ“โฏน ตา” หมายถึง ผี
ปู่ ย่าตายาย และบุพการี ทีเสี ยชีวติ ไปแล้วอย่างเหนี ยวแน่น และถือปฏิบตั ิ ในชีวิตประจําวัน ปั จจุบนั ยังคง
มีการเซ่ นไหว้เพือบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมือมีเด็กเกิดใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรื อ เวลาประสบโชค
ดี ในชี วิต เพือให้ด วงวิญญาณได้ร่วมรั บรู ้ และ แสดงความยินดี แ ต่ ถา้ หากมี สมาชิ กครอบครั วประสบ
เคราะห์ ก รรม ป่ วยไข้ไร้ ส าเหตุ ก็ต ้อ ง มี พิ ธี เซ่ น ไหว้ข อขมา ทุ ก ปี ยังมี ง านบุ ญ หรื อ ประเพณี สําคัญ
ประจําปี ที ได้รับการปฏิ บตั ิ สืบต่ อมาจนถึ งปั จจุ บนั เพือรําลึกถึ งบรรพบุ รุษผูล้ ่ วงลับ ชาวไทย เชื อสาย
เขมรเรี ยกว่า“แซนโฎนตา”และกําหนดให้มีการประกอบพิธีเซ่ นไหว้ภายในครอบครัว หรื อสายตระกูล
ในวันแรม 14 คํา เดือน 10 คําว่า“แซนโฎนตา” เป็ นภาษาเขมรถินไทย “แซน” เป็ นคํากริ ยาแปลว่าเซ่ น
ไหว้ หรื อบูชา “โฎนตา” เป็ นคํานาม ตามรู ปคําแปลว่า ยายตา มีนัยได้ทงคนตายและคนเป็
ั
นขึน อยูก่ บั
บริ บทที ใช้ในที นี หมายถึ ง บรรพบุ รุษทังหลายทังปวงที ล่ วงลับไปแล้วอาทิ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เรี ยก
รวมๆ ว่า “โฎนตา”“แซนโฎนตา” (อัษฏางค์ ชมดี, 2553)
2. สร้างสรรค์หนังสื อภาพประกอบนิทานประเพณี แซนโฎนตา
แซนโฎนตา หรื อ บางท่ านสะกดว่า แซนโดนตา เป็ นประเพณี เซ่ นไหว้ผีแ ละบรรพ
บุรุษของชาวไทยเชื อสายเขมร รวมถึงชาวเขมรหรื อกัมพูชาด้วย เป็ นการรําลึ กและอุ ทิศส่ วนกุศลแด่
บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับ อาจเรี ยกว่าเป็ นประเพณี ในเทศกาลสารท คล้ายกับประเพณี ส ลากภัต ตานก๋ วย
สลาก หรื อบุญ เดื อนสิ บในภาคอื นๆ แต่ อาจแตกต่ างในรายละเอียดแซนโฎนตาเป็ นภาษาเขมร คําว่า
“แซน” ภาษาไทยตรงกับ คํา ว่ า “เซ่ น ” หมายถึ ง การเซ่ น ไหว้ ส่ ว นคํา ว่ า “โฎนตา” แปลว่ า ยายตา
ใกล้เคียงกับคําว่าบรรพบุรุษ ญาติโกโหติกา ดังนันความหมายของแซนโฎนตา ก็คือการทําบุญเพืออุทิศ
ส่ วนกุศลให้กบั ผูล้ ่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะบรรพบุรุษหรื อญาติทีใกล้ชิด และหมายรวมทังผูท้ ีล่วงลับ
ไปแล้วโดยไม่เจาะจงว่าเป็ นใครด้วย ประเพณีแซนโฎนตาเริ มจัดตังแต่วนั ขึน 14 คํา เดือน 10 เรี ยกกันว่า
“ไถงเบ็ณฑ์ตู๊จ” หรื อ “วันเบ็ณฑ์ตู๊จ” (บางคนสะกดว่าเบ็นโต๊จ) หรื อวันเบ็ณฑ์เล็ก หรื อวันสารทเล็ก ถือ
ว่าเป็ นวัน เริ มงานวันแรก ช่ วงเวลาระหว่างนันภาษาท้อ งถิ นสุ รินทร์ เรี ยกว่า “วันกันซ็ อง” (กันสงฆ์)
หมายถึงการปรนนิ บตั ิวตั ถากต่อพระสงฆ์ จนกระทังถึงการทําบุญครังใหญ่ในวันแรม 15 คํา เดื อน 10
เรี ยกว่า “ไถงเบ็ณฑ์ธม” หรื อ “วันเบ็ณฑ์ธม” (บางคนสะกดว่า เบ็นธม) หรื อวันเบ็ณฑ์ใหญ่ หรื อวัน
สารทใหญ่คาํ ว่า “เบ็ณฑ์” ตรงกับภาษาไทยว่า “บิณฑ” แปลว่าการรวมให้เป็ นก้อน การปั นให้เป็ นก้อน
การหาเลี ยงชี วิ ต หรื อ หมายถึ ง ก้อ นเหตุที จัด งานบุ ญ กันในเดื อน 10 นี ก็ด้วยว่าเดื อ นนี ตอนกลางคื น
พระจันทร์ จะอับแสงและมือดกว่าเดื อนอืนๆ เชื อกันว่าเป็ นช่วงเวลาที ยมบาลจะปลดปล่อยวิญญาณให้
ขึนมาปะปนกับมนุ ษย์บนโลก เพือเยียมเยียนญาติพีน้องและรอรับส่ วนบุญทังจากญาติพีน้องและบุคคล
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อื น โดยผ่า นพิ ธีก รรมการทํา บุ ญ อุ ทิ ศไปให้ เล่ า กันว่ า ในสมัยก่ อ น ช่ ว งเทศกาลแซนโฎนตา พอตก
กลางคืนคนมักจะได้ยินเสี ยงคนคุยกันที ใต้ถุนเรื อน เมื อมองลอดช่ องพืนกระดานลงไปจะเห็ นคนผม
หงอกผมดํานังผิงไฟคุยกัน แต่ฟังไม่รู้เรื องว่าพูดภาษาอะไร คนเฒ่าคนแก่บอกว่านันคือ “ขม๊อจโฎนตา”
หรื อผีปู่ย่าตายาย ทีเทวดาท่านปล่อยให้มาเยียมลูกหลานและรับส่ วนบุญกุศลทีลูกหลานอุทิศให้ ในช่วง
เทศกาลแซนโฎนตาจะมีประเพณี ทีเรี ยกว่า “จูนโฎนตา” คือ บรรดาลูกหลานญาติพีน้องจะกลับมาบ้าน
มาไหว้พ่อ แม่ ปู่ ย่าตายาย และญาติ ผูใ้ หญ่ทีเคารพนับถื อ และจะนําเอามะพร้ าว ข้าวสารเหนี ยว ขนม
ต่างๆ มามอบให้ หรื ออาจมอบเงินด้วย เพือให้ท่านได้ใช้ทาํ บุญในประเพณี แซนโฎนตา หากพ่อแม่ ปู่ ย่า
ตายายเสี ยชี วิตไปแล้ว ก็จะไปกราบไหว้ญาติผูใ้ หญ่ ทีเคารพและมอบข้าวของเงิ น ทองให้ หรื อถ้าทํา
ไม่ได้กจ็ ะนําสิ งของเหล่านี ไปถวายพระทีวัดแทน เหมือนกับเป็ นการทําบุญอุทิศส่ วนกุศลให้ญาติผใู ้ หญ่
หรื อบรรพบุรุษทีล่วงลับแซนโฎนตามีขนตอนการทํ
ั
าพิธีกรรมดังนี ซึ งแต่ละท้องถินอาจมีรายละเอียด
ปลีกย่อยแตกต่างกัน (มี หมันดี, 2542)
สร้ างสรรค์หนัง สื อ ภาพประกอบนิ ทานประเพณี แซนโฎนตา ผูว้ ิจัยได้วิ เคาระห์ ขอ้ มู ลจาก
ประวัติความเป็ นมาและประเพณี แซนโฎนตา นําเนือหาทีได้มากําหนดขอบเขตและทิศทางการเล่าเรื อง
วางโครงเรื อง เขียนเนื อเรื อง ออกแบบคาร์ แรคเตอร์ ทําการศึกษาเกี ยวกับหลักการออกแบบหนังสื อ
นิ ทาน การเขียนโครงเรื อง หลักการออกแบบคาแรคเตอร์ การแบบหนังสื อสําหรั บเด็ก องค์ประกอบ
ศิ ลป์ ทฤษฎี สี ทฤษฎี สุ ท รี ภาพ หลัก การออกแบบของสิ งพิ ม พ์ รวมถึ งหลัก การวาดภาพ เพื อนามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพประกอบ ทําการออกแบบภาพร่ างและรู ปเล่มจําลอง แล้วจึงใช้โดยใช้
โปรแกรม Adobe Phoptoshop CS6 ในการวาดเส้ น ลงสี จัด หน้า จัด ทําในรู ปเล่ มของหนังสื อ จนได้
หนังสื อภาพประกอบนิ ทานประเพณี แซนโฎนตา ขนาดรู ปเล่มขนาด 21 x 21 เซนติ เมตร จํานวน 36
หน้า ดังจะกล่าวต่อไปนี
2.1. เนือเรื อง
อลิซเด็กสาวลูกครึ งอังกฤษ แม่ของเธอได้พาเธอนันกลับไปยังบ้านเกิดแม่ เพือมาร่ วมประเพณี
แซนโฎนตา แต่ อลิ ซนันไม่ ได้สนใจตามประสาเด็ ก จึ งได้วิงหนี ออกไปในหมู่ บา้ น แต่ แล้วอลิ ซกลับ
หลงทาง เธอจึงเดิ นไปตามทางเรื อยๆ จึงเจอกับเด็กสาวคนหนึง เด็กสาวได้ชวนอลิซไปเทียวดูประเพณี
อะไรบางอย่างทีวัด เมือไปถึงอลิซจึงสงสัยว่าเขาทําอะไรกัน แต่จู่ๆวิญญาณก็ได้ลอยผ่านหน้าอลิซไป
อลิซตกใจกลัวเด็กสาวจึงหันไปบอกกับอลิซว่า ไม่เป็ นไร วิญญาณเหล่านีเขาไม่ทาํ ร้ายหรอก ดูดีๆสิ ทุก
คนต่ า งยิมแย้ม มี ค วามสุ ข อลิ ซ จึ ง ถามเด็ ก สาวว่ า นันเขามาทําอะไรกัน เด็ ก สาวจึ ง บอกกับ อลิ ซ ว่ า
“ประเพณี นีเรี ยกว่าประเพณี แซนโฎนตา เป็ นประเพณี ของคนไทยเชือสายเขมร ทีหนึงปี มีครังเดี ยว เขา
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จะทําบุญให้กบั บรรพบุ รุษ ทีตายไปแล้ว” อลิ ซหันไปเห็ นคนกลุ่ มหนึ งที กําลังจุ ดธู ปพร้ อมนังล้อมวง
อาหารไว้ อลิซจึ งถามเด็กสาว เด็กสาวจึงตอบว่า “เขากําลังทําพิธีเรี ยกบรรพบุรุษทีตายไปแล้วนันมารับ
อาหารทีลู กหลานได้ทาํ มาให้” อลิ ซ หันมองรอบๆ มี ทงของคาว
ั
ของหวาน หมู ไก่ ปลา ขนม ผลไม้
ต่างๆ มากมาย อลิซได้เทียวเล่นเดินดูนูน้ ดูนีไปเรื อยๆ จนได้ไปเจอกับหลวงตา หลวงตาได้เห็ นเด็กสาว
แล้วยิมจึงหันมาถามอลิซว่า “หนูรู้ไหมทําไมถึงต้องมีประเพณี แซนโฎนตา” อลิซส่ ายหัว หลวงตาจึงเล่า
เกี ยวกับพุทธประวัติให้ฟังว่า “เกิ ดจากความเชื อตามนิ ทานธรรมบทว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิ สาร ได้
ขโมยเงินวัดไปเป็ นของตนเอง เมือตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็ นเปรตในนรก และเมือพระเจ้าพิมพิสารถวาย
ทานแด่ พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศให้ญาติทีตาย ตอนกลางคืนพวกญาติทีตายไปแล้วจึ งมาแสดงตัว
เปล่งเสี ยงน่ากลัวใกล้วงั รุ่ งเช้าพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทูลเหตุุให้
ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีก แล้วอุทิศส่ วนกุศลไปให้ ญาติทีตายไปจึ งได้รับส่ วนกุศล และ
บอกอีกว่าประเพณี แซนโฎนตานันชาวเขมรเชื อว่า ในวันนี ประตูยมโลกจะเปิ ด เพือให้วิญญาณนันได้
เดิ นทางมาเยียมญาติ ได้ ในตอนเย็น และพอรุ่ ง เช้าของวันรุ่ งขึ น ลู กหลายก็จะพากันนําอาหาร ขนม
ข้าวต้ม เสื อผ้านุ่ มห่ มต่างๆ ไปทําบุญอุทิศส่ วนกุศลทีวัด เมื อถึงวันแรม 14 คํา เดื อน 10 ของทุ กปี คือ"
วันเบ็นทม" ซึ งเป็ นวันทีประกอบพิธีแซนโฎนตา” เมื อได้ยินดังนันอลิ ซก็ได้เข้าใจประเพณี มากขึน
จากนันหลวงตาก็ได้หันไปบอกทังสองคนว่า “กลับได้แล้วนะ” เมือถึงบ้านอลิซถือขนมมากมายเต็มมือ
พร้อมกับยิมอย่างมีความสุ ขลาเด็กสาว เมือแม่กบั ญาติๆมาเห็ นต่างก็ตกใจว่าอลิซนันได้เอาขนมมาจาก
ไหน อลิซจึ งเล่ าทุ กอย่างให้ทุกคนฟั ง จากนันแม่ ก็ได้เดิ นไปหยิบรู ปมาพร้ อ มบอกกับอลิ ซ ว่า “นี คือ
ลูกพีลูกน้องของอลิซ”อลิซตกใจมากแต่ก็นึกถึงเวลาทีได้อยูก่ บั พีถึงจะสันๆ แต่อลิซนันก็มีความสุ ข แม่
จึงหันไปถามอลิซว่า “พรุ่ งนี เช้าไปทําบุญด้วยกันไหม พีและญาติๆคนอืนจะได้มีความสุ ข” อลิซรับปาก
กับแม่และรุ่ งเช้าอลิซก็ได้ไปทําบุญกับแม่ อลิซตักบาตรพร้อมกรวดนําอุทิศส่ วนบุญส่ วนกุศลให้แก่ผทู ้ ี
ล่วงลับไปแล้ว อลิซจึงได้รู้ว่าถึงแม้คนทีตายไปแล้วนันไม่สามารถติดต่อได้ แต่ อลิซรู ้จกั วิธีทีจะทําให้
พวกเขาเหล่านันมีความสุ ข แล้วรู ้สึกถึงความรั ก ความอบอุ่ นทีอลิซนันมีต่อครอบครัว และมันทําให้อ
ลิซนันตังหน้าตังตารอประเพณีแซนโฎนตาในทุกๆ ปี
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2.2 การออกแบบคาร์ แรคเตอร์

ภาพที 1 ตัวละครอลิซ
อลิซ เป็ นตัวละครหลักในการดําเนินเรื อง มีลกั ษณะนิสัย เป็ นคนทะเล้น ขีเล่น อยากรู ้อยากเห็น
แต่กลับไม่สนใจประเพณี ของไทยเลย

ภาพที 2 ตัวละครเด็กสาว (วิญญาณ)
เด็กสาว (วิญญาณ) เป็ นตัวละครหลักในการดําเนินเรื อง เป็ นวิญญาณลูกพีลูกน้องของอลิซ

ภาพที 3 ตัวละครหลวงตา
ตัวละคร หลวงตา เป็ นตัวละครในการเรื องเกียวกับพุทธประวัติ มีลกั ษณะใจดี

173

ภาพที 4 ตัวละครแม่พิมพ์
ตัวละคร แม่พิมพ์ มีลกั ษณะใจดี เรี ยบร้อย เป็ นคนไทยเชือสายเขมร

ภาพที 5 ตัวละครวิญญาณ
ตัวละคร วิญญาณเป็ นวิญญาณของเหล่าญาติทีได้ล่วงลับไปแล้ว
2.3 การออกแบบปกหนังสื อ

ภาพที 6 ภาพปกหน้าและปกหลัง
ด้านการจัดองค์ประกอบของปกหนังสื อภาพประกอบ ในการนําตัวละครหลักมาจัดวางจะเลือก
ภาพทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับภาพข้างในและดึงส่ วนสําคัญนํามาจัดวางเพือดึงดู ดความสนใจ และเป็ นที
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สะดุดตาของผูค้ นทีพบเห็ น ตลอดจนสี ของรู ปภาพทีเป็ นสิ งบอกถึงลักษณะ และบรรยากาศของสถานที
นันๆ
เนื อหาของหนังสื อทีใช้ในการนําเสนอ หน้าปกเป็ นหน้าแรกของหนังสื อ ในส่ วนของหน้าปก
หนังสื อ จะประกอบไปด้วยตัวละครหลักสองตัวทีอยูใ่ นเนื อเรื องและอาหารต่างๆ ซึ งหน้าปกก็จะเป็ น
ส่วนหนึงทีจะทําให้รู้วา่ ภายในหนังสื อเล่มนี ต้องการทีสื อถึงอะไร ส่ วนการใช้สีจะใช้สีทีมีความโดดเด่น
เพือสร้างความดึ งดู ดให้กบั ตัวหนังสื อ ด้านการออกแบบจะใช้ภาพประกอบทีมีสีสันต์สวยงามเพือให้
หนังสื อดูโดดเด่น และดึงดูดมากขึน น่าหยิบอ่าน ควรแก่การเก็บสะสมหนังสื อเล่มนีไว้
เทคนิ คการใช้สี ภาพประกอบ พื นหลัง เลื อกใช้สี ที มี ความสดใส เพื อทําให้ มีความโดดเด่ น
แม้ว่างานออกแบบจะมี รูปร่ างที ไม่กลมกลืนกันแต่ ผูอ้ อกแบบใช้สีทีมี ความสดใส ในพืนทีส่ วนใหญ่
ของภาพก็จะช่วยให้งานออกแบบนันเป็ นอันหนึงอันเดียวได้ และสี ข้อความ เลือกใช้สีทีตัดกันหรื อตรง
ข้ามกัน กับพืนหลัง
2.4. การออกแบบปกใน

ภาพที 7 ภาพปกใน
การออกแบบปกใน ข้อมูลทีนํามาจัดวางจะประกอบไปด้วย ตัวละครหลักทีกําลังวิงอยู่
ในความมืด ทําให้เกิดความสงสัยและอยากเข้าไปอ่าน
2.5 การจัดวางภาพและข้อความ
การวางรู ปแบบสมดุลกันและเลือกใช้ภาพโทนสี สดใส การวาดภาพประกอบรู ปภาพมา
ใช้ประกอบในหน้าหนังสื อ จะเลื อกรู ปภาพทีโดดเด่ นรู ปภาพมี ความหมายในทิศทางเดี ยวกันกับเนื อ
เรื อง รวมถึงการจัดสัดส่ วนของเนื อหาและรู ปภาพที มีความสมดุ ลกัน ด้านการจัดองค์ประกอบข้อมูล
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รู ปภาพ การจัดวาง การเลือกใช้สีสดใส วางเนือหาและรู ปภาพให้เข้าใจง่าย ตามแนวคิดจากทฤษฎีความ
กลมกลื นและสมดุ ล ในการด้านการออกแบบในส่ วนของเนื อหาและรู ปภาพประกอบในหนังสื อ โดย
จะใช้การวางแบบเข้าใจง่ายแนวคิดจากทฤษฎีความกลมกลืนและสมดุล ด้านการจัดองค์ประกอบข้อมูล
รู ปภาพ การจัดวาง การเลือกใช้สีในทางเดี ยวกัน วางเนื อหาและรู ปภาพให้เข้าใจง่ าย ตามแนวคิดจาก
ทฤษฎี ความกลมกลื น และสมดุ ล เทคนิ คการนําเสนอผลงาน ในการด้า นการออกแบบในส่ ว นของ
เนือหาและรู ปภาพประกอบในหนังสื อ จะนําเสนอทีเน้นการวางข้อมูลและรู ปภาพควบคู่กนั

ภาพที 8 การจัดวางภาพและข้อความ
2.6 การดําเนินเรื องและการจัดวางหน้า

ภาพที 9 การดําเนิ นเรื องและการจัดวางหน้า หน้า 2-9
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การเปิ ดเรื องจะใช้ภาพคู่ เพือให้เห็ นถึงบรรยากาศทีเหมื อนกําลังมาบ้าน โดยมีตวั ละครหลักที
กําลังหงุดหงิดหรื อกําลังอารมณ์เสี ยอยู่ มีการใช้หน้าคู่ หน้า 2-3 เป็ นฉากทีจอลิซนันหงุดหงิดมากเพราะ
ไม่ อยากที จะกลับมาร่ วมประเพณี จึ งได้วิงหนี ออกไปนอกหมู่ บา้ นจนไปเจอเด็กสาว และ หน้า 6-7
เป็ นฉากที อลิ ซนันเจอวิญ ญาณทําให้อลิซนันตกใจกลัวมากๆ เด็กสาวจึ งปลอบใจและบอกว่าไม่เป็ น
อะไรจึงพาเดินไปดูงานประเพณี ทีวัด

ภาพที 10 การดําเนิ นเรื องและการจัดวางหน้า หน้า 10-17
การดําเนิ นเรื อง ประวัติประเพณี แซนโฎตา ทีเด็กสาวนันพาอลิซเดินดูทวๆ
ั ในวัด ในหน้า 15 สี ทีใช้เป็ นสี ทึบๆ ให้เข้ากับบรรยากาศตอนกลางคืน หน้า 16-17 จะเป็ นการที หลวงตาเริ มเล่ าพุทธ
ประวัติเกียวกับประเพณี แซนโฎนตา ในฉากนี จะมีการใช้ภาพวัดทีดูยอ้ นไปให้ตรงกับสมัยนัน และการ
ปรับเปรตให้ดูไม่น่ากลัวจนเกินไป

177

ภาพที 11 การดําเนิ นเรื องและการจัดวางหน้า หน้า 18-25
การเล่าเรื องเกียวกับญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ล่วงลับไปแล้ว มาที วัง หน้านี จะใช้รูปแบบ
ของการหมุนหนังสื อนิทานให้เป็ นแนวตัง เพือเกิดลูกเล่นในการอ่านหนังสื อและทําให้เปรตนันดูสูงขึน
อีกด้วย ในหน้า 20-25 มีการใช้สีโทนสดใสเพือไม่ให้ดูน่ากลัวจนเกินไป และในฉากจะมีเหล่าวิญญาณ
มากมายมาเยียมลูกหลานของตนด้วยสี หน้าทียิมแย้ม มีความสุ ข

ภาพที 12 การดําเนิ นเรื องและการจัดวางหน้า หน้า 26-33
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หน้า - การเล่าถึงเรื องต่างๆทีอลิซนันได้ไปเจอมา ญาติ ๆ และแม่กต็ ่างตกใจในสิ งทีอลิซ
เล่ าที หน้า 30-33 ในตอนนี อลิ ซได้รู้ว่าเด็กสาวคนที พาอลิซเดิ นชมประเพณี นันคือลู กพีลูกน้องของ
ตนเอง และแม่จึงชวนอลิซนันไปทําบุญให้แก่ญาติๆ มีการใช้สีตวั ละครต่างๆเป็ นสี โทนเย็นเพือทีจะให้
หน้านีสื อถึงการทําบุญ จิตใจสงบ มีความสุ ขทีได้ทาํ บุญ

ภาพที 13 การดําเนิ นเรื องและการจัดวางหน้า หน้า 36
ในหน้า - จะเป็ นช่วงสุ ดท้ายของเรื องหลังจากทีทําบุญมานันอลิซกับญาติๆ ก็ได้ร่วมทาน
อาหารกันอย่างมี ความสุ ข จะเห็ นว่าทุ กคนนันยิมแย้ม สนุ กสนานกัน ส่ วนหน้าสุ ดท้ายหน้า36 อลิซ
เดิ นทางกลับบ้านทีต่างประเทศและได้สัญญาว่าจะกลับมาร่ วมประเพณี อีก อลิซทีถือรู เด็กสาวไว้นันจะ
สือว่า อลิซนันจะไม่ลืมเด็กสาวและช่วงเวลาทีได้เจอกันในประเพณี แซนโฎนตา
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อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าประเพณี แซนโฎนตา เป็ นประเพณี เซ่ นไหว้ผีและบรรพบุรุษของชาวไทย
เชื อสายเขมร เป็ นการรําลึกและอุทิศส่ วนกุศลแด่ บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับ ประเพณี แซนโฎนตานัน คนไทย
เชื อสายเขมรนับถือมากเพราะเชื อว่า เมือไม่จดั ประเพณี หรื อเข้าร่ วม เหล่าบรรพษุรุษทีล่วงลับนันจะไม่
อวยพรให้และทังปี ก็จะเต็มไปด้วยเรื องที ไม่ดี แต่เมื อเข้าร่ วมประเพณี บรรพบุ รุษก็จะอวยพรให้และ
คุ ้ม ครอง ประเพณี แ ซนโฎนตายัง เป็ นอี ก วัน ที ญาติ ๆ ที อยู่ห่ างไกลจะกลับ มาพบปะกัน ผู ้วิ จัย ได้
สร้ างสรรค์หนังสื อ ภาพประกอบประเพณี แซนโฎนตา และได้หนังสื อภาพประกอบนิ ทานที ช่ วยให้
ผูอ้ ่านได้ทราบถึงประวัติ ความเป็ นของประเพณี แซนโฎนตา ความเชื อ รวมไปถึงเรื องภูมิปัญญาของ
ผูค้ นในชุมชนอีกด้วย หนังสื อนิทานนีมีขนาด X21 เซนติเมตร จํานวน หน้า
เมือได้รับการประเมินจากคณะกรรมการได้ความรู ้เกียวกับการวาดปรับสัดส่ วนของตัวละครที
ยังมีความผิดสัดส่ วนอยูแ่ ละระวังเรื องการลงสี ตวั ละครทีอาจจะกลืนไปกับตัวสี ของฉาก ยังมีเรื องของ
การเว้นระยะช่ องไฟของตัวประกอบให้มีความห่ างกันอย่างเหมาะสม การใช้ลวดลายของประตูยมโลก
นันได้ลวดลายมาจากไหน และลายที นํา มาใช้นันคื อ อะไร การศึ กษาเรื ององค์ป ระกอบต่ า งๆ เพื อ
นําไปใช้ในงานต่อไป การออกแบบหนังสื อภาพประกอบ การรวบรวมข้อมูลเกียวกับประวัติต่างๆ ของ
ประเพณี แ ซนโฎนตา แล้ว คัด กรองข้อ มู ล ที ได้นํามาวาดเป็ นภาพและบรรยายเป็ นเนื อหา หนั ง สื อ
ภาพประกอบนิ ทานเล่มนี ช่วยให้ผูอ้ ่านนันได้รู้เกียวกับประวัติความเป็ นมา ความเชื อ เรื องราวต่างๆ ที
เกิ ดขึนมีเหตุการณ์ต่างๆทีทําให้ตอ้ งจัดประเพณี ขึนมา รวมไปถึงภูมิปัญญาของคนไทยเชื อสายเขมรที
สื บต่อกันมารุ่ นต่อรุ่ น ในขันตอนระหว่างการปฏิ บตั ิ งานได้ทงความรู
ั
้ เพิมเติ มและพบปั ญหาให้คอย
แก้ไขในหลายจุด แต่กส็ ามารถปรับปรุ งแก้ไข จากคําติชมของอาจารย์ทีปรึ กษาให้คาํ แนะนํา กระทังตัว
ผูว้ จิ ยั เองทําสําเร็ จลุล่วงดังจุดมุ่งหมายทีตังไว้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
1. การสร้างสรรค์หนังสื อภาพประกอบนิ ทานประเพณี แซนโฎนตาในด้านรู ปแบบ เทคนิ ค
กระบวนการ สามารถนําไปพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรู ปแบบอืน ๆ ได้
2. ในการสร้างสรรค์ผลงานครังต่อไป ควรมีการศึกษาถึงความเป็ นมาและความสําคัญของ
ประเพณี ไทยอืนๆ เพือนําไปสร้างสรรค์เป็ นหนังสื อภาพประกอบนิ ทานทีมีความงาม และมีคุณค่าทาง
ศิลปะแก่สงั คมไทย
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั งนี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ ก ษาลั ก ษณะสถาปั ตยกรรมของโบสถ์ ม หาอุ ต ม์
วั ด พระนางสร้ า ง ตํ า บลเทพกระษั ต รี อํา เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เก็ ต และศึ ก ษาความเชื อของ
โบสถ์ ม หาอุ ต ม์ ว ัด พระนางสร้ า ง โดยวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ รวบรวมศึ ก ษาจากหนั ง สื อ ข่ า วสาร และ
การแสดงความคิดเห็นแบบสื อออนไลน์ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
) ลั ก ษณะสถาปั ตยกรรมของโบสถ์ ม หาอุ ต ม์ วัด พระนางสร้ า ง ตํา บลเทพกระษั ต รี
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบเปิ ด ประตูเข้าเพียงทางเดียว โบสถ์หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก ก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคาซ้อนชันหลังคามุงด้วยกระเบืองเกร็ ด โบสถ์มหาอุตม์พบเห็ นได้
ยาก และมีความเก่าแก่ชาวภูเก็ตจึงให้ความนับถือ
) ความเชือของโบสถ์มหาอุตม์วดั พระนางสร้าง ในสมัยอดีตทีมีความเชือในเรื องของสถานที
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของคุณหญิงมุกและคุณหญิงจัน การประกอบพิธีศกั สิ ทธิ ภายในโบสถ์มหาอุตม์
ชาวภูเก็ตจึ งมี ความนับถือยังคงให้เป็ นสถานทีที ศักสิ ทธิ และยังมีปริ ศนาธรรมที แฝงอยู่ตามความเชือ
ความศรัทธาทีแตกต่างกันออกไป
คําสําคัญ: โบสถ์มหาอุตม์, วัดพระนางสร้าง, สถาปัตยกรรม, ความเชือ
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Abstract
The objectives of research study were as following 1) to study Mhaaud church architectural
design of Wat Pra Nang Sang, Thepkasattree sub-district, Thalang district, Phuket province. 2) To
study the belief of Wat Pra Nang Sang, Thepkasattree Sub-district, Thalang District, Phuket Province.
This study was qualitative research. The collected data were analyzed using from social media
comments. The findings of this research were found that
1) Architectural characteristics of the Maha Uttam Church Wat Phra Nang Sang Thep
Krasattri SubdistrictThalang District, Phuket Province open architecture style one way entrance The
church faces east. Made of bricks and mortar The roof overlaps the roof with a shingle roof. The
Maha Uttam Church is hard to see. And it's old, so Phuket people count.
2) Belief of Maha Uttharam Temple, Phra Nang Sang Temple In the past, there was a belief
in the place of various ceremonies. Khunying Mook and Khunying Chan Sacred ceremonies within
the Maha Utma Church Phuket people are still respected as a sacred place. and there are also hidden
enigmas based on beliefs different faiths
Keywords: Mhaaud Church, architecture, belief, Wat Phra Nang Sang
บทนํา
ศิ ล ปะทางพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยมี ลัก ษณะที แตกต่ า งกัน ไป จากการศึ ก ษาลัก ณะของ
สถาปั ต ยกรรม ผลงานศิ ล ปะที แสดงออกสิ งก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง สิ งแวดล้อ มที เกี ยวข้อ งทังภายในและ
ภายนอกสิ งปลูกสร้าง ทีมาจากการออกแบบของมนุ ษย์ ด้วยศาสตร์ ทางด้านศิลปะ การจัดวางทีว่างของ
ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพือประโยชน์ทีใช้สอย สถาปั ตยกรรมยังเป็ นสื อถึงความคิด และ
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละยุค สถาปั ตยกรรมโบสถ์มหาอุตม์ทีเก่าแก่พบได้ส่วนน้อย
ในประเทศไทย ในวัด จังหวัด ภู เก็ ต อาทิ วัด พระนางสร้ างวัดคู่ บ้า นคู่เมื อ งวัด หนึ งของอํา เภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เป็ นทีเคารพสักการะทังชาวไทย และชาวต่างชาติ โดนเด่นทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ
บริ เวณเขตพุ ทธเสมา และสิ งศักดิ สิ ทธิ ภายในวัด ผูค้ นที มี ความศรั ทธาเข้ามาสั กการะตามความเชื อที
แตกต่างกันไป และการอนุรักษ์ทางกายภาพของโบราณสถาน
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สถาปั ตยกรรมโบสถ์มหาอุตม์ของไทยเป็ นผลงานศิลปะที แสดงออกถึงผลงานที มีลกั ษณะที
คล้ายคลึงกันของแต่ละภูมิภาค และท้องถิน เนื องจากการมีวิวฒั นาการมาอย่างต่อเนื องยาวนาน จัดสร้าง
อย่า งประณี ต บรรจง ผู ้ส ร้ า งมัก เป็ นช่ า งฝี มื อ ที เชี ยวชาญที สุ ด ในภู มิ ภ าค ท้อ งถิ นหรื อยุค สมัยนั น
สถาปั ตยกรรมมีวิธีการจัดสร้ างอย่างศักดิสิ ทธิ เปี ยมศรัทธา เพือแสดงถึงความเชื อทางศาสนาหลักใหญ่
การใช้พระพุทธศาสนาในทางศิลปะ ด้วยงานศิลปกรรม จิตกรรม ประติมากรรม เนื องจากสังคมไทยมี
ความสั มพันธ์เกี ยวข้อ งกับพระพุ ทธศาสนาอย่างลึ กซึ ง และมี มานานก่ อนพุ ทธศตวรรษที จนถึ ง
ปั จจุ บนั จึ งเชื อคําสังสอนของพระพุทธศาสนาและอภินิหารต่างๆ รู ปแบบของสถาปั ตยกรรม รู ปทรง
แห่งวัตถุ ทีได้รับการสร้างสรรค์ขึนเพือเป็ นสิ งยึดเหนี ยวจิตใจ
ความสําคัญของสถาปั ตยกรรมโบสถ์มหาอุตม์วดั พระนางสร้างภายในอุโบสถเก่าแก่มีลกั ษณะ
ตัวโบสถ์มหาอุตม์หันหน้าไปทางทิ ศตะวันออกโบสถ์ก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคาซ้อนชันหลังคามุงด้วย
กระเบืองเกร็ ด ตัวอาคารก่อแบบเรี ยบบนฐานเตีย ไม่มีการตกแต่งลวดลายโดยได้รับการบูรณสังขรณ์มา
หลายครั ง หลังคาคล้ายทรงเก๋ ง จี น โบสถ์มีเพี ยงประตูท างเข้าเพี ยงทางเดี ยวด้านหน้าทิ ศตะวันออก
โบสถ์แ บบโบราณโดยตํา ราการสร้ า งโบสถ์ลักษณะนี สร้ า งขึ นโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อใช้ส ถานที
ถ่ า ยทอด หรื อ กระทํา การด้า นเวทย์ม นต์ ค าถา ความเชื อ เหมาะที จะปลุ ก เสกเครื องรางของขลัง
สถาปั ต ยกรรมคือ ผลผลิตและมรดกทางวัฒนธรรมที มี คุณ ค่ ายิงทังในด้านการศึ กษาทางวัฒนธรรม
ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี(อดุลย์ บุญฉํา,2599)
ด้ ว ยเหตุ นี ผู ้ วิ จ ั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาค้ น คว้ า สถาปั ตยกรรมโบสถ์ ม หาอุ ต ม์
วัดพระนางสร้ างในจังหวัดภูเก็ต เพื อเป็ นแนวทางในการศึกษาลักษณะสถาปั ตยกรรมของโบสถ์มหา
อุ ตม์ การเก็บรวบรวมข้อมู ลทางสถาปั ต ยกรรมที สําคัญ การประกอบพิ ธีกรรมความเชื อของคนใน
ชุ ม ชนอํา เภอถลาง และประโยชน์ ข องโบสถ์ ม หาอุ ต ม์ ที มี ค วามเกี ยวข้อ งกั บ ศาสนา ความเชื อ
การประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์วฒั นธรรมสถาปั ตยกรรมในสมัยอดีตทีเก่าแกหาดู
ได้ยากคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. ศึกษาลักษณะสถาปั ตยกรรมของโบสถ์มหาอุ ตม์วดั พระนางสร้ าง ตําบลเทพกษัตรี อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. ศึกษาความเชื อของโบสถ์มหาอุ ตม์วดั พระนางสร้ างกับคนในพื นที ตําบลเทพกษัตรี อาํ เภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต
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ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสารเป็ นข้อมูลเชิ งประจักษ์ ศึกษาข้อมูลเอกสาร
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร ดุษฎีนิพนธ์ต่าง ๆ รายงานการวิจยั และ
ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต รวมถึงการลงพืนที สํารวจ ซึ งในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจัย ดําเนิ นการเก็บข้อมูลตาม
การศึกษาข้อมู ล เพื อ ค้นหาลักษณะสถาปั ตยกรรมทีแท้จริ งในการดําเนิ นงาน และ ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารข่าว สื อออนไลน์ทีเกียวข้อง การลงพืนทีสํารวจยังสถานทีจริ ง และข้อมูลบางส่ วนเก็บข้อมูลจาก
การถอดบทความจากรายการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี
1. วัดพระนางสร้าง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. รายการ Thai PBS (ลักษณะความเชือของโบสถ์มหาอุตม์)
3. รายการ NBT PHUKET (ความเชือของโบสถ์มหาอุตม์วดั พระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ต)
สรุปผลการวิจัย
1. ศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมโบสถ์ม หาอุ ต ม์ วัด พระนางสร้ า ง ตํา บล เทพกระษัต รี อํา เภอถลาง
จั ง หวัด ภู เก็ ต เห็ น ได้ ว่ า ลัก ษณะสถาปั ตยกรรมลัก ษณะแบบเปิ ด ประตู เข้า ออกเพี ย งทางเดี ย ว
แบบโบสถ์เก่ าแก่ โบราณมีการบู รณะโบสถ์อยู่หลายครังลักษณะโบสถ์แบบสมัยอยุธยา หนึ งเดี ยวใน
จังหวัดภูเก็ต โดยโบสถ์มหาอุตม์เป็ นโบสถ์เก่าแก่พบเห็นได้ยากเป็ นทีสนใจจึ งแพร่ หลายไปยังผูค้ นทีมี
ความศรัทธาได้เข้ามาเยียมชมกราบไหว้ขอพร ตามความเชื อของบุคคลทีมีความเชือทีแตกต่างกัน และ
ยังคงรักษาความเป็ นตัวโบสถ์ในสมัยก่อนไว้ให้ซึงอนุ รักษ์แก่คนรุ่ นหลัง
2. ความเชื อของโบสถ์ห าอุ ต ม์ต ม์ วัด ถลางพระนางสร้ า ง ตํา บลเทพกระษัต รี อํา เภอถลาง
จังหวัด ภู เก็ ต ความเชื อของคนในท้อ งถิ นเชื อกัน ว่ า โบสถ์ม หาอุ ต ม์ โ บสถ์ที สั ก สิ ท ธิ เป็ นสถานที
ที ปฏิ บัติ ธรรม การทํามนต์ข องคลัง คาถา ปลุ ก เสก และความเชื อในประติ ม ากรรมต่ า งๆ ที สื อถึ ง
หลักธรรมแฝงเต็มไปด้วยปริ ศนาธรรม อาทิ ใบเสมา ทิศบริ เวณเขตพันธสี มาสื อถึงมรรคมีองค์แปด
ตามหลั ก คํา สอนของพระพุ ท ธศาสนา ลั ก ษณะรู ปภายในของใบระกาเป็ นปางพระพุ ท ธรู ป
ปฐมเทศนาสื อถึงความเชือว่า พระพุทธเจ้าปฏิบตั ิธรรมสร้างสมาธิ เพือความสงบ และปกป้ องโบสถ์มหา
อุตม์จากภัยร้ าย จึ งมีการให้ความเชือทีแตกต่ างกันจากรายการสัมภาษณ์ความเชื อทีแตกต่างกันไปของ
โบสถ์หาอุตม์ ด้วยการถอดบทความจากรายการทีมีความเกียวข้องกับโบสถ์มหาอุตม์ ดังนี
2.1 รายการ Thai PBS (ลักษณะความเชือของโบสถ์มหาอุตม์) จํานวนผูเ้ ข้าชม ,094 (Thai
PBS, 2 ) สําหรั บรายการนี ได้มีการแสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับลักณะความเชื อของโบสถ์มหาอุ ตม์
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การสร้างโบสถ์มหาอุตม์ ในคลิปได้กล่าวไว้ว่า การสร้างโบสถ์ลกั ษณะนี เพือทําสังฆกรรม และสมาธิ
ของพระในรู ปวัด และช่ วยปกป้ องจากสัตว์ร้ายเพราะสมัยก่อนการปฏิบัติธรรมในช่ วงคําคืน มีสัตว์ที
ออกล่าอาหารหากไม่มีโบสถ์ทีค่อยปฏิบตั ิธรรมอาจจะโดนสัตว์มาทําร้ายได้ตามความเชือ วัดส่ วนใหญ่
สร้ างขึ นในป่ า จึ งจํา เป็ นต้อ งสร้ า งโบสถ์ขึนมาและโบสถ์ที สร้ า งเป็ นการสร้ า งที ไม่ ไ ด้เน้ น ในทาง
สถาปัตยกรรมสร้างเพือปฏิบตั ิธรรมให้แก่พระภิกษุหรื อผูค้ นทีมาปฎิบตั ิธรรม ถือศิลภาวนา”
2.2 รายการ NBT PHUKET (ความเชื อของโบสถ์มหาอุ ตม์วดั พระนางสร้ าง จังหวัด ภูเก็ต )
จํานวนผูเ้ ข้าชม 674 (NBT PHUKET,
) สําหรับรายการนี เป็ นการบอกเล่าความเชือของโบสถ์มหาอุ
ตม์วดั พระนางสร้ างโดยตรง ในคลิปได้บอกไว้ว่า อุ โบสถเก่าแก่ หรื อโบสถ์หาอุ ตม์ในสมัยก่อนเวลามี
การพุทธาภิเษกเกียวกับเครื องรางของคลังต่างๆ ส่ วนใหญ่ก็จะใช้โบสถ์นีในการประกอบพิธี ของย่ามุก
ย่าจัน เป็ นทีรําลือจนถึงปั จจุบนั
การอภิปรายผล
1. ศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมโบสถ์ม หาอุ ต ม์ วัด พระนางสร้ า ง ตํา บล เทพกระษัต รี อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ลักษณะสถาปั ตยกรรมทีมีความเก่าแก่มีการบูรณะโบสถ์อยูห่ ลายครังลักษณะโบสถ์แบบ
สมัยอยุธยา บู รณสังขรณ์ ล่าสุ ดในสมัยรั ชกาลที5 ซึ งมีความโดนเด่ นทังบริ เวณเขตพันทสี มา ลักษณะ
สถาปั ตยกรรมตัวโบสถ์หาอุตม์ และภายในอุ โบสถ์มหาอุ ตม์ หนึ งเดี ยวในจังหวัดภู เก็ต ลักษณะเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบเปิ ดภายในโบสถ์มหาอุตม์ประกอบไปด้วยประติมากรรมต่ างๆทีสื อถึ งหลักธรรม
สถาปั ต ยกรรมเป็ นเหมื อ นผลผลิ ต และมรดกทางวัฒ นธรรมที มี คุ ณ ค่ า ยิงทังในด้า นการศึ ก ษาทาง
วัฒนธรรม ศิ ลปกรรม สั งคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี และปรัชญาศาสนา
(อดุลย์ บุญฉํา, ) พระพุทธรู ปในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์มหาอุตม์หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกโบสถ์ก่อด้ว ยอิ ฐถื อปูน หลังคาซ้อนชันหลังคามุ งด้วยกระเบื องเกร็ ด ตัวอาคารก่ อแบบ
เรี ยบบนฐานเตีย ไม่มีการตกแต่งลวดลายโดยได้รับกานบูรณสังขรณ์มาหลายครัง มีประตูใหญ่ดา้ นหน้า
มีประตูเล็ก ช่ อ งด้านทิ ศเหนื อและทิ ศใต้ มีช่องหน้าต่ าง ช่ อ ง ภายในมี เสาไม้ ประกอบด้วย เสา
ด้านในช่ วงหลังก่ ออิ ฐยกพื นสู งขึ น ไม่มีประตูด้านหลังบริ เวณรอบโบสถ์มหาอุ ตม์เขตพัทธสี มาเป็ น
พืนทีสี เหลียมจัตุรัสแบ่งออกเป็ น ระดับ ระดับที มีกาํ แพงล้อมรอบมีสัญลักษณ์ใบเสมาอยูบ่ นกําแพง
จํานวน ใบ ชํารุ ด ใบ ระดับที ด้านนอกรายล้อมด้วยใบเสมาทรงรู ปสี เหลียมดอกบัวตูมก่อด้วย
อิฐถือปูนจํานวน องค์ รู ปทรงคล้ายพุ่มสถูปเล็กๆ ส่ วนรายละเอียดจะแตกต่างกัน ระดับที ตัวโบสถ์
มหาอุตม์ มีลกั ษณะสี เหลี ยมจัตุรัสระนาบวางบนฐานปั ทม์แบบบัวควําบัวหงาย มีสีแดงเป็ นเส้นเครื อง
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บนตัวโบสถ์ และโบสถ์มหาอุ ตม์มีสีขาว ภายในอุโบสถมี พระพุทธรู ปปั นที สําคัญ องค์ โดยโบสถ์
มหาอุตม์เป็ นโบสถ์เก่าแก่พบเห็นได้ยาก มีจาํ นวนไม่มากนักในประเทศไทย โบสถ์มหาอุตม์วดั พระนาง
สร้าง จังหวัดภูเก็ต เดิ มทีเป็ นโบสถ์ของย่ามุกย่าจันทีใช้ในการประกอบพิธีกรรม จึงแบ่งชนชันเจ้านาย
กับบุ คคลธรรมดาที ไม่ สามารถเข้าประตู ทางเดี ยวกันได้ จึ งสร้ างประตูบานซ้ ายและขวา แต่ปั จจุ บัน
ประตูหลักทางเข้าไปยังภายในโบสถ์มหาอุตม์มีทางเดี ยว คือด้านหน้าทางทิศตะวันออก จึงทําให้มีการ
อนุ รักษ์คงรั กษาไว้ความเป็ นดังเดิ มของโบสถ์ทีเก่ าแก่ เป็ นที สนใจจึ ง แพร่ หลายไปยังผูค้ นที มี ความ
ศรัทธาได้เข้ามาเยียมชมกราบไหว้ขอพร ตามความเชือของบุคคลทีมีความเชือทีแตกต่างกันไป
2. ความเชื อของโบสถ์ห าอุ ต ม์ต ม์ วัด ถลางพระนางสร้ าง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง
จังหวัด ภูเก็ต ความเชื อในเรื องของเป็ นสถานที ประกอบพิ ธีกรรมต่ างทีแตกต่ างกันไปตามความเชื อ
ความศรัทธา ความเชื อจากโบสถ์มหาอุตม์ทีพบได้น้อยในประเทศไทย ซึ งมีความเชื อทีแตกต่างกันไป
โดยวัดพระนางสร้ างได้มีความเชื อที แตกต่ างเช่ นเดี ยวกัน มี ความว่าใช้ประกอบพิ ธีมนต์คลังภายใน
โบสถ์มหาอุ ตม์ ชาวภูเก็ตจึ งมี ความนับถือและยังคงให้เป็ นสถานที ที ศักสิ ทธิ (NBT PHUKET,
)
และยังมีปริ ศนาธรรมทีแฝงตามประติมากรรมทังภายนอกและภายในโบสถ์มหาอุตม์แห่ งนี อาทิเช่น ใบ
เสมาดอกบัวตูม แปดทิศ ทีให้ความปริ ศนาธรรมว่า มรรคมีองค์แปด (สันติ เล็กสุ ขมุ ,
) ใบระกาทีมี
ประดิ ษฐานของพระพุทธรู ปปางปฐมเทศนา ลักษณะรู ปภายในของใบระกาเป็ นปางพระพุทธรู ปปฐม
เทศนาสื อถึงความเชือว่า พระพุทธเจ้าปฏิบตั ิธรรมสร้างสมาธิ เพือความสงบ และปกป้องโบสถ์มหาอุตม์
จากภัยร้าย ตามความเชือ ความศรัทธาทีแตกต่างกันออกไป
ข้ อเสนอแนะ
. ควรมี การศึกษาเรื องในทํานองเดี ยวกันนี สําหรั บส่ วนท้องถินใน อืน ๆ เพื อนําข้อมู ลที
ได้มาพัฒนาแลกเปลียนและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป
. เนื องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรค Covid ส่ ง ผลให้ ก ารดําเนิ น งานวิ จัย
ในพืนทีเป็ นไปด้วยความยากลําบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึน ควรมีการลงพืนทีจริ งให้มากขึน
. การศึกษาครังต่อไปควรนําปั จจัยอืนๆทีคาดว่า น่าจะมีความสัมพันธ์กบั วิจยั ครั งนี เช่น มิติ
ความเชือ การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง มาพิจารณาเพิมเติม เพือให้เกิดความสมบูรณ์เข้าใจมากขึน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความเชือ เกียวกับการบนบานศาลกล่าวของประชากร
ในจังหวัดภูเก็ต และศึกษาเส้นทางทีสามารถเดินทางไปยังสถานทีต่างๆทีเกียวการบนบานศาลกล่าวใน
จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ รวบรวมศึกษาจากข่าวสาร สื อออนไลน์ บทความวิจยั ผลการวิจยั
พบว่า
1. ความเชือ เกียวกับการบนบานศาลกล่าวของประชากรในจังหวัดภูเก็ต เมือแบ่งออกได้
เป็ น 9 ประเภท ได้แก่ .การขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง 2.ขอโชคลาภ 3.ขอหวยเสี ยงโชค 4.การเดินทาง
5.ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน 6.การเรี ยน 7.การเงิน 8.ขอพรให้มงมี
ั ศรี สุข 9.การขอให้ตนสมหวัง
ในเรื องต่างๆตามทีตนต้องการ
2. ศึกษาเส้นทางทีสามารถเดินทางไปยังสถานทีต่างๆทีเกียวการบนบานศาลกล่าวในจังหวัด
ภูเก็ต ซึงจังหวัดภูเก็ต มีอาํ เภอทังหมด อําเภอ ได้แก่ อําเภอถลาง อําเภอกะทู ้ และอําเภอเมือง แต่ละ
อําเภอมีสถานทีทีเกียวข้องกับการบนบานศาลกล่าว ได่แก่ อําเภอถลาง 2 แห่ง อําเภอกะทู ้ 1 แห่ง และ
อําเภอเมือง 5 แห่ง
คําสําคัญ: ความเชือ, การบนบานศาลกล่าว
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Abstract
The objectives of research study were as following to study of the belief in vow of people in
Phuket province and to study the route which could be traveled to places of vow in Phuket province.
This study was qualitative research collected data were analyzed using from news, social media and
researches. The research found that 1) the belief of people’s vow in Phuket was divided into 9 types:
1.Wishing for good health 2.luck 3.gambling 4.traveling 5.promotion in careers 6.studying
7.financial 8.wealth 9.fulfillment.
2) The study of the route which could be traveled to places of vow in Phuket province had 3
districts; Thalang district, Kathu district and Muang district. Each district had places related to vow
were 3 places in Thalang district, one place in Kathu district and 12 places in Muang district.
Keywords: belief, Vow
บทนํา
ความเชื อและการบนบานเป็ นสิ งที ยากจะลบเลือนออกไปจากสังคมไทย การจะปฏิ เสธความ
เชื อต่างๆในสังคมไทย โดยจะให้ยึดหลักเหตุผลอย่างเดี ยวคงไม่ได้ เพราะในชีวิตประจําวันของเราถูก
สอนถูกกล่อมเกลาด้วยระบบความเชือเริ มตังแต่ในสถาบันครอบครั ว คนไม่มีลูกก็ไปบนขอลูกขอเพศ
ชายเพศหญิง ขอให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงซึ งความเชื อเหล่านี เข้ามามีบทบาทในการดําเนิ นชี วิตเป็ นอย่าง
มากทําให้สงั คมไทยมีความเชือการบนบาน ทําให้เกิดการเคารพนับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆมากมายเกิดขึน
(ยุพารักษ์ ชนะบวรวัฒน์, 2560) การแก้บนก็ขึนอยูก่ บั สิ งทีผูบ้ นบานได้กาํ หนดไว้หรื อโดยส่ วนใหญ่การ
บนบานจะเป็ นไปตามความเชื อว่ าสิ งศักดิ สิ ทธิ นันโปรดให้บนบานด้ว ยสิ งใด ซึ งเชื อว่ าจะทําให้มี
แนวโน้มทีจะสมความปรารถนาตามทีได้บนบานไว้มากยิงขึน (นฤเบศร์ สายพรหม, 2552) การไปขอ
พร หรื อการไปบนบานใดๆ ต่อสิ งศักดิสิ ทธิ ปวงเทพเทวา และดวงจิตวิญญาณทีมีฤทธินันเป็ นเรื องทีคน
หลายคนนิยม เรื องทีสําคัญก็คือ "พลังจิต" เพราะพลังจิ ตทีกล้าแกร่ งมีสมาธิ เป็ นหนึ งเดียวนันคือ แรงส่ ง
มหาศาล ที จะนําแรงสั จ จะอธิ ษ ฐานในการบู ช าสิ งศัก ดิ สิ ทธิ ให้ได้ผ ลตามที มุ่ งหวัง ซึ งขอให้ เข้าใจ
เสี ยก่อ นว่า พลังจิ ตที เราใช้เป็ นแรงส่ งหรื อเชื อมกับสิ งศักดิ สิ ทธิ นี เป็ นเพียงพลังส่ งการไปขอพร ขอ
อํานาจบุญบารมีจากสิ งศักดิสิ ทธิ
การบนบานศาลกล่ าวมัก นิ ยมบนต่ อ สิ งศัก ดิ สิ ท ธิ ทังในพระพุ ท ธศาสนาและศาสนาอื น
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โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์-ฮิ นดู จะพบมีพิธีกรรมการบนสื บต่อมา เช่ น การบนพระพุทธรู ป และบน
กับรู ปเคารพของเทพต่างๆ มีพระพรหม เป็ นต้น แต่ทีชาวพุทธไทยนิ ยมบนกันมากทีสุ ดคือ พระพุทธรู ป
เนื องจากแต่เดิมมีความเชือว่า พระพุทธรู ปเปรี ยบเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พุทธองค์
ปริ นิพพานไปนานแล้ว แต่ชาวพุทธจํานวนมากก็เชือว่าพลังอํานาจของพระพุทธองค์ยงั คงหลงเหลืออยู่
และบางส่ วนเชื อว่าพระพุทธรู ปแต่ละองค์มีเทวดาสิ งสถิตอยู่ ซึ งในประเทศไทยมีการสร้างพระพุทธรู ป
ขึ นเป็ นครั งแรกในสมัย ทวารวดี แ ละพัฒ นามาเป็ นลํา ดับ ทํา ให้ เกื อ บทุ ก วัด ในประเทศไทยจะมี
พระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่ เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญสู งสุ ดทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ งให้ชาวพุทธ
ได้กราบไหว้บูชา (ยุพารั กษ์ ชนะบวรวัฒน์, 2560) การบนบาน เป็ นเรื องความเชือส่ วนบุคคล สามารถ
ใช้เป็ นที ยึด เหนี ยวจิ ต ใจชัวคราวทีดี แต่ ก็เป็ นเหมื อ นดาบสองคม เพราะหากเรามัว แต่ นอนรอคอย
โชคชะตา โอกาสต่างๆก็จะหลุดลอยไปเพราะความไม่พยายามของเรา แต่ถา้ บนแล้วมีกาํ ลังใจมากขึน มี
ความหวังกับชี วิตมากขึน พยายามมากขึน ก็จะกลายเป็ นเรื องทีดี แน่ นอน ตราบใดทีวาทกรรม “ไม่เชือ
ย่าลบหลู่ ” ยังฝั งรากลึ กอยู่ในใจคนไทย ความเชื อเรื องการ “บนบาน” และอํานาจเหนื อธรรมชาติ ใน
สังคมไทยคงยากทีจะลบเลือนไป แต่เราสามารถใช้ความเชือเหล่านี ให้เกิดผลดีและเหมาะสมได้ เช่น ใช้
ความเชือเพือสร้างกําลังใจให้ทาํ สิ งดีๆ ทีตังใจได้สาํ เร็ จ (วรตม์ โชติพทิ ยสุ นนท์, 2560)
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรื องการบนบานศาลกล่าวว่ามีความเป็ นมาอย่างไร รวม
ไปถึงศึกษาพฤติกรรมความเชือเกียวกับการบนบานศาลกล่าวของประชากรในจังหวัดภูเก็ตในการบน
ต่อสิ งศักดิสิ ทธิ สิ งเหนื อธรรมชาติและการแก้บน ศึกษาการเข้าวัดของประชากรในจังหวัดภูเก็ต อีกทัง
ยังศึกษาทัศนคติทางด้านความเชือเกียวกับการบนบานศาลกล่าวของประชากรในจังหวัดภูเก็ต โดย
สาเหตุทีทําให้ประชากรในจังหวัดภูเก็ต ส่ วนใหญ่สนใจในด้านความเชือเกียวกับการบนบานศาลกล่าว
เกิดจากความต้องการรับรู ้เรื องราวในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. ศึกษาความเชือ เกียวกับการบนบานศาลกล่าวของคนในพืนที จังหวัดภูเก็ต
2. จัดทําและแสดงเส้นทางตามสถานทีต่างๆทีเกียวการบนบานศาลกล่าว ในจังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทาง
วิชาการ บทความ รายงานการวิจยั และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ซึงในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการเก็บ
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ข้อมูลตาม และศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สื อออนไลน์ทีเกียวข้อง จากการศึกษาหาข้อมูลพบว่าใน
จังหวัดภูเก็ตมีสถานทีทีเกียวกับการบนบานศาลกล่าวทังหมด แห่ ง
ผลการวิจัย
1. ศึกษาความเชือ เกียวกับการบนบานศาลกล่าวของในพืนที จังหวัดภูเก็ต
เมือแบ่งออกได้เป็ น 9 ประเภท ได้แก่ 1.การขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง 2.ขอโชคลาภ 3.ขอหวย
เสี ยงโชค 4.การเดินทาง 5.ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน 6.การเรี ยน 7.การเงิน 8.ขอพรให้มงมี
ั ศรี สุข
9.การขอให้ตนสมหวังในเรื องต่างๆตามทีตนต้องการ จากการศึกษาหาข้อมูลพบว่าในจังหวัดภูเก็ตมี
สถานทีทีเกียวกับการบนบานศาลกล่าวทังหมด แห่ ง
2. จัดทําและแสดงเส้นทางตามสถานทีต่างๆทีเกียวการบนบานศาลกล่าวในจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีพนที
ื ทังหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรื อ 356,271.25 ไร่ ยังมีเส้นทางจักรยาน
สําหรับนักท่องเทียวและมีป้ายบอกทางชัดเจน นอกจากนี จังหวัดภูเก็ตมีอาํ เภอทังหมด อําเภอ ได้แก่
อําเภอถลาง อําเภอกะทู ้ และอําเภอเมือง ซึ งแต่ละอําเภอมีสถานทีทีเกียวข้องกับการบนบานศาลกล่าว
ดังต่อไปนี

แผนทีจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต มีพนที
ื ทังหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรื อ 356,271.25 ไร่ ยังมีเส้นทางจักรยาน
สําหรับนักท่องเทียวและมีป้ายบอกทางชัดเจน ในจังหวัดภูเก็ต มีสถานทีท่องเทียวมากมายไม่ว่าจะเป็ น
การท่องเทียวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล การท่องเทียวตามเส้นทางประวัติศาสตร์ เช่น ตึกชิโน-โปรตุกีส
เป็ นต้น นอกจากนีจังหวัดภูเก็ตมีอาํ เภอทังหมด อําเภอ ได้แก่ อําเภอถลาง อําเภอกะทู ้ และอําเภอเมือง
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ซึงแต่ละอําเภอมีสถานทีทีเกียวข้องกับการบนบานศาลกล่าว ดังต่อไปนี
. อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีสถานทีทีเกียวข้องกับการบนบานศาลกล่าว ได้แก่ หลวงพ่อปอด วัดพระ
นางสร้างและอนุสาวรี ยท์ า้ วเทพกระษัตรี ท้าวศรี สุนทร (ภูเก็ต)
. อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

อําเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต มีสถานทีทีเกียวข้องกับการบนบานศาลกล่าว ได้แก่ ศาลเจ้ากะทู ้
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3. อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีสถานทีทีเกียวข้องกับการบนบานศาลกล่าว ได้แก่ หลวงพ่อแช่ม วัด
ฉลอง, พ่อตาโต๊ะแซะ ศาลพ่อตาโต๊ะแซะ, ขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, องค์กิวเทียน
เฮียนลือ และองค์ซาํ โป้ฮุก อ๊ามกิวเทียนเก้ง (สะพานหิ น) และอ๋ องซุน้ ไต่ส่าย อ๊ามแสงธรรม
อภิปรายผล
1. ความเชื อ เกี ยวกับ การบนบานศาลกล่ า วของคนในพื นที จัง หวัด ภู เก็ ต เมื อแบ่ ง ออกได้
เป็ น 9 ประเภท ได้แก่ 1.การขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง 2.ขอโชคลาภ 3.ขอหวยเสี ยงโชค 4.การเดินทาง
5.ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน 6.การเรี ยน 7.การเงิน 8.ขอพรให้มงมี
ั ศรี สุข 9.การขอให้ตนสมหวัง
ในเรื องต่างๆตามทีตนต้องการ จากการศึกษาหาข้อมูลพบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีสถานทีทีเกียวกับการบน
บานศาลกล่าวทังหมด แห่ ง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั การบนบาน บวงสรวง: แนวคิด หลักการ และ
อิทธิ พลต่อสังคมไทย (พระครู สิริรัตนานุ วตั ร และรศ คณะดร.) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ นบานจะขอบน
บานในเรื อง ขอให้ ได้ลูกและเรี ยนเก่ง ขอให้หายป่ วย ขอให้ได้ของหายกลับคืน ขอให้ถูก หวยรวยเบอร์
ขอให้เรี ยนเก่ง ขอให้ได้เกรดคะแนนดี ขอให้มีโชคลาภ ขอให้มีฐานะดี รํารวย ขอให้ได้ตาํ แหน่ง ขอให้
ได้เลือนยศ, ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัย การบนสิ งศักดิ สิ ทธิ ของชาวพุทธในสังคมไทย (ยุพารั กษ์ ชนะ
บวรวัฒน์, 2560) ผลการศึกษาพบว่า สิ งศักดิสิ ทธิ ทีชาวพุทธไทยนิ ยมบนมีดว้ ยกันหลากหลาย สามารถ
จํา แนกได้เป็ นหมวดหลัก 5 หมวด ได้แ ก่ พระพุ ท ธรู ป รู ป เคารพพระเกจิ พระเครื อง เทพ และสิ ง
ศักดิ สิ ทธิ อื น ซึ งจุ ดประสงค์ทีทําให้ชาวพุทธบนบานต่อสิ งศักดิสิ ทธิ นันมี หลายประการ ไม่ ว่าจะเป็ น
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เรื องความสํา เร็ จ ด้า นการงาน การเงิ น การศึ ก ษาเล่ า เรี ยน ความรั ก ครอบครั ว สุ ข ภาพ และความ
ปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจยั อิ ทธิ พลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย (พระครู สิริรัตนานุ
วัตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิ นราช) พบว่า ผูบ้ นบานจะขอให้ได้ลูก และเรี ยนเก่ง ขอให้หายป่ วย ขอให้ได้
ของหายกลับคืน ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ ขอให้มีโชคลาภ ขอให้มีฐานะดีรํารวย ขอให้ได้ตาํ แหน่ ง ขอให้
ได้เลือนยศ
2. จัดทําเส้นทางตามสถานทีต่างๆทีเกียวการบนบานศาลกล่าวในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มี
พืนที ทังหมด 570.034 ตารางกิ โลเมตรหรื อ 356,271.25 ไร่ ยังมีเส้นทางจักรยานสําหรั บนักท่ องเที ยว
และมี ป้ายบอกทางชัดเจน ในจังหวัดภูเก็ต มีสถานที ท่ องเทียวมากมายไม่ ว่าจะเป็ นการท่องเทียวทาง
ธรรมชาติ เช่น ทะเล การท่องเทียวตามเส้นทางประวัติศาสตร์ เช่น ตึกชิโน-โปรตุกีส เป็ นต้น นอกจากนี
จังหวัดภูเก็ตมีอาํ เภอทังหมด อําเภอ ได้แก่ อําเภอถลาง อําเภอกะทู ้ และอําเภอเมือง ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย การวิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง สํา รวจของเส้ น ทางการท่ อ งเที ยว อํา เภอปราณบุ รี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สําหรั บนักท่ องเทียวชาวไทย (เบญญทิ พย์ ทองวิไล,2559) ผลการวิจยั พบว่าเส้นทาง
ท่องเทียวในอําเภอปราณบุรี ยังคงความเป็ นธรรมชาติอยูม่ าก มีถนนเส้นหลัก คือถนนเพชรเกษม และมี
ถนนเส้นรองอี กมากมายเพือเข้าสู่ แหล่งท่องเที ยวต่ างๆโดยรอบ ซึ งแหล่ งท่องเที ยวแต่ละที นันอยู่ไม่
ห่ างไกลกัน สามารถเทียวได้เป็ นเส้นทางตรงโดยไม่ตอ้ งวน กลับมาจุ ดเดิ ม โดยใช้ถนนเส้นหลักและ
เส้ นรองผสมผสานกันไป นอกจากนี ยังมี เส้ นทางจัก รยาน สําหรั บนักท่ อ งเที ยวและมี ป้ายบอกทาง
ชัดเจน แต่ยงั มีบางช่ วงที เส้นทางจักรยานแต่ ละจุ ดไม่เชื อมต่อกัน, ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั การศึกษา
ศักยภาพและสร้ างรู ป แบบเส้ นทางการท่ อ งเที ยวชุ มชนและมัค คุ เทศก์ท้อ งถิ น การท่ อ งเที ยวชุ มชน
เทศบาลตําบลนาครั ว อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง (กิ ตติ ศกั ดิ กลินหมื นไวย, 2561) ผลการวิจัย พบว่า
การเดินทางทีสะดวกสบายสามารถเลือกเดิ นทางได้หลากหลายรู ปแบบโดยเฉพาะนักท่องเทียวจากต่าง
พืนทีและชาวต่างชาติ ได้สร้ างรู ปแบบเส้นทางการจัดการท่องเที ยวของชุ มชนจํานวน 1 เส้นทาง คือ
เส้ นทางการท่อ งเที ยวนมัส การพระธาตุศักดิ สิ ทธิ เรี ยนรู ้ วิ ถีชีวิตชุ มชนแกะสลักไม้ และได้มีการจัด
อบรมและสร้างมัคคุเทศก์ทอ้ งถินการท่องเทียวชุมชนเทศบาลตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
และสอดคล้องกับงานวิจยั การศึกษาเพือเส้นทางท่องเทียวเชิงนิ เวศในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (วิภา
วรรณ ปิ นแก้ว , 2551) ผลการศึ กษาพบว่ า เมื อ งเพชรบุ รีป ระกอบไปด้วยทรั พ ยากรการท่ อ งเที ยวที
หลากหลายทังทางธรรมชาติ ท างวัฒ นธรรมและประวัติ ศาสตร์ เทศกาลและงานประเพณี รวมถึ ง
กิจกรรมและการบริ การ ทังนีมีความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเทียวด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
มากทีสุ ด
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ข้ อเสนอแนะ
. ควรมีการศึกษาเรื องในทํานองเดียวกันนี ในมิติอืนๆ เช่น การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของปั จจัยทีส่ งผลต่อด้านเศรษฐกิจจากความเชือในท้องถิน ปั จจัยทีส่ งผลต่อความเชือและความศรัทธา
ในการทําบุญ เป็ นต้น
. ควรมีการศึกษาเรื องในทํานองเดียวกันนี สําหรับส่ วนท้องถินในอืนๆ เพือนําข้อมูลทีได้มา
เปรี ยบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป
. เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid19 ส่ งผลให้การดําเนิ นงานวิจยั ในพืนที
เป็ นไปด้วยความยากลําบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึน ควรมีการลงพืนทีจริ งให้มากขึน
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การตัดและแต่ งลินปี ใน หัวใจสําคัญของคนปี
The key of Piper is to trim and dress the reed (Pee-Nai)
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บทคัดย่ อ
บทความเรื อง “การตัด และแต่ ง ลิ นปี ใน หั วใจสําคัญ ของคนปี ” มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อเสนอ
วิธีการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ วิธีการตัดแต่งลินปี ใน ให้ได้ลินปี ทีมีคุณภาพ เริ มจากนําใบตาลแช่นาํ แล้ว
พับให้เป็ นสี ส่ วน ตัดให้ได้ทรงแล้วมัดติดกับกําพวดให้แน่ น ใช้มีดตัด ใบตาลให้มีลกั ษณะกลม แล้ว
แต่งเพือให้ได้รูปทรงและเสี ยง โดยการใช้กระดาษทรายขัดลบเหลียมทีเกิดจากรอยมีด เพือให้ได้ลินปี ที
สวยงามและมีนาเสี
ํ ยงตามทีต้องการ
คําสําคัญ: ลินปี ใน, การตัดลินปี ใน, การแต่งลินปี ใน
Abstract
The article “ The key of Piper is to trim and dress the reed (Pee-Nai)” have a purpose to
present the method of material selection. Moreover, how to trim and dress the reed. Start from soak
the sugar palm leaf in water. Furthermore, fold it into four sections. When we trim Thai reed into size
and shape needed. There are other steps to create the shape and sound concerned as needed by using
sandpaper to sharpen the angle which formed by the knife. To get a beautiful voice and have the
desired tone.
Keywords : Pee-nai’s reed, Trim of Pee-nai’s reed, dress the reed
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บทนํา
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 93) อธิ บายว่า ปี เป็ นเครื องดนตรี ประเภทเครื องเป่ า ตามปกติ เลาปี
ทําด้วยไม้แก่นหรื อไม้จริ ง เช่นไม้ชิงชัน พยูง ต่อมามีผูน้ าํ วัสดุอย่างอืนมาทําเลาปี เช่น งา ศิลา โดยกลึง
ให้เป็ นรู ปบานหัวบานท้าย ช่ วงกลางป่ อง เจาะภายในกลวงตลอด ทางหัวใส่ ลินเป็ นช่ องรู เล็ก ทางท้าย
ปากรู ใหญ่ ใช้งา ชัน หรื อวัตถุอย่างอืนมาหล่อเสริ มตอนหัวและตอนท้ายขึนอีกประมาณข้างละ 0.5 ซม.
เรี ยกว่าทวน ช่วงกลางทีเป็ นลักษณะป่ องออกนัน เจาะรู นิวสําหรับเปลียนเสี ยงเรี ยงลงมาตามข้างเลาปี 6
รู คือรู ตอนบนเจาะเรี ยงลงมา 4 รู แล้วเว้นระยะเล็กน้อย เจาะรู ล่างอีก 2 รู ทีรู เป่ าบริ เวณทวนบนใส่ ลินปี
สําหรับเป่ า ลินปี ทําด้วยใบตาลซ้อน 4 ชัน ตัดกลมผูกติดกับท่อลมเล็ก ๆ ซึ งเรี ยกว่า “กําพวด” กําพวดนี
ทําด้วยทองเหลือง เงิ น นาก หรื อโลหะอืน ๆ มี ลกั ษณะเรี ยว ยาวประมาณ 5 ซม. วิธีผูกเชื อกให้ใบตาล
ติดกับกําพวดนันเรี ยกว่า “ผูกตะกรุ ดเบ็ด” หัวกําพวดทีจะสอดเข้าไปในช่องทวนบนโตกว่าทางปลายที
ผูกใบตาลเล็กน้อย และมักถักหรื อเคียนด้วยเส้นด้ายให้สอดเข้าไปในเลาปี ได้พอดี
ปี ใน เป็ นเครื องดนตรี ทีมี เสี ยงเป็ นเอกลักษณ์ สามารถผลิตเสี ยงให้เกิ ดความรู ้ สึกและอารมณ์
สะเทือนใจได้คลอบคลุ มกว่าดนตรี ชนิ ดอืน แสดงลีลาอันอ่อนช้อยได้อย่างดี เลิ ศกว่าเครื องดนตรี ชนิ ด
อืนในวงปี พาทย์ และทําหน้าทีสอดประสานเสี ยงดนตรี ในวงปี พาทย์ให้กลมกลืนกันได้อย่างลงตัว
ปัจจัยหลักทีจะทําให้เกิดเสี ยงปี ได้คืออุปกรณ์สาํ คัญทีเรี ยกว่า “ลินปี ” เป็ นอุปกรณ์ชินสําคัญทีผู ้
เป่ าปี จําเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ แ ละฝึ กฝนการประดิ ษ ฐ์ลินปี (ตัด ลินปี ) ให้มีความชํานาญ เพราะเป็ นเรื อง
เฉพาะตัวของคนปี ทุกคนจะต้องผลิตขึนเพือให้ตอบสนองขีดความสามารถของตนเอง ทีสําคัญคือเป็ น
อุปกรณ์ ทีบอบบางมาก ต้องประดิ ษฐ์ขึนเพือใช้งานใหม่เป็ นประจํา คนปี ทุกคนจึ งพิถีพิถนั อย่างยิงใน
กระบวนการตัด และแต่งลินเพือให้ได้คุณภาพดีทีสุ ดตามทีต้องการ
บทความเรื อง “การตัดและแต่งลินปี ใน หัวใจสําคัญของคนปี ” เป็ นความตังใจของผูเ้ ขียนทีจะ
ถ่ายทอดประสบการณ์และเกร็ ดความรู ้ เรื องการตัดและแต่งลินปี อันเกิดจากกระบวนการสะสมทักษะ
ของผูเ้ ขียนประกอบกับการสัมภาษณ์เพือเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชียวชาญด้านเครื องเป่ าไทย เพือเป็ นส่ วนหนึ ง
ในการพัฒนาทักษะการตัดและแต่งลินปี ให้ท่านผูส้ นใจได้ศึกษาต่อไป
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เนือหา
1. ส่ วนประกอบของปี ใน
ส่ วนสําคัญของปี ในมีอยู่องค์ประกอบทีสําคัญอยูส่ องส่ วนคือ ตัวปี หรื อทีคนปี เรี ยกกันติดปาก
จนกลายเป็ นศัพท์สงั คีตว่า “เลาปี ” กับอีกส่ วนหนึงคือ “ลินปี ”
1.1 เลาปี โดยทัวไปทําด้วยไม้เนื อแข็ง ที นิ ยมได้แก่ ไม้ชิงชัน ไม้พ ะยูง ไม้มะหาด ไม้มะริ ด
หรื องาช้าง ก็สามารถนํามากลึ งปี ได้เช่นกัน โดยกลึงให้มีรูปร่ างคล้ายทรงกระบอก ตรงกลางป่ องออก
เล็กน้อยรับกับทวนบนและทวนล่างทีมีปลายบานออก ภายในเลาปี เจาะกลวงจากทวนบนเป็ นรู เล็กแล้ว
ค่อยขยายบานออกจนทะลุทวนล่าง รู เล็กด้านบนของทวนบนสําหรับเสี ยบลินปี ส่ วนปลายของทวนบน
และทวนล่างนิยมปิ ดเสริ มด้วยชัน เรซิน เขาควาย งาช้าง ฯลฯ ตามแต่จะเห็นว่าสวยงาม ปิ ดไว้โดยถาวร
บ้างหรื อสามารถถอดออกเพือปรับเสี ยงได้บา้ ง

ภาพที 1 ส่ วนประกอบของปี ใน
ทีมา (สารานุกรมศัพท์ดนตรี ไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2540 : 94)
จากภาพเป็ นการแสดงส่ วนประกอบต่าง ๆ ของปี ใน ซึงประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี
๑. ลินปี
๒. เงือนตระกรุ ดเบ็ด ๓. กําพวด
๔. ทวนบน
๕. เลาปี
๖. รู บงั คับเสี ยง
๗. เกลียวควัน ๘. ทวนล่าง
เลาปี เป็ นสิ งที มักจะทํามาสําเร็ จแล้วไม่ สามารถเปลียนแปลงอะไรได้อีก แต่ สิงทีคนปี ทุก
คนจะต้องเรี ยนรู ้และฝึ กฝนจนเกิดทักษะนอกเหนือจากไปจากการเป่ าปี ก็คือ การตัดลินปี นันเพราะส่ วน
ของลินปี เป็ นสิ งทีคนปี จะต้องสร้างขึนมาเพือใช้งานใหม่เสมอ เนื องจากเป็ นอุปกรณ์ทีบอบบาง และมี
อายุการใช้งานสันมาก คนปี ทุกคนจึ งจําเป็ นจะต้องรู ้จักตัดและแต่งลิ นปี ขึนใช้เองจึ งจะตอบสนองต่อ
กําลังและความสามารถของตน อนึ งยังต้องมี ทักษะในการแต่งลิ นปี ให้เหมาะสมกับปี แต่ ละเลาและ
ลักษณะของบทเพลงทีจะใช้เป่ าด้วย
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1.2 ลิ นปี ใน เป็ นอุ ปกรณ์ ชิ นเล็ก แต่ มีค วามสําคัญสําหรั บคนปี เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นจุ ด
กําเนิ ดของเสี ยงปี ทีดังกังวาน ส่ วนจะให้นาเสี
ํ ยงไพเราะหรื อไม่ประการใดนันขึนอยู่กบั วิธีการตัดและ
แต่ งลิ นปี ของคนปี เองทังสิ น ดังนันในการตัด ลิ นปี แต่ล ะครั งคนปี แต่ละคนจึ งใส่ ใจและพิ ถีพิ ถนั กับ
ขันตอนต่าง ๆ เป็ นอย่างยิง

ภาพที 2 ลินปี ใน
ชัชวาล สนิทสันเทียะ. (2561, 5 พฤษภาคม). ถ่ายภาพ
คนปี แต่ละคนจะมีกลวิธีพิเศษเฉพาะเป็ นแบบฉบับของตนเองในการตัดและแต่งลินปี ให้มี
คุณภาพดีแตกต่างกันออกไป และเพือให้เสี ยงปี ของตนเองทีเป่ าออกมามีความไพเราะเหนื อกว่าใคร ๆ
จึงต้องมีความพิถีพิถนั ตังแต่กรรมวิธีการคัดวัสดุอุปกรณ์ในการตัดลินปี ให้มีคุณภาพสู งสุ ด
2. วัสดุและอุปกรณ์ ในการตัดลินปี ใน
กระบวนการตัดลินปี เป็ นเรื องทีต้องพิถีพิถนั เรื องวัสดุและอุปกรณ์เป็ นอย่างยิง วัสดุทีใช้จะต้อง
มีคุณภาพดี เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วย 7 อย่าง คือ ใบตาล นําเปล่ า ไม้ฉนวน มี ดสําหรั บตัด
ใบตาล กําพวด เชื อกผูกลินปี และกระดาษทราย โดยผูเ้ ขียนจะอธิ บายประสบการณ์ในการตัดและแต่ง
ลินปี ของตนเองประกอบกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื องการตัดลินปี จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชียวชาญ
อันเป็ นที ยอมรั บ ในวงวิ ชาการเครื องเป่ าไทย ได้แก่ ครู ปีบ คงลายทอง ครู ไพฑู ร อุ ณ หะกะ และครู
สมพงษ์ ภู่สร ดังนี
2.1 ใบตาล เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที สํ า คัญ อั น ดั บ หนึ งสํ า หรั บ การตั ด ลิ นปี เป็ นวัส ดุ ที ทํา หน้ า ที
สันสะเทื อ นเป็ นต้นเสี ยงอยู่ในปากของคนปี คุ ณ ภาพของเสี ยงปี จะออกมาดี หรื อ ไม่ นันจึ งขึ นอยู่กบั
คุณภาพของใบตาลเป็ นสําคัญ คนปี ทังหลายจึ งเสาะแสวงหาใบตาลดีเพือนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบ จากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญได้ขอ้ มูลเรื องใบตาลสําหรับตัดลินปี ดังนี
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“การเลื อกใบตาลต้ องเลื อ กใบที มีลักษณะมันและเรี ยบ ส่ วนมากเขาจะไปหากั นในที
กันดาร หมายความว่ า ความคงทนของต้ นไม้ จะต่ อสู้ กับอากาศอย่ างนี มันจะสร้ างภูมิ
ต้ า นทานของมั น ทํา ให้ ใบมั น แข็ง แรง ถ้ า ในกรณี ที มั น สมบู ร ณ์ จั ด ๆ มั น ก็อ่ อ นแอ
ใบตาล 1 ชิ นมันมีการจั ดส่ วนการนําไปใช้ ปลายสุ ดคนปี เขาจะสงวนส่ วนนีไว้ ตัดลิ นปี
ชวาเพราะลินปี ชวามันจะเล็ก ๆ ต้ องการความพริ วการใช้ เสี ยงสู งมาก ส่ วนปี ในนีเสียงต้ อ
เสี ยงกลางเป็ นหลัก ก็เอาส่ วนกลางของใบตาลไปตัดเพราะมันพอดีไม่ หนามาก ส่ วนโคน
ใบตาลนีจะหนามันก็ต้องตํา เอาไปตัดลินปี มอญ”
(ปี บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561)
“ต้ องเลื อ กตาลเดี ยวที มั นไม่ มีพ วกพ้ อ งอยู่นันแหละ เมื อก่ อ นวัดเบญฯมีต้น หนึ งตรง
สนามเสื อป่ า ต้ องไปแย่ งกันเชี ยวนะ มันตกมาเมื อไหร่ คนปี ต้ องคอยไปเก็บ พอเอามาก็
ต้ องมาเลือกดูอันทีไม่ มีร่องนํา คื ออันทีมันเรี ยบทีสุ ด ถ้ าเลือกอันทีมีร่องนําหรื อไม่ เรี ยบ
มาเวลาตัดมันจะไม่ เรี ยบตามไปด้ วย ร่ องนํานีเกิ ดขึนเพราะฝนตกลงมาเยอะแล้ วใบตาล
มันอ่ อนอยู่มันก็จะเป็ นรอยทางนําไหลนันแหละเขาเรี ยกว่ าเป็ นร่ องนํา เราก็ต้องเอามา
เลือกแยกออกจากกิงแล้ วก็ม้วน ต้ องม้ วนให้ ถกู ทางนะคือม้ วนให้ ทางทีเป็ นหลังใบตรงที
มันโดนแดดออกข้ างนอก ถ้ าม้ ว นด้ านที เป็ นใต้ ใบหรื อด้ านที มันไม่ โดนแดดออกข้ าง
นอกเวลาพับมันจะเปราะแตก นันแสดงว่ าเราม้ วนผิดทางแล้ ว”(สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์,
22 มกราคม 2561)
“เรื องใบตาลนีเป็ นสิ งสําคัญมาก ต้ องเก็บบนต้ นทีมันแก่ จัดจนปลายเหลือง แต่ ไม่ ใช่ ใบ
ที แห้ งตายแล้ ว นะ แล้ ว ก็ ต้ อ งนํา มานึ งประมาณ 1 ชั วโมง แล้ ว ตากแดดไว้ อี ก 7 วั น
สมัยก่ อนทีหุ งข้ าวกันด้ วยเตาฟื นก็จะนําใบตาลไปขด ไว้ เหนื อเตาไฟเพื อให้ ใบตาลได้ รับ
ไอความร้ อนเขาเรี ยกกันว่ าย่ างใบตาล เพื อฆ่ าเชื อโรคและทําให้ ไอนําในใบตาลระเหย
ออกจนแห้ งเต็มที ใบตาลก็ต้องเลื อกที อยู่ในทีแล้ งจะดีกว่ าเพราะใบตาลที มีนามากจะ
ํ
เสี ยนใหญ่ ส่ วนใบตาลในที แล้ งเสี ยนจะละเอี ยดกว่ า เพราะมันอดนําใบมันจึ งไม่ เจริ ญ
เท่ าทีควรท่ อลําเลียงนํามันก็เล็ก ท่ อลําเลียงนําทีว่ าก็คือเสี ยนนันเอง ใบตาล 1 ใบสามารถ
ตัดลิ นปี ได้ ทัง 3 ชนิดคื อ ส่ วนโคนใบใช้ สําหรั บตัดปี มอญ ส่ วนกลางใบใช้ ตัดปี ใน ส่ วน
ปลายของใบบางสุ ด ก็ใช้ ตั ด ลิ นปี ชวา” (ไพฑู ร อุ ณ หะกะ, สั มภาษณ์ , 10 กุ ม ภาพันธ์
2561)
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จากข้อมูลของผูเ้ ชียวชาญข้างต้นจะเห็นได้ว่าเรื องใบตาลนันเป็ นเรื องทีพิถีพถิ นั เป็ นอย่าง
มากสําหรับการตัดลินปี มิใช่ว่าเป็ นใบตาลแล้วจะทําลินปี ได้เสมอไป ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถ
บอกได้ว่าใบตาลสําหรับทําลินปี ได้ดีควรมีลกั ษณะดังนี
1. ควรเป็ นใบตาลจากต้นทีขึนในทีแล้งไกลนําและความชืน
2. ใบตาลต้องแก่จดั แต่ไม่ใช่แก่จนแห้งผุ
3. ผิวใบตาลต้องมีลกั ษณะมันและเรี ยบ ไม่มีร่องนํา เสี ยนละเอียด
4. ต้องผ่านกรรมวิธีเช่น ตากแดด นึง หรื อรมควัน เพือให้ใบตาลแห้งสนิทและฆ่าเชือ
โรค
2.2 นําเปล่า นําเป็ นตัวกลางทีสําคัญสําหรับการตัดลินปี เป็ นอย่างมาก ทําหน้าทีเป็ นสื อกลางทํา
ให้วสั ดุทีสําคัญคือใบตาลอ่อนตัว และใช้แช่เชือกผูกลินปี เพือลดความกระด้างอีกด้วย ผูเ้ ชียวชาญได้ให้
ข้อมูลไว้ดงั นี
“ภาชนะใส่ นานั
ํ นต้ องเลื อกทีมีขนาดเหมาะสม จะเป็ นขันนํา แก้ วนําก็ได้ ทีควรคํานึงถึ ง
ก็คือต้ องสามารถแช่ ใบตาลทีเราเตรี ยมไว้ ได้ พอดี นําทีนํามาแช่ ลินปี ก็ต้องเป็ นนําเปล่ าใน
อุณหภูมิปกติ เพราะเครื องดนตรี ไทยมันใกล้ ชิดกับธรรมชาติ มาก ไม่ ว่าจะเป็ นใบตาล นํา
ถ้ าไม่ มนี าก็
ํ จบ ตัดลินไม่ ได้ ” (ปี บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561)
จากข้อ มูล ของผู เ้ ชี ยวชาญข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า ควรใช้นําในอุ ณ ภู มิห้ อ งในการตัด ลินปี
เพือให้ใบตาลคงสภาพดีอยู่เสมอ บางท่านอาจใช้นาอุ
ํ ่นในการแช่ ใบตาล ข้อนี ผูว้ ิจยั เห็นว่าอาจเป็ นการ
ทําให้คุณภาพของใบตาลลดลงเพราะเมือใบตาลโดนความร้อนจากนําจะทําให้ใบตาลเสื อมคุณภาพลง
ได้
2.3 ไม้ฉนวน มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร เหลาให้กลมมนปลายแหลม เป็ นอุปกรณ์ชิน
เล็กแต่มีความจําเป็ นอย่างมาก ในการตัดลินปี แต่ละครั งจะขาดไม่ได้เลย เพราะทําหน้าทีเป็ นแกนหลัก
ขณะผูกใบตาลเข้ากับ กําพวด ตลอดจนเป็ นแกนป้ อ งกันไม่ ให้ กาํ พวดเสี ยหายขณะมัด เชื อ กอี กด้ว ย
ผูเ้ ชียวชาญได้ให้ขอ้ มูลเรื องไม้ฉนวนดังนี
“ไม้ ฉนวนทําจากไม้ ไผ่ ดีทีสุ ด เพราะมันจะยื ดหยุ่นได้ แล้ วก็หาง่ ายด้ วย ไม้ ฉนวนเป็ น
ปั จจั ยสําคัญนะ ใช้ สํา หรั บนวดใบตาล แล้ วก็กัน กําพวดยุบเวลาผูกลิ นปี ” (ปี บ คงลาย
ทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561)
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“ไม้ ฉนวนนีก็ใช้ สาํ หรั บแหย่ กาํ พวดเวลาทีจะมัดคอใบตาลแล้ วก็ใช้ แหย่ เพือไม่ ให้ ใบตาล
ตีบเข้ าหากันเวลาเรามัดเชื อก บางคนก็ใช้ ไม้ ฉนวนงาบ้ าง ทําจากกระดูกบ้ าง ขนเม่ นบ้ าง
แล้ วแต่ ค่านิยม” (ไพฑูร อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ไม้ ฉนวนนีก็ใช้ สาํ หรั บนวดใบตาล และช่ วยเวลาเราจะผูกลินปี ติ ดกับกําพวด หรื อเอาไว้
แคะสิ งสกปรกทําความสะอาดลิ นปี ได้ ทังนัน” (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์ , 22 มกราคม
2561)
จากข้อมูลของผูเ้ ชียวชาญข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม้ฉนวนเป็ นอุปกรณ์ชินสําคัญชินหนึงซึง
ขาดไม่ได้ในการตัดลินปี ใน อาจทําจากไม้ไผ่ ไม้เนือแข็ง หรื องาช้างตามแต่ค่านิยมของแต่ละคน เหลา
ให้เรี ยวจากใหญ่ไปหาเล็ก ใช้ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี
1. เป็ นวัสดุป้องกันกําพวดเสี ยหายขณะมัดเชือก
2. ป้องกันการตีบตัวของใบตาลจากการมัดเชือก
3. ช่วยไม่ให้ใบตาลชํา
4. ใช้สาํ หรับนวดใบตาล
2.4 มีด เป็ นอุปกรณ์ชินสําคัญอีกเช่ นกัน ใช้สําหรับตัดใบตาลให้เป็ นรู ปร่ างหรื อลักษณะต่าง ๆ
ตามทีต้องการ คนปี โดยทัวไปนิ ยมใช้มีดทีมีขนาดพอดี มือ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวก สามารถพกพาติดตัวได้ เพราะมีความจําเป็ นจะต้องใช้ตดั แต่งลินปี อยูเ่ สมอ โดยคุณสมบัติ
สําคัญของมีดทีจะใช้ตดั ใบตาลคือ ต้องมี ความคมและแกร่ ง ผูเ้ ชี ยวชาญทัง 3 ท่ านได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับ
มีดสําหรับใช้ตดั ลินปี ไว้ดงั นี
“มีดที ใช้ ตัดลิ นปี ควรจะเป็ นมีดปลายแหลม เพื อความสะดวดในการเฉื อนใบตาลและ
ตอนเฉื อนแต่ งเป็ นคอสําหรั บมัดกับกําพวดนีเองเป็ นจุ ดสําคัญทีสุ ดเพราะว่ าต้ องค่ อย ๆ
เฉื อนไปจนได้ ทีพอดีกับขนาดของกําพวด” (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561)
“มีดทีใช้ ตัดลินก็สาํ คัญคื อจะต้ องมีความคม ส่ วนขนาดก็แล้ วแต่ จะถนัดบางคนชอบมีดที
ใหญ่ หน่ อย แต่ ทีสําคัญต้ องคมแล้ วก็แกร่ งพอสมควรเพราะใบตาลนิ ม ๆ นีมันทําให้ มีด
ทือได้ เหมื อนกัน แต่ กข็ อให้ คมซะอย่ างคัตเตอร์ ก็ตัดได้ แต่ มนั ถ้ ามีดคมมากเกิ นไปมันจะ
ทําให้ เสี ย เวลาเฉื อนถ้ ามื อ ไม่ เทียงจริ ง แต่ ทังนีก็ขึนอยู่กับความถนั ดของคน” (ไพฑู ร
อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
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“มีดทีใช้ ตัดก็แล้ วแต่ ความถนัดอย่ างไหนก็ได้ ขอให้ ตัดให้ ได้ กแ็ ล้ วกันอย่างทีผมใช้ อยู่นี
ก็ใบเลื อยเอามาดัดแปลงอีกทีหนึ งเพราะเนื อมันแกร่ งดี น่ าจะสนับสนุนแบบนีนะเพราะ
มันประหยัดดี...” (ปี บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561)
จากข้อมูลของผูเ้ ชียวชาญข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีดสําหรับตัดลินปี ต้องเป็ นมีดทีมีคุณสมบัติ
คม ส่ วนความเล็กความใหญ่นนอยู
ั ท่ ีความถนัดส่ วนบุคคล
2.5 กําพวด เป็ นอุปกรณ์ชินเล็ก มีลกั ษณะเป็ นท่อทรงกรวยท้ายใหญ่ปลายแหลม ยาวประมาณ
5.3 เซนติเมตร ตรงส่ วนท้ายพันด้วยด้ายเพือให้ยืดหยุน่ พอเหมาะสําหรั บเสี ยบเข้ากับรู ทวนบนของปี ใน
ตรงส่ วนปลายไว้สาํ หรับผูกใบตาล ผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่านได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับกําพวดไว้ดงั นี
“ความใหญ่ ของกําพวดก็มีส่วนต่ อผลกระทบของเสี ยงปี ด้ วยเช่ นกันเพราะหากกําพวดรู
ใหญ่ เสี ยงก็จะโตกว่ าเพราะลมออกมามากกว่ า” (ปี บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม
2561)
“ขนาดของกําพวดต้ องได้ มาตรฐานไม่ เล็กไม่ ใหญ่ เกิ นไปเพราะถ้ าเล็กเสี ยงจะไม่ โต ถ้ ารู
ใหญ่ เกิ นไปก็จ ะกิ นลมเป่ าแล้ วเหนื อย ลักษณะกําพวดที ดีต้องตรงท้ ายใหญ่ แล้ วปลายก็
เรี ยวเข้ า ถ้ าปลายบานออกแล้ วไม่ ดี” (ไพฑูร อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ขนาดมันก็จะประมาณ 2 นิ วได้ ลักษณะเรี ยวเหมือนหางหนูบางคนชอบเสี ยงโตก็จะทํา
ปลายให้ กว้ า งหน่ อ ยแต่ ไม่ ไหวหรอก เป่ าแล้ วเหนื อย” (สมพงษ์ ภู่ ส ร, สั มภาษณ์ , 22
มกราคม 2561)
จากข้อมูลของผูเ้ ชี ยวชาญข้างต้นจะเห็ นได้ว่า การเลือกใช้กาํ พวดนันขึนอยู่กบั ความถนัด
ของผูเ้ ป่ าปี แต่ละคนซึ งแต่ละคนนันมีกาํ ลังในการเปล่งลมออกมาไม่เท่ากัน คนทีเปล่งลมออกมาได้นอ้ ย
ก็จะถนัดกําพวดทีมีรูขนาดเล็กเพราะใช้ลมน้อย ส่ วนคนทีเปล่งลมออกมาได้มาก ๆ ก็จะถนัดกําพวดทีมี
รู ขนาดใหญ่ขึนมาตามลําดับ ซึงลักษณะกําพวดทีดีโดยทัวไปควรมีลกั ษณะดังนี
1. ขนาดเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ ป่ า
2. มีลกั ษณะเรี ยวเป็ นหางหนู คือตอนท้ายกว้าง แล้วค่อยเล็กลงในตอนปลาย
2.6 เชื อกผูกลิ นปี เป็ นอุ ปกรณ์ สําคัญสํา หรั บการตัด ลิ นปี ใช้สําหรั บมัด ใบตาลให้ติด อยู่ก ับ
กําพวด และด้วยใบตาลเป็ นวัส ดุ ทีบอบบางสามารถแตกหัก ได้อ ย่างง่าย เชื อ กที นํามาใช้สําหรั บผูก
ใบตาล จึงจําเป็ นต้องมีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีขนาดใกล้เคียงกับรู ดา้ นบนของกําพวด อาจเล็ก
หรื อใหญ่ กว่าได้เล็กน้อย ไม่แข็งหรื อนุ่ มเกินไป ประการสําคัญคือเมื อผูกเป็ นเงื อนตะกรุ ดเบ็ดเพือมัด
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ใบตาลกับกําพวดแล้วเชือกจะต้องไม่คลายตัว ผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่านได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับเชือกสําหรับผูก
ลินปี ไว้ดงั นี
“เชื อกต้ องฟั นเอาเองจะดี มันทนดีแ ล้ วมันก็แน่ นกว่ าด้ วยถ้ าซื อเอามาก็ต้ องเลื อ กให้ ดี
หน่ อยเอาแบบทีใหญ่ ประมาณเท่ ากับรู ของปลายกําพวด” (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 22
มกราคม 2561)
“เชื อกต้ องใช้ ขนาดทีพอดีไม่ เล็กไม่ ใหญ่ เกินไป เพราะถ้ าใหญ่ ไปมันจะเปลืองเนือทีทีเรา
จะมัดใบตาล ความแข็งอ่ อนก็ต้องพอดีด้วย เชื อกทีฟั นเองจะดีทีสุ ด ถ้ าเชื อกซื อมาบางที
มันอ่ อนไปเวลารั ดจะไม่ แน่ น คลายง่ าย ถ้ าแข็งไปมันจะรั ดใบตาลกระจุ ยหมด เอาเชื อก
สายสิ ญจน์ มาฟั นเองดีทีสุ ด” (ไพฑูร อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“ฟั นเองดีทีสุด ซื อมามักจะไม่ ทน” (ปี บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561)
จากข้อมูลของผูเ้ ชียวชาญข้างต้นจะเห็ นได้ว่า เชื อกทีนํามาใช้สําหรั บผูกลินปี นันต้องเป็ น
เชือกทีมีขนาดพอเหมาะวัดความใหญ่ได้ประมาณเท่ากับปลายของกําพวด ควรเป็ นเชือกทีฟั นเองโดยใช้
ด้ายสายสิ ญจน์ เพราะมีความคงทนและความแข็งของเชื อกพอดี ช่วยในการผูกใบตาลไม่ให้ใบตาลชํา
เชือกไม่คลายตัวง่าย และมีความคงทน
2.7 กระดาษทราย เป็ นอุปกรณ์ทีใช้สาํ หรับขัดแต่งลินปี ให้มีความเรี ยบ เป็ นการนําเครื องมือ
ช่างเข้ามาช่วยในการขัดแต่งลินปี ให้มีความเรี ยบร้อย สวยงาม ประการสําคัญคือเพือลบความคมของ
ใบตาลจากใช้มีดตัด ความคมของใบตาลดังกล่าวสามารถบาดลินคนปี จนเป็ นแผลได้ การนํากระดาษ
ทรายมาใช้ในการขัดแต่งลินปี จึงนับเป็ นนวตกรรมอย่างหนึง ผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่านได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับ
กระดาษทรายทีใช้ในการแต่งลินปี ไว้ดงั นี
“กระดาษทรายนีใช้ สําหรั บฝนให้ ลินมีความเล็กลง เมือก่ อนนีไม่ มีหรอกใช้ มดี อย่ างเดียว
ถ้ าใช้ มีดนีพลาดนิ ดหน่ อยก็จะทําให้ ลินเสี ยทรง เพราะฉะนันมือต้ องนิ ง แต่ สมัยนีสบาย
มากอยากให้ เล็กลงหน่ อยก็กระดาษทรายขัดก็เรี ยบร้ อย”
(สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561)
“กระดาษทรายนีก็เอาไว้ ขดั ใบตาลหลังจากตัดลินเสร็ จเพือลดความระคายเคื อง คือถ้ าเรา
ไม่ ขดั ลินปี ก็จะมีเหลียมมีคู มันจะระคายลินทําให้ เวลาเป่ ามีนาลายไหลออกมามาก
ํ
บาง
ทีบาดลินเลือดออก” (ไพฑูร อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
“เราจะใช้ กระดาษทรายขัดหรื อไม่ ขดั ก็ได้ แต่ งให้ มนั เรี ยบ อย่ างผมตัดก็ไม่ ขดั เพราะมัน
ไม่มกี ระดาษทราย” (ปี บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561)
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จากข้อมูลของผูเ้ ชี ยวชาญข้างต้นจะเห็ นได้ว่า การใช้กระดาษทรายมาแต่งลินปี ให้มีความ
พอดี นันเป็ นนวัตกรรมอย่างหนึ งที นํามาประยุกต์ใช้ในการตัด ลินปี เพราะก่ อนหน้านี ยังไม่ มีการนํา
กระดาษทรายมาช่วยในการขัดแต่ง ทําให้ลินปี ทีตัดออกมาดู ไม่สวยงามนัก เนื องจากมีดทีนํามาตัดไม่
คม หรื อเป็ นเพราะมือไม่เทียง ทําให้มีเหลียมมากส่ งผลกระทบต่อการเป่ าปี ต่อมาภายหลังจึงได้มีการนํา
กระดาษทรายมาขัดแต่งเพือให้ลินปี ทีตัดออกมามีความสวยงามเรี ยบร้ อย สําหรับประโยชน์ในการใช้
กระดาษทรายขัดแต่งลินปี มีดงั นี
1. ปรับให้ลินปี ได้ขนาดเสี ยงในกรณีทีมีดไม่สามารถเอืออํานวยในการตกแต่ง
2. แต่งให้ลินปี เรี ยบร้อย กลมมนได้รูป ลบเหลียมคมทีเกิดจากการใช้มีด
3. วิธีการตัดลินปี ใน
จากประสบการณ์ ในการตัด ลิ นปี ของผูเ้ ขี ยนและการสั มภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญท่ านต่ าง ๆ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มู ลที มีความสอดคล้องเป็ นไปในทางเดี ยวกันสามารถรวบรวมวิธีการตัดลินปี โดย
สามารถแบ่งเป็ นขันตอนได้ 6 ขันตอนคือ เตรี ยมใบตาล พับใบตาล ตัดใบตาล มัดใบตาล เจียนใบตาล
และแต่งลินปี
3.1 การเตรี ยมใบตาล เริ มจากการเลือกใบตาลทีมีคุณภาพดี มีขนาดเหมาะสม ไม่หนาหรื อบาง
เกินไป ส่ วนทีดี ทีสุ ดคือส่ วนกลางของใบทีมีลกั ษณะผิวมันและเรี ยบ เนื อละเอียด นํามาตัดให้มีความ
กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร แช่ลงในภาชนะทีใส่ นาเตรี
ํ ยมไว้ ควรเป็ นนํา
อุณภูมิหอ้ ง ทิงไว้ประมาณ 5-6 นาที หรื อจนพับใบตาลแล้วไม่หักเปราะ จากนันใช้ไม้ฉนวนนวดใบตาล
ให้มีความอ่อนจนสามารถพับเป็ นรู ปทรงทีต้องการได้
3.2 พับใบตาล หลังจากการเตรี ยมใบตาลเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วขันตอนต่อมาคือการพับใบตาล
สําหรั บการพับใบตาลนันต้องนําใบตาลทีเตรี ยมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วมาพับครึ งโดยพับเอาด้านในของ
ใบตาลเข้าหากัน จากนันแบ่ งย่อยโดยพับจากปลายเข้าหาส่ วนกลางของใบ จะแบ่ งสั ดส่ วนได้เป็ น 4
ส่วน แล้วประกบเข้าหากัน หลังจากนันใช้มีดตัดแต่งใบตาลให้ได้ลกั ษณะสี เหลียมคางหมู
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ภาพที 3 จากซ้าย : การนวดใบตาล, การพับใบตาล, การตัดใบตาล, การทําคอใบตาล
ชัชวาล สนิทสันเทียะ. (2561, 5 พฤษภาคม). ถ่ายภาพ
3.3 ตัดใบตาล หลังจากพับใบตาลได้เป็ น 4 ส่ วนแล้ว ขันตอนทีสําคัญมากอย่างหนึงคือการตัด
ใบตาลเป็ นคอเพือผูกติดกับปลายกําพวด ในขันตอนนี จะต้องอาศัยความชํานาญในการตัดและทักษะ
การใช้ มี ด เป็ นอย่ า งสู ง เพราะถ้า หากตัด ออกมากเกิ น ไปจะทําให้ ลิ นรั วได้ ดั ง นั นผู ้ต ัด ต้อ งอาศัย
ประสบการณ์ในการตัดลินปี และการประมาณการให้พอดี วิธีทีดีทีสุ ดคือนํากําพวดมาวัดขนาดไว้ก่อนที
จะตัด เพื อให้ รู้ว่ าจะต้อ งคว้า นเข้าไปลึ ก เพี ย งใด จากนันจึ ง ตัด เป็ นรู ป คอให้ ใหญ่ ก ว่า ปลายกํา พวด
เล็กน้อยเพือกันลินรัว
3.4 มัดใบตาล ขันตอนสําคัญในการตัดลินปี อีกขันตอนหนึ งคือขันตอนการมัดใบตาล เป็ นการ
นําใบตาลทีตัดแต่งคอเรี ยบร้อยแล้วมามัดติดกับปลายของกําพวดให้แน่น มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
3.4.1 ใส่ ไม้ฉนวน เพือเป็ นแกนกลางช่ วยประคองให้ใบตาลไม่ เสี ยรู ปในขณะมัดใบตาล
ขันตอนนี จะนําใบตาลที แต่ งคอจนได้สัดส่ วนที ดี แล้วมาเจี ยนให้เป็ นช่ องสําหรั บใส่ ไม้ฉนวนเพือยึด
ใบตาลกับกําพวดให้มนคง
ั
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3.4.2 คลึ ง คอใบตาล เพื อให้ บ ริ เวณคอใบตาลอ่ อ นตัว ปรั บ สภาพกับ เชื อ กและช่ ว ยให้
ใบตาลไม่ เปราะเวลาผูกเงื อนตะกรุ ดเบ็ด วิธีการนวดคือนําเชื อกฟั นทีเตรี ยมไว้แช่นาให้
ํ นุ่มมาพันรอบ
คอใบตาลทีเสี ยบยึดกับกําพวดโดยไม้ฉนวนเรี ยบร้ อยแล้ว ใช้ฟันกัดปลายเชือกข้างหนึ งไว้ ปลายเชือก
อีกข้างจับด้วยมือขวา มือซ้ายจับกําพวดแล้วคลึงโดยการหมุนกําพวดไปรอบ ๆ ให้ใบตาลอ่อนตัวจนได้
ทีแล้วจึงมัด
3.4.3 มัดใบตาลโดยใช้วิธีผกู เงือนตะกรุ ดเบ็ดเพือให้ใบตาลติดกับกําพวดอย่างมันคง ให้
ปมของเงือนอยูบ่ ริ เวณข้างใดข้างหนึ งของใบตาล

ภาพที 4 จากซ้าย : ช่องใส่ ไม้ฉนวน, คลึงใบตาล, มัดเงือนตะกรุ ดเบ็ด
ชัชวาล สนิทสันเทียะ. (2561, 5 พฤษภาคม). ถ่ายภาพ
3.5 เจียนใบตาล ในขันตอนการเจียนใบตาลนี ผูต้ ดั ลินปี จําต้องมีทกั ษะในการใช้มีดเป็ นอย่างดี
กล่าวคือมือต้องเทียง แม่นยํา และมันคง จึงจะสามารถเจียนใบตาลให้ออกมาในรู ปแบบทีต้องการได้
ผูเ้ ขียนมักเจียนใบตาลจากด้านบนของใบลงไปหาปลายกําพวด เพราะการเจียนในลักษณะ
นี จะลดการเกิดเสี ยน และลดปั ญหาใบตาลแตกระหว่างเจียนใบตาล หากกระทําในลักษณะตรงข้ามคือ
ตัดย้อนเสี ยนของใบตาล ก็จะทําให้ใบตาลฉี กขาดเสี ยหายได้มากกว่า
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ภาพที 5 เจียนใบตาล
ชัชวาล สนิทสันเทียะ. (2561, 5 พฤษภาคม). ถ่ายภาพ
4. แต่ งลินปี
ขันตอนสุ ด ท้า ยของการตัด ลินปี คื อ การแต่ ง ให้ ส วยงามพร้ อ มใช้ง าน หลัง จากตัด ลิ นปี ได้
รู ปแบบทีต้อ งการแล้วจะใช้กระดาษทรายขัดเพือลบเหลี ยมมุ ม หรื อ รอยคมที เกิดจากการใช้มีดเจี ยน
ใบตาล
ในการแต่งลินปี นิยมแต่งให้เป็ นลักษณะกลมมน บางท่านมีการตังชือรู ปทรงของใบตาลเป็ นชือ
ต่ างๆ เช่ น รู ปเล็บมือ รู ปเม็ดมะขาม รู ปใบผักแว่น แล้วแต่จะเรี ยกกันไปตามจิ นตนาการของผูต้ ดั แต่
รู ปร่ างลักษณะโดยทัวไปของลิ นปี จะต้องมีลกั ษณะกลมมน ลิ นปี ทีพอดี นันกําหนดไม่ได้ว่าจะต้องมี
ความสัน ยาว กว้าง หรื อแคบเพียงใด เพราะขึนอยูก่ บั วัสดุทีนํามาทําและขีดความสามารถของผูเ้ ป่ า จะ
สมบูรณ์ได้กด็ ว้ ยการตัดไปพลาง ทดลองเป่ าไปพลาง ซึ งมีวิธีการทดลองคุณภาพลินปี โดยการเป่ า “นิ ว
ลอง” (เป็ นทํา นองพิ เศษที มี ไว้สํา หรั บ ทดสอบคุ ณ ภาพเลาปี และลิ นปี โดยเฉพาะ) เมือได้เสี ยงตาม
ต้องการแล้วก็หยุดเพียงเท่านัน
สรุป
จากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนประกอบกับการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล เรื องการตัดแต่งลินปี ใน
พบว่า ทักษะการตัดลินปี ใน เป็ นทักษะสําคัญสําหรั บคนปี ทุ กคนที จะต้องฝึ กหัดให้เกิ ดความชํานาญ
โดยจะต้องใส่ ใจรายละเอียดทุกขันตอน ตังแต่การคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการนํามาตัดลินปี การตัด
ลิ นปี เป็ นทัก ษะเฉพาะทางอย่า งหนึ งที คนปี ทุ ก คนจะต้อ งฝึ กฝนให้ เกิ ด ความชํา นาญตามขันตอน
ตลอดจนรู ้และเข้าใจถึงอุปสรรคและสามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนระหว่างตัดลินปี ได้
อนึ งในมาตรฐานของแต่ ละคนไม่เหมือนกัน อยูก่ บั ปั จจัยอืนที เข้ามาเกียวข้อง เช่น พละกําลัง
ของผูเ้ ป่ าปี หรื อทักษะของผูเ้ ป่ าปี สิ งเหล่านี เป็ นปั จจัยทีทําให้มาตรฐานของอุปกรณ์ในการตัดลินปี ของ
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แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนันสิ งสําคัญทีต้องคํานึงถึงในการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์คือ ต้องพอดี
สําหรับตนเอง ทักษะในการแต่งลินปี ใน เป็ นกลวิธีพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละคนเพือให้ลินปี ทีตัดออกมา
เป็ นไปอย่างทีตนเองต้องการ เมือตัดเสร็ จแล้วอาจมีรูปร่ างไม่สวยงามหรื อเป่ าติ ดขัดบางเสี ยง คนปี จึ ง
ต้องรู ้จกั แต่งลินปี นันให้ได้คุณภาพตามทีตนเองมุ่งหวัง เป่ าได้ครบทุกเสี ยงตามกําลังของตน
ข้ อเสนอแนะ
บทความเรื อง “การตัด และแต่ งลิ นปี ใน หัว ใจสําคัญของคนปี ” เป็ นบทความทางวิ ชาการที
เสนอแนะแนวทางตลอดจนวิธีการตัด และแต่ งลิ นปี ในที เป็ นกลวิ ธีพิ เศษเฉพาะตัว ของผูเ้ ขี ยน ทังนี
ผูเ้ ขี ยนคิ ด ว่ า นักวิ ช าการด้า นเครื องเป่ าไทยท่ า นอื น ๆ ย่อ มมีวิ ธี การตลอดจนขันตอนที แตกต่ า งกัน
ออกไป รวมไปถึงหลักการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการตัดลินปี ด้วย
จะเป็ นประโยชน์ทางวิชาการเป็ นอย่างยิง หากผูเ้ ชียวชาญทังหลายจะนําเสนอกลวิธีการตัดแต่ง
ลินปี ของตนเองเผยแพร่ ในรู ปแบบเอกสารทางวิชาการ หรื อสื ออืน ๆ เพือให้ผสู ้ นใจทัวไปได้ศึกษาและ
นําไปเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาการตัดลินปี ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
ปี บ คงลายทอง. (2561, 21 มกราคม). ข้าราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร.
สัมภาษณ์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). สารานุกรมศัพท์ ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
สมพงษ์ ภู่สร. (2561, 22 มกราคม). อาจารย์ทีปรึ กษาชมรมดนตรี ไทย สโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สัมภาษณ์.
ไพฑูร อุณหะกะ. (2561, 10 กุมภาพันธ์). ครู ชาํ นาญการพิเศษโรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์. สัมภาษณ์.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ุประสงค์เพือศึกษาการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต
และเพือศึ กษาแนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุ นไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต การ
วิจยั ครังนีใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า
การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต หมอพืนบ้านส่ วนใหญ่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ จากบรรพบุรุษ ทังนี มี การสื บทอดความรู ้ หลากหลายวิธีดว้ ยกัน มากที สุ ดคือการ
จดจําจากการติดตามบรรพบุรุษทีไปให้การรักษาชาวบ้านในชุมชน รวมถึงการจดบันทึกและการศึกษา
ด้วยตนเอง
แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต หมอพืนบ้าน
เป็ นการรักษาทีใช้พืชสมุนไพรไทยธรรมชาติในท้องถิน โดยหมอพืนบ้านทีรักษาผูป้ ่ วยจะเลือกใช้ ส่ วน
ต่างๆของพืชสมุนไพรชนิ ดนันๆ ตามทีได้รับการถ่ ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยมีทงสมุ
ั นไพรเดี ยว
สมุนไพรทีเป็ นตํารับ ยาสําเร็ จรู ป
คําสําคัญ: ภูมิปัญญา, สมุนไพรไทย, หมอพืนบ้าน, จังหวัดภูเก็ต
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Abstract
The objectives of research study were as following 1) to study Thai herbal wisdom of folk
healers 2) to study the healing methods from diseases using Thai herbs of folk healers in Phuket
province. This study was qualitative research collected by structured interview.
The findings of this research were found that most of folk healers were passed on knowledge
from ancestors. There were several methods to pass on the knowledge. Most folk healers used
remembering method from their ancestors who went to heal people in community, as well as taking
note method and also self-learning method.
The way which used Thai herbs for healing diseases of folk healers in Phuket was they chose
parts of herbal plants as they were passed on knowledge from the ancestors. There were single herbs,
herbal pharmacopoeia and medicine.
Keywords: wisdom, Thai herbs, folk healers of Phuket
บทนํา
ภูมิปัญญาหมอพืนบ้านในการดูแลรักษาสุ ขภาพของชุมชน คือ การดู แลสุ ขภาพแบบดังเดิ มซึ ง
การดู แลสุ ขภาพแบบองค์รวมทังด้านร่ างกาย จิต ใจ และสังคมไปพร้ อมกันวิถีการสื บทอด ภูมิปัญญา
หมอพืนบ้านยังมีความจําเป็ น โดยเฉพาะกับคนในระดับรากหญ้าคนกลุ่มนี ยังคงเชื อและศรั ทธาระบบ
รั ก ษาแบบ ดังเดิ ม เพื อการสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานองค์ ค วามรู ้ ท างวัฒ นธรรม
กระบวนการสื บทอดภูมิปัญญาหมอพืนบ้าน โดยมีหมอพืนบ้านผูท้ ีมีบทบาทในการดู แลสุ ขภาพอนามัย
ของประชาชนในชนบทตลอดมา เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหมอพืนบ้านกับชาวบ้าน คือความผูกพัน
กันด้วยความเชื อในจิ ตสํานึ ก และความศรั ทธาที สื บทอดมาจากบรรพบุรุษ จากเหตุผลดังกล่าวทําให้
หมอพืนบ้านยังคงมีบทบาทต่อสุ ขภาพ ของประชาชนมาจนถึงปั จจุบนั (Jongwutthiwate, K et al, 2013)
ซึ งหมอพืนบ้านในประเทศไทยได้รับความนิ ยมอยู่อย่างแพร่ หลายแต่ก็ยงั ไม่ได้ยอมรั บในปั จจุบนั มาก
นัก แต่เมื อไม่ นานมานี ก็มีหมอพืนบ้านทีได้รับการยอมรั บของผูค้ นและมีชือเสี ยงโด่ งดัง นันคือ หมอ
เสื อ ศุภฤกษ์ ชาญเชิ ดศักดิ หรื อหลายคนอาจจะรู ้จกั จากฉายาทีว่า นักบุญคนบาป โดยหมอเสื อสื บสาน
เจตนารมณ์ ของบิ ด า คือ ทําการรั กษาผูค้ นต่ อไปแทนพ่อทีรั บมาจากปู่ อี กทอด และหมอเสื อได้เป็ นที
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ยอมรั บของผูค้ นทีได้เข้ามาทําการรั กษา หมอเสื อรั กษาตามหลักการหมอแผนโบราณทีศึกษามาว่า ใน
การรักษานันเราต้องตรวจวิเคราะห์ผูป้ ่ วยไปถึงต้นเหตุแห่ งโรคต้องหาให้เจอ ซึ งคนไข้ส่วนใหญ่อาการ
จะบรรเทาลงและหายในที สุ ด จากการบอกเล่ าปากต่ อ ปากของผูค้ น ทํา ให้ หมอเสื อ ได้กลายมาสู่ ที
ยอมรับและมีชือเสี ยงในปัจจุบนั ทําให้หมอพืนบ้านได้กลับมาเป็ นทีสนใจขึนอีกครัง
การใช้ชีวิตประจําวันมีการเปลียนแปลงไปจากคนสมัยก่อน พฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปนี ทํา
ให้ลักษณะของความเจ็ บ ป่ วยเปลี ยนตามไปด้วย โรคที เปลี ยนแปลงไปหลายโรค ปั ญ หาเรื อรั งทาง
สุ ขภาพ คือภัยเงียบทีสามารถฆ่าชีวิตของคนจํานวนมาก โรคร้ ายจะเพิมมากขึนตามจํานวนประชากรที
เพิ มขึ น และตามระยะเวลาที ดําเนิ นไป ด้วยมี การทํางานหนักเป็ นระยะเวลานาน ซึ งส่ งผลให้สภาพ
ร่ างกายได้รับ ความกระทบกระเทื อ นและทรุ ดโทรม หรื อมาจากการดู แ ลตัว เองที ลดลง มุ่ ง เน้นการ
ทํางานมากเกิ นไป การป้ องกัน การรั กษาทีมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ผลข้างเคียงน้อยจึ งสําคัญอย่างยิงต่ อ
ประชากร (Thammawat P,2021) ซึ งเนื องจากปั จ จุ บนั การรั กษาโรคของหมอพืนบ้านได้ถ่ ายทอดจาก
บรรพบุรุษ สู่ คน รุ่ นหลัง มี วิธีการรั กษาทีหลากหลาย การรั กษาที ใช้สมุน ไพรที มีอ ยู่ในท้องถิ นที อุด ม
สมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งผลให้มีการนําทรัพยากรเหล่านันมาปรับใช้ในรู ปแบบยารักษา
โรค มีวิธีการรักษาโรค และการนําเอาความเชือมาสู่ กระบวนการในการรักษาโรคในปั จจุ บนั เช่น โรค
งู สวัด โรคสะเก็ดเงิน โรคต้อ และยังมี อีกมากมายหลายโรค ที ในปั จจุ บันประชาชนจะนิ ยมรั กษากับ
หมอพืนบ้าน โดยหมอพื นบ้า นจะใช้วิ ธีการรั กษาโดยการเป่ าและใช้ส มุ นไพรไทย ซึ งใช้เวลาเพี ย ง
สัปดาห์เดียวอาการจะค่อยบรรเทาลงและหายในทีสุ ด
พืชสมุนไพรนิ ยมใช้ประโยชน์เพือการสร้ างเสริ มสุ ขภาพโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชชนิ ดเดี ยว
หรื อหลายชนิ ดพร้อมกันมาปรุ งตํารับโดยหมอพืนบ้านหรื อผูม้ ีประสบการณ์ รูปแบบในการปรุ งตํารับ
สมุ น ไพรไทยในแต่ ละภู มิภาคจะมี ความแตกต่ า งกัน ออกไปขึ นอยู่กับ ภู มิ ปัญ ญา สภาพภู มิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ ความนิยม วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารและการอยูอ่ าศัยทําเกิดการใช้สมุนไพร
ไทยเพือการดูแลสุ ขภาพทีหลากหลาย สมุนไพรไทยสามารถพบเห็นได้ทวไปในกิ
ั
จวัตรของคนไทย เริ ม
ตังแต่ การรับประทานพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที อยู่ใกล้ตวั คือ พืชสมุนไพรทีมี ส่วนผสมของอาหาร ได้แก่
หอม กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด พริ ก ถัว และงา ซึ งเป็ นพืช ทีมีสรรพคุณต่อร่ างกายทังสิ น แต่
สมุนไพรทีออกฤทธิอ่อน ๆ เรี ยกว่า อาหารสมุนไพร และทางปั จจุบนั นิยมนําสมุนไพร มาใช้ในการปรุ ง
ยารักษาโรค (Phon-ngam P,2011) จังหวัดภูเก็ตจะมีสมุนไพรไทยทีเป็ นทีนิยม นํามาใช้ในการรักษาโรค
เช่ น ขมิ นขาว ต้น หญ้า ปั ก กิ ง มะหลอด กระชายพราน สมุ น ไพรไทยแต่ ล ะชนิ ด ก็จ ะมี ส รรพคุ ณ ที
มากมาย และแตกต่างกันออกไป
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ซึ งปั จจุ บนั จากการสํารวจพบว่าประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให้ความสําคัญและความสนใจใน
ด้านการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน สําหรับการรักษาในปั จจุบนั สามารถทํา
ได้ โดยการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรในการดูแลสุ ขภาพ เป็ นยารักษาโรค
ซึงล้วน เกียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน อีกทังยังได้รับการส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ และฟื นฟู หมอ
พืนบ้านจึงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการรักษาโรค ทีหมอพืนสามารถรักษาให้หายได้ หมอพืนบ้านได้
ใช้ส มุ นไพรไทยหลากหลายชนิ ด ในการรั กษา ซึ งสมุนไพรไทยแต่ ละชนิ ดมีสรรพคุณที แตกต่างกัน
ออกไป และหมอพืนบ้านแต่ละคนก็ยงั มีวิธีการรักษาทีหลากหลาย โดยวิธีการรักษาของหมอพืนบ้านแต่
ละคนนันได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่ นสู่ รุ่น ด้วยเหตุดงั กล่าวนี จึงทําให้ผูว้ ิจยั สนใจทีจะศึกษา
การใช้ภูมิปั ญญาสมุ นไพรไทยของหมอพืนบ้าน ในจังหวัด ภูเก็ต เพือรวบรวมและสร้ างองค์ความรู ้
ดังกล่าวให้ครบถ้วนเป็ นระบบ และเพือส่ งเสริ มและอนุ รักษ์มรดกทางภูมิปัญญาการใช้สมุ นไพรไทย
ของหมอพืนบ้านให้คงอยูใ่ นท้องถินสื บไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
) ศึกษาการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต
) ศึกษาแนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
) ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตของการศึกษางานวิจยั เรื องการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาสมุ นไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัด
ภูเก็ต ซึงจะประกอบด้วยเนือหาทังหมด ด้าน ดังนี
. ) ขอบเขตด้านเนื อหา
) การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน
) แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน.
. ) ขอบเขตด้ า นเวลา คื อ ระยะเวลาที ใช้ ใ นการดํ า เนิ นการวิ จั ย ตั งแต่ เดื อ นตุ ล าคม พฤศจิกายน พ.ศ.
. ) ขอบเขตด้านพืนที คือ ในการศึ กษางานวิจัยครั งนี ใช้พืนทีจังหวัดภูเก็ต จํานวน อําเภอ
ได้แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทูแ้ ละอําเภอถลาง
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2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ หมอพืนบ้านจังหวัดภูเก็ต
- กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ หมอพืนบ้านจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 3 อําเภอ ได้แก่
อําเภอถลาง อําเภอเมื องภูเก็ต และอําเภอกระทู ้ กําหนดให้กลุ่ มตัวอย่างจํานวน 17 คน โดยใช้วิธีการ
Delphi technique โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
3) เครื องมือวิจยั การวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ซึงมีทงหมด
ั
2 ส่วน ดังนี
3.1) แบบสัม ภาษณ์ มีโครงสร้ าง ส่ วนที 1 ข้อมู ลทัวไปของหมอพื นบ้าน 2 ข้อ มีลักษณะเป็ น
แบบเขียนตอบ
3.2) แบบสั ม ภาษณ์ มีโครงสร้ า ง ส่ วนที 2 การใช้ภูมิปั ญ ญาสมุ น ไพรไทยของหมอพื นบ้า น
จังหวัดภูเก็ต 8 ข้อ แนวทางการรั กษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต 5
ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบเขียนตอบ
ก่อนการนําแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ซึ งเป็ นเครื องมือการวิจยั ไปเก็บรวบรวมข้อมูลนัน ผูว้ ิจยั
ได้นาํ เครื องมือให้ผเู ้ ชียวชาญ ได้แก่ ดร.พรรณวดี ขําจริ ง ว่าทีร้ อยตรี สมพร รุ จิกิตติองั ศุธร และนางสาว
ลลิดา ภคเมธาวี ได้ตรวจสอบความเทียงตรงและความน่ าเชือถือของเครื องมือการวิจยั และหลังจากนัน
ได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
. ศึกษาเอกสารและสื ออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ เกียวกับการทําวิจยั
. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต
. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปความสัมพันธ์กบั แนวคิดต่าง ๆ
. ปรับปรุ งข้อมูลตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษา และตรวจสอบ
. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และนําข้อมูลไปวิเคราะห์ห์ต่อไป
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ที การใช้ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้ าน จังหวัดภูเก็ต
หมอพืนบ้านส่ วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ จากบรรพบุรุษ ทังนี มีการสื บทอดความรู ้
หลากหลายวิธีด้วยกัน มากที สุ ดคือการจดจําจากการติ ดตามบรรพบุ รุษทีไปให้การรั กษาชาวบ้านใน
ชุ มชน รวมถึงการจดบันทึกและการศึกษาด้วยตนเอง และยังมี หมอพืนบ้านบางส่ วนทีศึกษาหาความรู ้
โดยการเรี ยนรู ้เพิมเติมมีใบรับรองการเรี ยนโดยตรง และเมือสมุนไพรไทยทีใช้ในการรักษาในขณะนัน
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ไม่ มี หรื อ ขาด หมอพื นบ้านจะมี การหาสมุ นไพรไทยชนิ ด อื นที มี ส รรพคุ ณ แต่ จ ะกระทําแบบนี เมื อ
สมุนไพรไทยชนิดนันหายาก
วัตถุประสงค์ ที แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้ าน จังหวัดภูเก็ต
หมอพืนบ้าน เป็ นการรั กษาทีใช้พืชสมุ นไพรไทย ธรรมชาติในท้องถิน ซึ งเป็ นวิธีการทีรั กษา
โรคทัวไปที พบในชุ มชน โดยหมอพืนบ้านที รั กษาผูป้ ่ วยจะเลือกใช้ ส่ วนต่างๆของพืชสมุ นไพรชนิ ด
นันๆ ตามที ได้รับ การถ่ า ยทอดภู มิปั ญ ญาสมุ น ไพรไทย สมุ น ไพรไทยที นํา มาใช้ในการรั กษามี ทัง
สมุ นไพรเดียว สมุนไพรไทยทีเป็ นตํารั บ ยาสําเร็ จรู ป ซึ งสมุนไพรที นํามาใช้มีทงสด
ั และแห้ง มีทงั ที
ปลูกเองและหาซื อจากร้านขายยา ซึ งการเก็บสมุนไพรสดนันสามารถนํามาใช้ได้ทงต้
ั น ใบ เปลือก ราก
แก่น หัว ก่อน สมุนไพรไทยบางชนิ ดสามารถใช้รักษาได้เลยโดยไม่ตอ้ งผ่านการแปรรู ปให้แห้ง การใช้
สมุนไพรแห้งโดยต้องผ่านการอบ การตากหรื อนํามาบด วิธีการสกัดสมุนไพรขึนอยูก่ บั ตํารับและโรคที
ใช้รักษา ได้แก่ การต้ม การคันสด การเคียวในนํามัน ตัวยาหลังการปรุ งตามตําราแล้วอาจมีลกั ษณะเป็ น
เม็ ด เป็ นผงเป็ นนํา ผู ้ป่ วยสามารถรั บ ประทานได้เลย ส่ ว นใหญ่ ต ัว ยาไม่ มี อัน ตรายต่ อ คนไข้ห าก
รับประทานตามทีหมอพืนบ้าน แนะนํา ตัวยาบางประเภทผูป้ ่ วยใช้วิธีการพอก ประคบ ตามอวัยวะทีมี
การเจ็บปวด เช่น ปวดหัว แพ้อากาศ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง
แนวทางการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน
) โรคหวัด โรคแพ้อากาศ มีแนวทางการรั กษา : ต้มสมุนไพรไทย เปราะหอม มะกรู ด หนุ มาน
ประสานกาย สะระแหน่ ขิง หอมแดง รวมกันในหม้อ จากนันยกหม้อต้มยาไป วางไว้ในกระโจมทีจะใช้
อบร่ างกายตรงหน้าของ ผูเ้ ข้ากระโจม ใส่ การบูร บดละเอี ยดลงไปทีละนิ ด กลินการบู รจะนําพาตัวยา
สมุนไพรแพร่ กระจายออกไป ช่วยให้สูดไอกลินหอมของสมุนไพรไทย การอบสมุนไพรทีเหมาะสม ใช้
เวลา - นาที
) โรคเบาหวาน มีแนวทางการรักษา : นําผลมะระขีนกสด 8 - 10 ผล นําเมล็ดในออก ใส่ นาลง
ํ
ไปเล็กน้อย ปั นให้ละเอียด กรองกากออกจะได้นาดื
ํ มประมาณ 100 มิ ลลิลิตร (หรื อกินทังกากก็ได้) กิน
ทุกวันติดต่อกัน แบ่งกินวันละ 3 เวลา
) โรคความดันโลหิ ตสู ง มีแนวทางการรั กษา : ใบบัวบก เป็ นพืชทีมีฤทธิ เย็น บํารุ งหลอดเลือด
ลดอาการอัก เสบ และบํา รุ ง การไหลเวี ย นโลหิ ต วิ ธี รั บ ประทานใช้ใ บคันสดเป็ นนํ าดื ม หรื อ ใช้
รับประทาน 4-5 ใบต่อมืออาหาร
) โรคมะเร็ ง มีแนวทางการรักษา : ให้นาํ หญ้าปั กกิงทีล้างสะอาดแล้ว 3 ต้น นํามาตําให้ละเอียด
ในครกดิ นเผาหรื อครกไม้ แล้วเติมนําต้มสุ ก 2 ช้อนโต๊ะ กรองผ่านด้วยผ้าขาวบาง ให้ผูใ้ หญ่กินครังละ 2
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ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครัง ก่อนอาหารเช้าครึ งชัวโมงและก่อนเข้านอน ส่ วนเด็กให้ลดปริ มาณลงครึ งหนึ ง
หรื อกะตามความเหมาะสม
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถนํามาแยกอภิปรายตามประเด็นได้ ดังนี
) การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต
หมอพื นบ้ า นส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ จ ากบรรพบุ รุษ ทังนี มี ก ารสื บ ทอดความรู ้
หลากหลายวิธีด้วยกัน มากที สุ ดคือการจดจําจากการติ ดตามบรรพบุ รุษทีไปให้การรั กษาชาวบ้านใน
ชุ มชน รวมถึงการจดบันทึกและการศึกษาด้วยตนเอง และยังมี หมอพืนบ้านบางส่ วนทีศึกษาหาความรู ้
โดยการเรี ยนรู ้เพิมเติมมีใบรับรองการเรี ยนโดยตรง และเมือสมุนไพรไทยทีใช้ในการรักษาในขณะนัน
ไม่ มี หรื อ ขาด หมอพื นบ้านจะมี การหาสมุ นไพรไทยชนิ ด อื นที มี ส รรพคุ ณ แต่ จ ะกระทําแบบนี เมื อ
สมุ นไพรไทยชนิ ดนันหายากมาก ๆ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ภูมิปัญญาด้านการบําบัดรั กษาโรคของ
หมอยาพืนบ้านในจังหวัดนครราชสี มา (Thipwari and Nonthiya ,2018) ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอด
ภู มิ ปั ญญา ของหมอยาพื นบ้ า นเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ที เป็ นระบบ ใช้ วิ ธี เรี ยนตั ว ต่ อ ตั ว ผ่ า น
ประสบการณ์ จริ ง ระหว่างครู กับศิ ษย์ หรื อ ระหว่างคนในตระกูล การเลื อ กศิ ษย์ครู จะเป็ นผูเ้ ลื อ กด้วย
ตัวเอง จะต้องศึกษาจิตใจ ลักษณะนิสัย สติปัญญา การเสี ยสละ ของลูกศิษย์ สังเกตความประพฤติปฏิบตั ิ
ของลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด คุณสมบัติของลูกศิษย์ตอ้ งเป็ นคนดี มีศีลธรรม มีเมตตา เสี ยสละ ชอบช่วยเหลือ
ผูอ้ ืน มีความอดทน มีใจรักต่อการรั กษาผูป้ ่ วย มีสติปัญญาดี มีไหวพริ บ มีความ เฉลียวฉลาด มีความจํา
แม่นในการท่องจําตํารายาหรื อคาถา
) แนวทางการรั กษาโรคจากภู มิปัญ ญาสมุ นไพรไทยของหมอพื นบ้าน จังหวัด ภู เก็ต หมอ
พืนบ้าน เป็ นการรักษาทีใช้พืชสมุนไพรไทย ธรรมชาติในท้องถิน ซึ งเป็ นวิธีการทีรักษาโรคทัวไปที พบ
ในชุ มชน โดยหมอพืนบ้านทีรักษาผูป้ ่ วยจะเลือกใช้ ส่ วนต่างๆของพืชสมุนไพรชนิ ดนันๆ ตามทีได้รับ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทย สมุนไพรไทยทีนํามาใช้ในการรักษามีทงสมุ
ั นไพรเดียว สมุนไพร
ไทยทีเป็ นตํารับ ยาสําเร็ จรู ป ซึ งสมุนไพรทีนํามาใช้มีทงสด
ั และแห้ง มีทงั ทีปลูกเองและหาซื อจากร้ าน
ขายยา ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ศึกษาวิจยั เรื องพืชสมุนไพรประจําาถินและภูมิปัญญาการประยุกต์ใช้
สําหรับการแพทย์พนบ้
ื าน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Supath et el, ) ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญา
แพทย์พืนบ้านเรื องการใช้พืชสมุนไพรของประชาชนในท้องถินในการศึกษานี มีความรู ้มากทีสุ ดพบว่า
เกียวข้องกับการบําบัดรักษาอาการป่ วยพืนฐานทีประสบอยู่เป็ นประจําคือ กลุ่มอาการหรื อโรคทางเดิ น
218

อาหาร กลุ่มอาการหรื อ โรคทางเดินหายใจ เช่น ท้องผูก ท้องเสี ย แผลในกระเพาะ ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ
เป็ นต้น ซึ งจะเห็ นได้ว่าอาการและโรคต่างๆ นัน เป็ นอาการทีไม่รุนแรงนัก โดยจะเลือกใช้พืชสมุนไพร
ในครัวเรื อนหรื อมีอยูร่ อบรัวริ มบ้านทีพัก อาศัยเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ งสอดคล้อง กับวิถีชีวิตประชาชนตาม
ท้องถินชนบททีส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรรมและวัฒนธรรมการช่วยเหลือซึ งกันและกัน นอกจากการ
ให้การรั กษาด้วยสมุ นไพรตามภูมิปัญญาแพทย์พืนบ้านนี แล้วผูป้ ่ วยเองก็สามารถช่ วยเหลือตัวเองเพือ
บรรเทาอาการของโรค โดย การอาศัยการพักผ่อ นเพื อฟั ก ฟื นร่ า งกาย แต่ จ ากผลการศึ ก ษานี พบว่ า
ประชาชนยังขาดความรู ้การใช้พืชสมุนไพรของประชาชน ในเรื องการรักษาอาการปวดหัว ตัวร้ อนเป็ น
ไข้ เป็ นหวัด ปวดเมื อย ซึ งเป็ นอาการของโรคที มัก เกิ ด ขึ นในการใช้ชี วิ ต ประจํา าวัน การทํา งาน
เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การบําบัดรักษาอาการปวดหัว ตัวร้อนเป็ นไข้ เป็ นหวัด ปวดเมือยดังกล่าว
นี เป็ นไปได้ ว่ าประชาชนในท้อ งถิ นนี อาจจะใช้ภู มิ ปัญ ญาแพทย์พื นบ้านอย่า งอื นๆ เช่ น การนวด
ประคบ ซึงทําได้ง่ายกว่าในการใช้แพทย์ทางเลือก
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื อง “ ศึกษาการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพืนบ้าน จังหวัดภูเก็ต ” ผูว้ ิจยั
เสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แนวทางการวิจยั ในครังต่อไป ดังนี
) ควรศึกษาข้อมูลการใช้สมุ นไพรร่ วมกับวัฒนธรรมและสังคมท้องถิน ความเชื อต่างๆ ของ
ชุมชน
) ศึกษาวิจยั เกียวกับภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคของสมุนไพรไทยทีปรากฏในเอกสารโบราณ
ของหมอพืนบ้านในจังหวัดภูเก็ต
) ควรวิจัยและพัฒนารู ปแบบการถ่ ายทอดภู มิ ปัญ ญาการใช้ส มุ นไพรไทยเพือสุ ขภาพและ
สิงแวดล้อมทียังยืนของหมอพืนบ้าน ในจังหวัดภูเก็ต
) ควรวิ จัย และพัฒ นาเครื อ ข่ า ยผู ผ้ ลิ ต สมุ น ไพรไทยของหมอพื นบ้า น เพื อสนั บ สนุ น การ
ท่องเทียวและการพัฒนาสู่ วิสาหกิจชุมชนอย่างยังยืน
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บทคัดย่ อ
ในปั จ จุ บัน ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ในประเทศและต่ า งประเทศให้ ก ารรั บ รองสิ ท ธิ ข องผู ้ต ้อ งหาใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยที ประเทศไทยเป็ นประเทศทีใช้ประมวลกฎหมาย (Civil law) และ
เป็ นระบบการดําเนินคดีอาญาแบบกล่าวหาทีมีแนวคิดการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ จึงเป็ นการใช้อาํ นาจรัฐ
ทีสามารถกระทําได้ตามความจําเป็ น เพือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน แม้จ ะกระทบสิ ทธิ
ของผูต้ อ้ งหาอยู่บา้ งก็ตาม แต่การดําเนิ นการต้องไม่ กระทบกระเทื อนอย่างร้ ายแรง จึ งจะเห็ นได้ต าม
มาตรา / ซึ งบัญญัติไว้เพือคุ ม้ ครองการใช้อาํ นาจของรั ฐว่า ต้องการทําโดยแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญ ต้อง
กระทําเท่าทีจําเป็ น และสมควร โดยวิธีการทีก่อให้เกิดควาเจ็บปวดน้อยสุ ดเท่าทีจะกระทําได้และไม่เป็ น
อันตรายต่อร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคล อันเป็ นข้อแสดงให้เห็นว่าการใช้อาํ นาจดังกล่าว ไม่ใช่ การใช้
อํานาจตามอําเภอใจ
เมือมีการบัญญัติมาตรา / กําหนดให้การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่ างกายไปตรวจพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ กลับกําหนดเงื อนไขไว้ว่า ต้องเป็ นกรณี ทีเป็ นอัตราโทษจําคุกอย่างสู งเกิ นสามปี และ
ต้องได้รับความยินยอมจากผูต้ อ้ งหาก่ อนดําเนิ นการ อีกทังข้อสันนิ ษฐานทีเป็ นผลร้ ายต่ อผูต้ อ้ งหา อัน
เป็ นการกําหนดเงือนไขการใช้อาํ นาจรัฐ โดยพิจารณาเพียงลักษณะของคดีไม่ได้พิจารณาถึงเนือหาความ
จําเป็ นของเรื องในแต่ละคดี โดยเฉพาะการบัญญัติถึงเรื องความยินยอมของผูต้ อ้ งหานัน เป็ นการคุม้ ครอง
สิทธิของผูต้ อ้ งหา โดยการให้สิทธิในการตัดสิ นใจร่ วมกระบวนการซึ งผูต้ อ้ งหาจะไม่ยนิ ยอมก็ได้
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ดังนันจะเห็ นได้ว่ า การกํา หนดเงื อนไขตามมาตรา / นัน ในเรื องความยิน ยอมได้มีการ
คุม้ ครองผูต้ อ้ งหาแล้ว แต่ ในกรณี ทีมี โทษตํากว่าสามปี นันยังไม่ มีการให้ความคุม้ ครองในเรื องการให้
ความยินยอมแต่อย่างใด
คําสําคัญ: ความเสมอภาค, การตรวจพิสูจน์, พยาน, หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ,
นิติวิทยาศาสตร์ ฒสิ ทธิ และเสรี ภาพ
Abstract
At present, most of them in the country and abroad guarantees the rights of suspects in the
criminal justice system as Thailand is a country that uses civil law and is a criminal prosecution
system. The allegation form with the concept of criminal prosecution by the state is an exercise of
state power that can be done as necessary. for the benefit of collecting evidence, even if it affects the
rights of the accused to some extent but the operation must not severely affected Therefore, it can be
seen under Section 131/1, which is stipulated to protect the exercise of the power of the State that it
must be done by a medical professional. It must be done sparingly and appropriately by means that
cause as little pain as possible. to be able to do so and without harm to the body or health of the
person, which indicates that the exercise of such power not arbitrary exercise of power.
When Article 131/1 stipulates that seeking evidence from the body for scientific verification,
it stipulates that must be the case Prison rates are high for more than three years. and must obtain
consent from the accused before proceeding In addition, the assumption that It was a bad effect on the
accused. which determines the conditions for the use of state power by considering only the nature of
the case, not considering To the content of the necessity of the story in each case, especially the
provision on the consent of the accused is to protect the rights of the accused. by giving decisionmaking rights may participate in the process in which the accused will not agree.
Therefore, it can be seen that The stipulation under section 131/1 states that consent has
already been given to the accused, but in the case of a sentence of less than three years, it has not yet
been provided. Any protection against giving consent
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บทนํา
อาชญากรรมเป็ นอีกปั ญหาหนึงของประเทศไทยทีส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่และความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยของประชาชนในสังคมไทย ซึ งปั ญหาอาชญากรรมในปั จจุ บนั เป็ นปั ญหาทีร้ ายแรงมี
ผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั อาชญากรรมทีเกิดขึน
ถือได้ว่าเป็ นพฤติกรรมหรื อปรากฏการณ์หนึ งของสังคม ซึ งมีหลายรู ปแบบ ผูก้ ระทําความผิดต่างคิดหา
กลวิธีในการหาช่องทางเพือหลบเลียงกฎหมายและเกิดการพยายามรวมกลุ่มกันสร้ างความเสี ยหายซึ ง
กระทบต่ อสิ ทธิ ของผู อ้ ื น การรวมกลุ่ มในการก่ อ อาชญากรรมจะทวี ความรุ นแรงขึ นซึ งยากแก่ การ
ปราบปราม จากอดี ตที ผ่านมาจะมองข้ามถึงสาเหตุ ของการเกิด อาชญากรรม ไม่ ให้ความสําคัญของ
ปัญหาอาชญากรรมทัง ๆ ทีเป็ นปั ญหาทีส่ งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศ การแก้ปัญหาจึงเป็ นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า กล่าวคือมีผูก้ ระทําความผิดปรากฏขึนทุกซึ งปรากฏขึนตามสิ งต่างๆ เช่น การฆ่า การ
ข่มขืน การปล้น การค้ายาเสพติด เป็ นต้น ซึ งการแก้ไขปั ญหาในปั จจุ บนั จะให้ความสําคัญกับปั ญหา
เพียงชัวระยะหนึงเท่านัน ทัง ๆ ทีรัฐควรทําการแก้ไขอย่างต่อเนืองและจริ งจังปั ญหาอาชญากรรมจึงเป็ น
ปั ญหาใหญ่ ทีประชาชนต้องประสบและได้รับการเดื อดร้ อนโดยไม่ มีทางแก้ ซึ งเป็ นปั ญหาทีท้าทาย
รัฐบาลทุกยุคสมัยและเป็ นปั ญหาทีทุกฝ่ ายทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไขปั ญหา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อให้ ทราบถึ งวิ ว ฒ
ั นาการของแนวคิ ด และทฤษฎี ของกฎหมายที เกี ยวข้อ งกับการตรวจ
พิสูจน์บุคคลโดยใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทงตามกฎหมายไทย
ั
และกฎหมายต่างประเทศ
2. เพื อศึ กษาและวิเคราะห์ ถึงสิ ทธิ ของบุคคลในการพิสู จน์ บุคคลโดยใช้พ ยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เปรี ยบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
3. เพือให้ทราบถึงแนวทางในการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคลทีเกียวข้องกับการตรวจพิสูจน์บุคคล
โดยใช้พ ยานหลัก ฐานทางวิ ทยาศาสตร์ เพื อให้มีสิ ทธิ เท่ าเที ยมกัน ในการบังคับใช้ก ฎหมายนํา ไปสู่
บทสรุ ป และข้อ เสนอแนะในการปรั บ ใช้ก ฎหมายที เกี ยวข้อ งกับ การตรวจพิ สู จ น์ บุ ค คลโดยใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป
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สมติฐานของงานวิจยั
เนื องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ของประเทศไทยเป็ นเรื องที
เกียวข้องกับการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพราะปั จจุบนั การตรวจพิสูจน์
บุ ค คลหรื อ การตรวจพิ สู จ น์ ท างวิท ยาศาสตร์ เข้า มามี บ ทบาทในกระบวนการยุติ ธรรม โดยให้ ศ าล
สามารถรับฟังเป็ นพยานหลักฐานดังกล่าวได้ เพือประกอบในการพิจารณาคดี แต่อย่างไรก็ดีตามมาตรา
131/1 นันได้มีการกําหนดสิ ทธิ และหน้าที ของบุคคลหรื อเงื อนไขต่างๆไว้ต่างกันทีจะได้รับการตรวจ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนันจึงเห็นสมควรศึกษาแนวคิดของกฎหมายในประเด็นเรื อง สิ ทธิของบุคคล
ในการเข้าตรวจพิสูจน์บุคคลโดยใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพของ
ประชากรในรั ฐเพียงใด ทังนี จะได้มีการเสนอให้มีการแก้ไขปั ญหาหรื อมีการปรับเปลียนให้เกิดความ
สมดุลเพือให้คุม้ ครองผูท้ ีเกียวข้องในการตรวจพิสูจน์โดยใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้บุคคลที
รับการพิสูจน์ได้รับความเท่าเทียมกัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ทํา การศึ ก ษาวิ เคราะห์ โ ดยวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง เอกสาร (Documentary
Research) โดยเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมาย ทฤษฎี แนวความคิดทีเกียวกับการตรวจสอบและค้นคว้า
หาความจริ งในคดีอาญา การแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน ขันตอนในการรวบรวม
พยานหลักฐานจากร่ า งกายผูต้ ้อ งหา เอกสาร ตํา รา บทความ งานวิ จัยและในสื ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที
เกียวข้องทังของไทยและของต่างประเทศ จากนันทําการวิเคราะห์จากแนวความคิดในการดําเนิ นคดีที
รวบรวมได้
เนือหา
การตรวจพิสูจน์ บุคคลโดยใช้ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในต่ างประเทศ
การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ในประเทศสหราชอาณาจักรนัน แบ่ งการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ออกเป็ น แบบ คือ การตรวจภายในร่ างกายกับการตัวภายนอก
ร่ างกาย ซึ งกฎหมายได้กาํ หนดให้พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจในการตรวจพิสูจน์บุคคลได้ แต่ในกรณี
การตรวจพิสูจน์หลักฐานภายในร่ างการนัน จะต้องได้รับความยินยอมของผูก้ าํ กับและผูต้ อ้ งหาก่อ น
ประเทศสหราชอาณาจักรมิได้กาํ หนดขันตําอัตราโทษจําคุกไว้แต่อย่างใดในการขอความยินยอมนัน จึ ง
เป็ นเหตุให้ตอ้ งขอความยินยอมก่อนเสมอแต่อาจจะมีบางกรณี ทีไม่ตอ้ งขอความยินยอม สําหรับการนํา
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ส่ วนประกอบของร่ างกายไปตรวจกฎหมายอังกฤษให้ความสําคัญกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานภายใน
ร่ า งกาย ที จะต้องได้รับความยิน ยอมเป็ นหนังสื อ ส่ ว นกรณี ของการตรวจพิ สู จน์ หลัก ฐานภายนอก
ร่ างกาย แม้จะมีหลักเกณฑ์ของการให้ความยินยอมแต่อาจมีบางกรณี ทีไม่ตอ้ งได้รับความยินยอม และ
ขอให้ศาลหรื อเจ้าหน้าทีใช้กาํ ลังบังคับได้บางกรณี ส่ วนการขอความยินยอมนัน มีหลักเกณฑ์ทีชัดเจนว่า
จะต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อ และไม่ อาจถอนความยินยอมได้ และในกรณี การตรวจพิสูจน์
บุคคลจะต้องกระทําโดยแพทย์หรื อพยาบาลทีโรงพยาบาล ต้องไม่ ทาํ ให้เกิ ดความบาดเจ็บอย่างไรก็ดี
หากผูต้ อ้ งหาปฏิเสธไม่ได้ตรวจโดยไม่ มีเหตุ อนั สมควร ไม่ว่าในขันตอนของการพิจารณาใดๆ ให้เป็ น
อํานาจศาลในการใช้ดุลพินิจว่าจะส่ งสํานวนให้คณะลู กขุนพิจารณา หรื อจะบังคับให้ผูต้ อ้ งหาต้องรั บ
การตรวจพิสูจน์
ส่ วนการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ในประเทศเยอรมณี นนั ตามมาตรา 81a เป็ น
การบัญญัติให้แสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จากร่ างกายของผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
เท่ านัน ในเรื องของการแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตอ้ งกระทําโดยแพทย์และต้องกระทํา
ตามหลักวิชาการทางการแพทย์ โดยการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าวต้องเป็ นการกระทําไปเพือ
ค้นหาข้อเท็จจริ งที มี ความสําคัญต่อกระบวนพิจารณาคดี เท่ านัน ซึ งสามารถกระทําได้แม้จะไม่ ได้รับ
ความยินยอมจากผูถ้ ู กกล่าวหา หากการกระทํานันไม่ท าํ ให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของผูถ้ ู ก
กล่าวหา อํานาจในการสังการให้มีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ จะเป็ นของผูพ้ ิพากษา
เว้นแต่ กรณี ทีเป็ นการเร่ งด่ วนและจะเกิ ดผลร้ ายต่ อพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นันที เจ้าพนักงาน
อัยการจะมีอาํ นาจสังตรวจได้ ทังนี บทลงโทษในการคุม้ ครองพยานหลักฐานของประเทศเยอรมณี นัน
กรณี ไม่ ได้รับความยินยอมจากพยานบุคคลนันจะกระทําได้เฉพาะทีจะทําให้เกิดการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
ในคดีเท่านัน ซึ งต้องกระทําโดยแพทย์และไม่กระทบต่อสุ ขภาพและอนามัยของพยานในคดี โดยอํานาจ
ในการสังการยังคงเป็ นของผูพ้ ิพากษา เว้นแต่ในกรณี รีบด่วนจึ งให้เป็ นอํานาจของเจ้าพนักงานอัยการ
เช่นเดียวกันกับมาตรา 81a
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ในประเทศฝรังเศสนัน ตํารวจฝ่ ายคดีจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่ งสํานวนให้พนักงานอัยการยืนฟ้องต่อ
ศาล โดยในชันของการไต่สวน ศาลไต่สวนจะแจ้งผูถ้ ูกกล่าวหาถึง การดําเนิ นกระบวนการไต่สวนนัน
และทําการค้นหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง หรื อมอบให้ตาํ รวจทําการสอบสวนพยานหลักฐานก็ได้
โดยศาลไต่ ส วนสามารถตรวจพิ สูจ น์ ได้ทังพยานบุ คคลพยานเอกสารรวมถึ ง สามารถแต่ งตังพยาน
ผูเ้ ชี ยวชาญในคดีได้ ในฝรั งเศสการรั บฟั งพยานหลักฐานนันเป็ นไปอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ สามารถ
226

รั บฟั ง พยานหลักฐานได้ทุ กชนิ ด เพื อประโยชน์ ในการค้นหาความจริ งแห่ ง คดี โดยศาลจะเป็ นผูช้ ัง
นํ าหนั ก ความน่ า เชื อถื อ ของพยานหลั ก ฐานเพื อวิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น แห่ ง คดี เอง ทั งนี การ ได้ ม าซึ ง
พยานหลักฐานนัน ต้องไม่ละเมิดศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ กล่าวคือการแสวงหาพยานหลักฐานจะกระทํา
ด้วยวิ ธีการทีเป็ นการทรมานหรื อ การขู่เข็ญ หรื อ กระทําการใดๆ ที เป็ นการลดคุ ณ ค่ าของความเป็ น
มนุ ษย์ลงไม่ได้ และ ในเรื องของความยินยอมในการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ ของฝรังเศส กฎหมาย
กําหนดว่าจําเป็ นต้องได้รับความยินยอมเสมอสําหรับการตรวจตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์ ของร่ างกาย
มนุ ษย์ โดยจะขัด ขืนไม่ ได้ “เป็ นการบังคับใช้โดยตรงของปฏิ ญญาสิ ทธิ มนุ ษยชน ค.ศ. 1789” ซึ งรวม
เป็ นคํา นํา ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฝรั งเศส ส่ ว นในกรณี ก ารพิ สู จ น์ พ ยานหลัก ฐานวิ ท ยาศาสตร์ สํ า หรั บ คดี
อุกฉกรรจ์ คือ คดี อาญาทีมีโทษจําคุกอย่างสู งเกิน ปี ขึนไป เจ้าหน้าทีตํารวจสามารถบังคับเอาสิ งส่ ง
ตรวจ (เช่น เลือด เนื อเยือ ลายพิมพ์นิวมือ เส้นผม) จากผูต้ อ้ งหาได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมหากไม่
สามารถนําสิ งส่ งตรวจจากผูต้ อ้ งสงสัยได้ กฎหมายให้อาํ นาจเจ้าหน้าทีตํารวจนําสิ งส่ งตรวจจากบุคคลที
มีความเกียวข้องกับผูต้ อ้ งสงสัยทางพันธุ กรรมทีสามารถนําลายพิมพ์ดีเอ็นเอมาตรวจเปรี ยบเทียบแทน
กัน ได้ แต่ ต ้อ งกระทําโดยวิธี การทางการแพทย์และต้อ งใช้ผู เ้ ชี ยวชาญซึ งเป็ นบุ คคลตามลัก ษณะที
กฎหมายกําหนด การปฏิเสธไม่ยนิ ยอมให้เจ้าหน้าทีเก็บตัวอย่างสิ งสิ งส่ งตรวจตามกฎหมายดังทีกล่าวมา
นัน จะต้องระวางโทษจําคุก ปี และปรับ , ยูโร ถ้าการปฏิเสธกระทําโดยบุ คคลซึ งถูกตัดสิ นว่า
กระทําความผิดอาญาร้ายแรง ต้องระวางโทษ จําคุก ปี หรื อปรั บ , ยูโร หากผูต้ อ้ ง สงสัยได้นาํ
หรื อ พยานนํา ตัว อย่างสิ งส่ ง ตรวจจากบุ ค คลอื น ไม่ ว่ าบุ คคลนันจะยิน ยอมด้ว ยหรื อ ไม่ มาแสดงต่ อ
เจ้าหน้าทีว่าเป็ นตัวอย่างสิ งส่ งตรวจของตน ผูน้ นต้
ั องระวางโทษ จําคุก ปี และปรับ , ยูโร
นอกจากนี หากผูต้ อ้ งสงสัยซึ งปฏิเสธการให้ตวั อย่างสิ งส่ งตรวจลายพิมพ์ DNA ดังกล่าวได้ถูก
ศาลตัดสิ นว่าเป็ นผูก้ ระทําความผิดอาญาซึ งต้องสงสัยจริ งผูน้ นจะต้
ั
องถูกเพิกถอนสิ ทธิ ในการได้รับการ
ลดยอดโทษไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังยังตัดสิ ทธิ ในการได้รับการลดหย่อนโทษซึ งอาจได้รับในอนาคตอีกด้วย
การตรวจพิสูจน์ บุคคลโดยใช้ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย
เดิ ม ประเทศไทยได้มีก ารประกาศใช้กฎหมายลัก ษณะอาญา ร.ศ.127 เมื อปี พ.ศ.2451 เป็ น
ประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยทีมีความเป็ นสากลครังแรก เนื องจากกฎหมายดังกล่าวได้มีการนํา
รู ปแบบกฎหมายจากต่ างประเทศมาเป็ นแนวทางในการยกร่ าง ดังนัน สิ งที สําคัญของกฎหมายฉบับนี
คือ คุณค่าทางวิชาการทีเป็ นรากฐานสําคัญของการนํากฎหมายจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในบริ บท
ของสังคมไทย ประมวลกฎหมายอาญาในยุคปั จจุบนั ทีได้มีการประกาศใช้เมือ พ.ศ. 2499 ตังแต่ได้มีการ
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ใช้ก ฎหมายตราสามดวงมาตลอดนับตังแต่ กรุ งศรี อ ยุธยาจนกระทังถึ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ เห็ นได้ว่า
กฎหมายดังกล่าวยังได้มีบทลงโทษทียังล้าหลังและป่ าเถือนอยู่ ซึ งกฎหมายอาญาแต่เดิมส่ วนใหญ่แล้วมี
บทบัญญัติในทํานองเดียวกันนี ซึ งการลงโทษเป็ นการกําหนดโทษโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ภายนอก
ของความผิดโดยไม่ได้พิจารณาจากระดับความร้ายแรงทีแท้จริ งของความผิดหรื อระดับของความรับผิด
ทางอาญาของผูก้ ระทําผิดแต่ อย่างใด ซึ งเห็ นได้ว่ารัฐบาลในสมัยนันได้เห็ นถึงความจําเป็ นทีจะทําให้
กฎหมายอาญาในลักษณะเดิมพ้นจากสภาพการลงโทษทีอันน่ ากลัวอันตราย สับสนและไม่แน่ นอน ซึ ง
เป็ นข้ออ้างประการสําคัญของประเทศมหาอํานาจยุโรปทีปฏิเสธการขอยกเลิกสิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขต
ของประเทศสยามในขณะนันก็คือ การขาดหลักประกันทางความยุติธรรมโดยประเทศมหาอํานาจ
เหล่ า นี ยอมรั บ ว่ า ปั ญ หาเรื องสิ ท ธิ นี มี ลัก ษณะค่ อ นข้า งจะเป็ นการพิ เศษและรุ น แรงผิ ด วิ สั ย แต่ ก็
จําเป็ นต้องปฏิเสธไม่ใช่เพราะไม่มีเหตุผลเสี ยทีเดียวซึ งประเทศมหาอํานาจเรานี อ้างว่าจะไม่ยอมยกเลิก
สิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขตจนกว่าประเทศสยามจะสามารถให้หลักประกันทางความยุติธรรมแก่คนใน
บังคับของตนได้อย่างพอเพียงเช่นเดียวกับทีคนในบังคับได้รับจากศาลกงสุ ลของตน
ในคดี อ าญาจํา เลยจะได้รับ การสั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นผู บ้ ริ สุ ท ธิ จนกว่ าโจทก์จ ะสามารถแสดง
พยานหลักฐานพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าจําเลยเป็ นเป็ นผูก้ ระทําความผิดทีแท้จริ งตามข้อกล่าวหา หลักการใน
การดํา เนิ น คดี อ าญาของโจทก์ คือ โจทก์ มี ภ าระพิ สู จ น์ จ นสิ นความสงสั ย (Proof beyond reasonable
doubt) และการที จะพิ สู จ น์ ว่ าสิ นความสงสั ยเพี ยงใดนั น ให้พิ สู จ น์ เพี ย งว่า “จําเลยทําผิ ด เพี ยงตาม
สมควร” ก็เพียงพอแล้วการค้นหาความจริ งจึงเป็ นหลักสําคัญของคดีอาญาซึ งมีการพิสูจน์ความจริ งด้วย
วิธีการนําสื บพยานหลักฐาน เช่ น พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล รวมทังการนํากระบวนการ
ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการค้นหาความจริ งจึ งเป็ นที นิ ยมมากยิงขึน การรวบรวมพยานหลักฐาน
ดังกล่ าวเพือมายืนยันให้ส ามารถพิ สู จน์ ความผิด จึ งต้องมี ความชัดเจน ดัง นัน จึ งมีการนํา เอาความรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาใช้ในการพิสูจน์ หลักฐานต่างๆ ให้ได้ผลทีถูกต้อง
แท้จริ ง ตามหลัก วิ ท ยาศาสตร์ ซึ งในปั จจุ บัน ได้ผลอย่า งดี ยิงในการสื บ สวนติ ด ตามจับ กุ ม ผูก้ ระทํา
ความผิ ดต่ า งๆ มาลงโทษตามกฎหมาย เนื องจากพยานหลัก ฐานทางวิ ทยาศาสตร์ มีค วามน่ าเชื อถื อ
มากกว่าพยานบุคคลทัวไป เพราะมีการตรวจพิสูจน์ ทดสอบและยืนยันจากผูม้ ีความรู ้ ความเชี ยวชาญ
แล้ว อี กทังยังไม่ ส ามารถแก้ไข เปลียนแปลง ได้โดยง่ าย โดยเฉพาะสิ งที เป็ นเครื องบ่ ง ชี คุ ณลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคล เช่น ลายพิมพ์ DNA ตัวอย่างเลือด เนื อเยือ ผิวหนัง และเส้นผมหรื อขน โดยกําหนด
ไว้ในมาตรา 131/1 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์แต่เพียง
ว่าให้ผูถ้ ูกตรวจต้องให้ความยินยอมและต้องดําเนิ นการโดยแพทย์เท่ านัน โดยมิได้คาํ นึ งสภาพความ
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อ่อนแอ อีกทังยังไม่คาํ นึ งถึงกรณี ทีว่าบุคคลใดจําคุ กไม่ เกินสามปี ไม่ตอ้ งให้ความยินยอม แต่บุคคลใด
จําคุกอย่างสู งเกินสามปี ต้องให้ความยินยอม ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การที
พนักงานสอบสวนเพียงลําพังจะต้องทําการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในคดีนนเป็
ั นสิ งทีค่อนข้างยาก
และเป็ นงานที ต้อ งใช้ค วามละเอี ยดอ่ อ นเพราะจะต้อ งมี ก ารตรวจพิ สู จ น์ ต ัว บุ ค คลโดยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ จึงเป็ นเรื องทีต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นการกระทําที เป็ นการละเมิดสิ ทธิ
และเสรี ภาพในร่ างกายของคนในแต่ละคดีทีเกิดขึนในปัจจุบนั มีลกั ษณะซับซ้อนพยานหลักฐานต่างๆใน
คดีก็จะมีจาํ นวนมากบางคดี ไม่มีพยานบุคคลหรื อพยานเอกสารทีจะสามารถนํามาพิสูจน์ความผิดของ
ผูต้ อ้ งหาได้เลยมี เพี ยงแต่ พ ยานหลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ทีสามารถนํา มาพิ สู จ น์ เพื อนําตัวผูก้ ระทํา
ความผิดมาลงโทษตามขันตอนของกฎหมายได้
สําหรั บในการตรวจพิสูจน์ บุคคลโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งเครื องมื อ
เครื องใช้ต่าง ๆ ในการสื บสวนหาตัวคนร้ ายและพิสูจน์ความผิดให้กา้ วหน้าและทันสมัยขึนกว่าเดิมเป็ น
อย่า งมาก ทางด้ า นการตรวจพิ สู จ น์ ห ลัก ฐาน ก็ เช่ น เดี ย วกัน ได้มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า นํา เทคนิ ค ทาง
วิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ ตลอดจนเครื องมือตรวจวิเคราะห์ ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์อย่าง
มากมาย เช่ น การใช้รังสี ต่ าง ๆ การใช้เทคนิ ค ทางนิ วเคลี ยร์ ฟิสิ กส์ ในการตรวจวิเคราะห์ ธาตุ การใช้
เลเซอร์ การตรวจพิสูจน์เสี ยงมนุ ษย์ เป็ นต้น เพือเป็ นการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายไทย
ในเรื องของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้มีการแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเป็ นการแก้ไขเพิมเติมเพือให้กระบวนการได้มาซึ งพยานหลักฐานในคดี อาญามีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ น โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ไ ขเพิ มเติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาฉบั บ ที 28 เพื อ
ศักราช 2551 มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายโดยกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการตรวจพิสูจน์บุคคล
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 วรรคสอง ดังนี
1. เป็ นกรณี ทีมี ความจําเป็ นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพือพิสูจน์ ขอ้ เท็จจริ งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131
2. คดีทีจะใช้การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ นีต้องเป็ นกรณี ความผิดทีมีอตั ราโทษจําคุกอย่าง
สู งเกินสามปี ด้วยการพิสูจน์นันจําเป็ น ต้องเก็บตัวอย่าง เลื อด เนื อเยือ ผิวหนัง เส้นผมหรื อขน นําลาย
ปั ส สาวะ อสุ จิสารคัดหลัง สารพันธุ กรรมหรื อส่ วนประกอบของร่ างกายจากผูเ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งหาหรื อ
บุคคลทีเกียวข้อง
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3. การดําเนิ นการตรวจพิสูจน์ตอ้ งกระทําเพียงเท่าทีจําเป็ นและสมควรโดยใช้วิธีการทีก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดน้อยทีสุ ดเท่าทีจะกระทําได้อีกทังจะต้องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคล
นันด้วยกรรมวิธีการตรวจพิสูจน์นีต้องกระทําโดยแพทย์หรื อผูเ้ ชียวชาญเท่านัน
4. ผูต้ อ้ งหาผูเ้ สี ยหายหรื อบุคคลทีเกียวข้องต้องให้ ความยินยอมก่อนพนักงานสอบสวนจึ งจะ
ให้แพทย์หรื อผูเ้ ชียวชาญตรวจพิสูจน์ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้
5. ถ้า ผูต้ ้อ งหาหรื อ ผู ้เสี ยหายไม่ ยิน ยอมให้ ต รวจโดยไม่ มี เหตุ ผ ลอัน สมควรหรื อ ในกรณี ที
ผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายกระทําการป้ องกันขัดขวางมิให้บุคคลทีเกียวข้องให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั
สมควรให้สันนิ ษฐานไว้เบืองต้นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ทีหากได้ตรวจพิสูจน์แล้ว
จะเป็ นผลเสี ยต่อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายนันแล้วแต่กรณี
ดัง นัน ในเรื องของการได้รั บความยิน ยอมหรื อ ไม่ ให้ ค วามยิน ยอมล้ว นแล้ว เป็ นสิ ท ธิ ท าง
ร่ างกายของผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหาย ซึ งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131/1 ทัง 2
วรรค มีความแตกต่างกันตรงทีไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมอย่างใดจากผูด้ สี ยหาย หรื อผูต้ อ้ งหาเมือมีการ
ตรวจหาพยานหลักฐานทางวิท ยาศาสตร์ พนักงานสอบสวนมีอ าํ นาจพิ สู จ น์ โดยการให้แพทย์ห รื อ
ผูเ้ ชี ยวชาญทําการตรวจได้เลย แต่ในโทษทางอาญาที มีอตั ราโทษสู งกว่าสามปี จําเป็ นต้องได้รับความ
ยินยอมในการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกครัง จึงเห็นได้ว่าทุกคนมีสิทธิเสรี ภาพเท่าเทียมกัน
ข้ อพิจารณาในการตรวจพิสูจน์ บุคคลโดยใช้ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย กฎหมายได้กาํ หนดให้พนักงาน
สอบสวนมี อ ํา นาจให้ ท ํา การตรวจพิ สู จ น์ บุ ค คล วัต ถุ ห รื อเอกสารใดๆในกรณี การตรวจพิ สู จน์
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีกระทบต่อเสรี ภาพในร่ างกายทีจําเป็ นจะต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด
เนื อเยือ ผิวหนัง เส้นผมหรื อขน นําลาย ปั สสาวะอุจจาระ สารคัดหลัง สารพันธุกรรมหรื อส่ วนประกอบ
ของร่ างกายจากผูต้ ้องหา ผูเ้ สี ยหายหรื อบุ คคลทีเกี ยวข้องนัน กฎหมายได้กาํ หนดให้กระทําได้เฉพาะ
กรณี ความผิดอาญาที มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งเกิ น 3 ปี เท่ านัน โดยให้เป็ นอํานาจหน้าที ของพนักงาน
สอบสวนผูร้ ั บผิด ชอบในการดําเนิ น การให้แ พทย์หรื อผูเ้ ชี ยวชาญดําเนิ น การตรวจ เมื อพิ จารณาถึ ง
หลัก เกณฑ์ ใ นการคุ ้ม ครองพยานหลัก ฐานของประเทศสหราชอาณาจัก รนั น ในประเทศสหราช
อาณาจักรนัน มีการแบ่งการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ออกเป็ น 2 แบบ คือ การตรวจ
ภายในร่ างกายกับการตัวภายนอกร่ างกาย ซึ งกฎหมายได้กาํ หนดให้พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจในการ
ตรวจพิสูจน์บุคคลได้ แต่ในกรณี การตรวจพิสูจน์หลักฐานภายในร่ างการนัน จะต้องได้รับความยินยอม
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ของผูก้ าํ กับและผูต้ อ้ งหาก่อน ประเทศสหราชอาณาจักรมิได้กาํ หนดขันตําอัตราโทษจําคุกไว้แต่อย่างใด
ในการขอความยินยอมนัน ส่ วนในเรื องของบทลงโทษในการคุม้ ครองพยานหลักฐานของประเทศไทย
อัตราโทษจําคุกอย่างสู งเกิน 3 ปี ให้ความยินยอมในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ใน
กรณี ทีไม่ให้ความยินยอมให้ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณา
ความอาญา ในมาตรา 131/1 กําหนดว่าให้สันยาฐานไว้เบื องต้นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามผลการตรวจ
พิสูจน์ทีหากได้ตรวจพิสูจน์ แล้วจะเป็ นผลเสี ยต่ อผูเ้ สี ยหายหรื อผูเ้ สี ยหายนันเอง เมื อเปรี ยบเที ยบกับ
ประเทศสหราชอาณาจัก รนั น พบว่ า หากไม่ ไ ด้รั บ ความยิน ยอมในการตรวจพิ สู จ น์ ห ลัก ฐานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ก็ ใ ห้ สั น นิ ษ ฐานเช่ น เดี ย วกับ กฎหมายไทย แต่ ใ นกรณี ที ผู ้ต ้อ งสงสั ย ถู ก กล่ า วหาใน
อาชญากรรมทีร้ายแรง หรื อคดี ทีมีโทษอย่างสู ง 10 ปี ขึนไป เจ้าหน้าทีอาจใช้กาํ ลังในการให้ได้ตวั อย่าง
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ชนิ ด non-intimate sample โดยไม่ ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูต้ ้อง
สงสัย
การคุ ม้ ครองสิ ทธิ เเละเสรี ภาพในร่ างกายของบุ คคลในการตรวจพิ สูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
บุ ค คลนั น การตรวจพิ สู จ น์ ดัง กล่ า วต้อ งอยู่ ภ ายใต้ห ลัก เกณฑ์ เเห่ ง บทบัญ ญัติ ในรั ฐ ธรรมนู ญ เเห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ส่ วนในประเทศเยอรมณี การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นนั ได้ให้
หลักประกันสิ ทธิ ต่อผูต้ อ้ งหา บุคคลเเละผูต้ อ้ งลงโทษในคดี อาญาทีสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
เรื องสิ ทธิมนุษยชนเเละสิ ทธิ ขนพื
ั นฐาน
การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย กฎหมายได้กาํ หนดให้พนักงาน
สอบสวนมี อาํ นาจให้ทาํ การตรวจพิ สูจน์บุคคลวัตถุ หรื อเอกสารใดๆ ในกรณี ทีกระทบต่ อเสรี ภาพใน
ร่ างกายทีจําเป็ นจะต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนือเยือ ผิวหนัง เส้นผมหรื อขน นําลาย ปั สสาวะอุจจาระ
สารคัดหลัง สารพันธุกรรมหรื อส่ วนประกอบของร่ างกายจากผูต้ อ้ งหา กฎหมายได้กาํ หนดให้กระทําได้
เฉพาะกรณี ความผิดอาญาที มี อ ัตราโทษจําคุ กอย่างสู ง เกิ น 3 ปี เท่ านัน โดยให้เป็ นอํา นาจหน้าที ของ
พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการให้แพทย์หรื อผูเ้ ชียวชาญดําเนิ นการตรวจ ในส่ วนของ
การตรวจพิ สูจน์ของประเทศเยอรมณี ในเรื องของการแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ต ้อง
กระทําโดยแพทย์และต้องกระทํา ตามหลักวิ ชาการทางการแพทย์ โดยการแสวงหาพยานหลักฐาน
ดังกล่าวต้องเป็ นการกระทําไปเพือค้นหาข้อเท็จจริ งทีมีความสําคัญต่อกระบวนพิจารณาคดีเท่านัน
บทลงโทษในการคุม้ ครองพยานหลักฐานของประเทศไทยอัตราโทษจําคุกอย่างสู งเกิน 3 ปี ให้
ความยินยอมในการตรวจพิสู จน์หลักฐานทางนิ ติ วิทยาศาสตร์ ในกรณี ทีไม่ ให้ความยินยอมให้ต รวจ
พิสู จน์ หลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา ในมาตรา 131/1เมื อ
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เปรี ยบเที ย บกับประเทศเยอรมันณี ทีมีการแบ่ งแยกประเภทของการตรวจพิ สูจ น์พ ยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ คือ 1)การตรวจพิสูจน์ร่างกายแบบธรรมดา 2)การตรวจพิสูจน์ร่างกายทีเป็ นการล่วงลําเข้า
มาในร่ างกาย ซึ งตามกฎหมายของประเทศไทยนันมิ ได้มีการแบ่ งแยกประเภทของการตรวจพิ สูจ น์
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไว้ ถ้าหากผูต้ อ้ งหาไม่ ให้ความยินยอมในการนําหลัก“volenti non fit
injuria”มาใช้ ซึงเป็ นสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานเรื องความยินยอม
การคุม้ ครองสิ ทธิเเละเสรี ภาพของประเทศไทยในร่ างกายของประชาชนในการตรวจพิสูจน์ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องบุ ค คลนั น การตรวจพิ สู จ น์ ดัง กล่ า วต้อ งอยู่ภ ายใต้ห ลัก เกณฑ์ เเห่ ง บทบัญ ญัติ ใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ เเห่ งราชอาณาจักรไทย ส่ ว นของประเทศฝรั งเศสนันการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพใน
ร่ างกายมนุ ษ ย์นันได้มีบญ
ั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ ง มาตรา 16-9 ดังนี สิ ท ธิ ของแต่ ละคนต้อง
เคารพและต้องไม่ละเมิดต่อร่ างกายยกเว้นแต่ความจําเป็ นทางการรักษาและต้องได้รับความยินยอมจากผู ้
มี ส่ วนได้เสี ยถ้าบุ คคลนันอยู่ในสภาพที เขาจะสามารถให้ได้ ซึ งเป็ นกรณี ทวไปที
ั
กิ จ กรรมโดยรวม
ทังหมดของทังภาคเอกชนและของภาครัฐจะต้องให้การเคารพ
การตรวจพิสู จน์ หลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์ ของประเทศไทย กฎหมายได้กาํ หนดให้พนักงาน
สอบสวนมี อ ํา นาจให้ ท ํา การตรวจพิ สู จน์ บุ ค คลวัต ถุ ห รื อเอกสารใดๆในกรณี การตรวจพิ สู จ น์
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีกระทบต่อเสรี ภาพในร่ างกายทีจําเป็ นจะต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด
เนื อเยือ ผิวหนัง เส้นผมหรื อขน นําลาย ปั สสาวะอุจจาระ สารคัดหลัง สารพันธุกรรมหรื อส่ วนประกอบ
ของร่ างกายจากผูต้ ้องหา ผูเ้ สี ยหายหรื อบุ คคลทีเกี ยวข้องนัน กฎหมายได้กาํ หนดให้กระทําได้เฉพาะ
กรณี ความผิดอาญาที มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งเกิ น ปี เท่านัน โดยให้เป็ นอํานาจหน้าที ของพนักงาน
สอบสวนผูร้ ั บผิด ชอบในการดําเนิ น การให้แ พทย์หรื อผูเ้ ชี ยวชาญดําเนิ น การตรวจ เมื อพิ จารณาถึ ง
หลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองพยานหลักฐานของประเทศฝรั งเศสนัน ได้มีการแบ่งประเภทของการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี 1) intimate sample เป็ นประเภททีต้องล่วง
ละเมิ ด สิ ทธิ ทางร่ างกายของบุ ค คลโดยตรง 2) non-intimate sample เป็ นประเภทที ไม่ ต้อ งมี การล่ วง
ละเมิดสิ ทธิ ทางร่ างกายของบุคคล ในส่ วนการดําเนิ นคดีอาญาของฝรังเศส มีลกั ษณะเป็ นการดําเนิ นคดี
โดยรั ฐ ซึ งรั ฐ จะเป็ นผูพ้ ิ สู จ น์ ก ารกระทําความผิด ของผูถ้ ู กกล่ า วหา และรั ฐ โดยพนักงานอัยการเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบในการสอบสวนฟ้ องร้องคดี อาญา ซึ งตํารวจฝ่ ายคดี จะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่ งสํานวนให้พนักงานอัยการยืนฟ้ องต่ อศาลในการดําเนิ นคดี ต่อไป
ส่ วนในเรื องการให้ความยินยอมในการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ ของฝรั งเศส กฎหมายกําหนดว่า
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จําเป็ นต้องได้รับความยินยอมเสมอสําหรับการตรวจตัวอย่างทางนิติวิทยาศาสตร์ ของร่ างกายมนุษย์ โดย
จะขัดขืนไม่ได้
บทลงโทษในการคุม้ ครองพยานหลักฐานของประเทศไทยอัตราโทษจําคุกอย่างสู งเกิน 3 ปี ให้
ความยินยอมในการตรวจพิสู จน์หลักฐานทางนิ ติ วิทยาศาสตร์ ในกรณี ทีไม่ ให้ความยินยอมให้ต รวจ
พิ สู จ น์ ห ลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิ ธ พิ จ ารณาความอาญา ในมาตรา 131/1
เปรี ยบเทียบกับประเทศฝรังเศส พบว่ากรณี ทีผูต้ อ้ งสงสัยถูกกล่าวหาในอาชญากรรมทีร้ายแรง หรื อคดีที
มีโทษอย่างสู งตังแต่ 10 ปี ขึนไป เจ้าหน้าทีตํารวจสามารถเอาสิ งส่ งตรวจจากผูต้ อ้ งสงสัยได้โดยไม่ตอ้ ง
ได้รับความยินยอมจากผูต้ อ้ งสงสัย
บทสรุ ป
เนื องจากการแสวงหาพยานหลักฐานจากร่ างกายผูต้ อ้ งหาในประเทศไทยนัน เป็ นการใช้อาํ นาจ
รัฐทีสามารถกระทําได้ตามความจําเป็ น เพือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน แม้จะกระทบถึง
สิ ทธิของผูต้ อ้ งหาก็ตาม ทังในการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานบุคคล วัตถุ รวมไปถึงพยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ จึ งมี ความสําคัญและจําเป็ นที จะต้องได้รับการรวบรวมไว้ในสํานวนคดี เพื อใช้พิ สูจ น์
ความผิดหรื อบริ สุทธิ ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย
ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ตามประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา / กําหนดเงื อนไขการใช้อ าํ นาจของพนักงานสอบสอนในการเก็บรวบรวมหลักฐานจาก
ร่ างกายมาตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ว่า ต้องเป็ นกรณี ทีมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งเกินสามปี และต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูต้ อ้ งหาก่ อนดําเนิ นการ แต่ กรณี ทีมีอตั ราโทษจํา คุ กน้อยกว่าสามปี นัน มิ ตอ้ ง
ได้รับความยินยอมแต่อย่างใด เมือเทียบกับประเทศสหราชอาณาจักร เยอรมณี หรื อฝรังเศสแล้วจะเห็น
ได้ว่าไม่ได้กาํ หนดอัต ราโทษจําคุ กว่าจะต้องให้ความยินยอมในอัต ราโทษขันตําเท่ าใด แต่ จะต้องให้
ความยิน ยอมก่ อ นเสมอหากจะกระทํา การตรวจ แต่ อ าจจะมี ข้อ ยกเว้น ว่ า ในกรณี ที เป็ นการกระทํา
อาชญากรรมรุ นแรง หรื อเป็ นการกระทําความผิดซึ งหน้าสามารถตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้เลย
มิตอ้ งได้รับความยินยอม
ส่ วนปั ญหาการจํากัดสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหายในการร้ องขอให้ใช้วิธีการตรวจพิสูจน์
โดยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ในชันสอบสวนผู ้ศึก ษาขอเสนอแนะให้ แ ก้ไขบทบัญ ญัติ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 วรรคสอง โดยแก้เป็ น“ ในกรณี ความผิดอาญาทีมี อตั รา
โทษจําคุกอย่างสู งเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึงจําเป็ นต้องตรวจเก็บตัวอย่างจากร่ างกาย
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ของผูต้ อ้ งหาผูเ้ สี ยหายหรื อบุ คคลทีเกียวข้องให้พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบมีอาํ นาจให้แพทย์หรื อ
ผูเ้ ชียวชาญดําเนินการตรวจได้ผูต้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ ร้องขอต่อพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบให้
ทําการตรวจดังกล่าวได้เช่ นกัน แต่ ตอ้ งกระทําเพียงเท่ าทีจําเป็ นและสมควรโดยใช้วิธีการทีก่ อให้เกิ ด
ความเจ็บปวดน้อยทีสุ ดเท่าทีจะกระทําได้ทงจะต้
ั องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลนัน
และผูต้ อ้ งหาผูเ้ สี ยหายหรื อบุคคลทีเกียวข้องต้องให้ความยินยอมหากผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายไม่ยนิ ยอม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายกระทําการป้ องปั ดขัดขวางมิให้บุคคลทีเกียวข้องให้
ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอ ันสมควรให้สันนิ ษฐานไว้เบื องต้นว่าข้อ เท็จจริ งเป็ นไปตามผลการตรวจ
พิสูจน์ทีหากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็ นผลเสี ยต่อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายนันแล้วแต่กรณี
อีกทัง ปั ญหาการกําหนดโทษของผูต้ อ้ งหาและผูเ้ สี ยหายในกรณี ไม่ให้ความยินยอมตามตรา
131/1 วรรคสองได้กาํ หนดโทษของการไม่ให้ความยินยอมนี ว่า ให้สันนิ ษฐานไว้เบืองต้นว่าข้อเท็จจริ ง
เป็ นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ทีหากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็ นผลเสี ยต่ อผูเ้ สี ยหายหรื อผูเ้ สี ยหายนัน
แล้วแต่ กรณี ซึ งตามหลักความเป็ นจริ งแล้วบทสันนิ ษฐานตามมาตรา 131/1 วรรคสอง ไม่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณา อีกทังโทษทีได้รับไม่สมควรแก่ความร้ายแรงในคดีอาญาทีผูต้ อ้ งหา
ได้กระทําความผิด
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูศ้ ึกษามี ขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขประมวณกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
131/1 จากเดิ ม ที บั ญ ญั ติ ว่ า “ในกรณี ที จํา เป็ นต้อ งใช้พ ยานหลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื อพิ สู จ น์
ข้อเท็จจริ งตามมาตรา 131 ให้พ นักงานสอบสวนมี อาํ นาจสั งให้ทาํ การตรวจพิสูจ น์ บุคคล วัต ถุ หรื อ
เอกสารใดๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ในกรณี ความผิดอาญาทีมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งเกินสามปี
หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ งจําเป็ นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลื อด เนื อเยือ ผิวหนัง เส้นผมหรื อขน
นําลาย ปั ส สาวะ อุ จ จาระ สารคัด หลัง สารพัน ธุ กรรมหรื อ ส่ วนประกอบของร่ างกายจากผูต้ ้อ งหา
ผูเ้ สี ยหายหรื อ บุ คคลทีเกี ยวข้อง ให้พ นักงานสอบสวนผูร้ ั บผิดชอบมีอาํ นาจให้แพทย์หรื อ ผูเ้ ชี ยวชาญ
ดําเนิ นการตรวจดังกล่าวได้ แต่ตอ้ งกระทําเพียงเท่าทีจําเป็ นและสมควรโดยใช้วิธีการทีก่อให้เกิดความ
เจ็บปวดน้อยทีสุ ดเท่าทีจะกระทําได้ทงจะต้
ั องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลนัน และ
ผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหายหรื อบุคคลทีเกียวข้องต้องให้ความยินยอม หากผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายไม่ยนิ ยอมโดย
ไม่ มีเหตุ อนั สมควรหรื อ ผูต้ อ้ งหาหรื อ ผูเ้ สี ยหายกระทําการป้ อ งปั ดขัดขวางมิให้บุคคลทีเกียวข้อ งให้
ความยินยอมโดยไม่ มีเหตุอนั สมควร ให้สันนิ ษฐานไว้เบื องต้นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามผลการตรวจ
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พิสูจน์ทีหากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็ นผลเสี ยต่อผูเ้ สี ยหายหรื อผูเ้ สี ยหายนันแล้วแต่กรณี ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจพิ สู จ น์ ต ามมาตรานี ให้สั งจ่ า ยจากงบประมาณตามระเบี ย บที สํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติ ธ รรม หรื อ สํ า นักงานอัยการสู งสุ ด แล้ว แต่ ก รณี ” เนื องจากหาก
เปรี ยบเที ยบกับ สหราชอาณาจักร ประเทศเยอมณี และประเทศฝรั งที ผูว้ ิจัยได้ศึกษามา จะเห็ นได้ว่า
ประเทศดังทีกล่ าวไว้ขา้ งต้นไม่ ได้มีการกําหนดอัตราโทษ ในการขอรั บความยินยอม แต่ กลับต้องให้
ความยินยอม แม้จะต้องรั บโทษเพียงใดโดยยกเลิ กข้อความในส่ วนที กําหนดเงื อนไขอัตราโทษจําคุก
อย่างสู งเกินสามปี และการให้ความยินยอมของผูต้ อ้ งหา
2. ผูว้ ิจัยเห็ น ว่ าเราควรมี การจํากัด สิ ทธิ ที จะให้ ผูต้ ้อ งหาสามารถที จะแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆในคดี ได้ จะเห็ นได้ว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา131/1
วรรคสองนัน ได้กาํ หนดให้พนักงานสอบสวนเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
3. ควรยกเลิ กข้อความในส่ วนข้อสันนิ ษฐานอันเป็ นผลต่อเนื องจากเงือนไขความยินยอมตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เพราะเพราะในปั จจุบนั ในการปฏิบตั ิจริ งในคดี
บทสันนิ ษฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1ไม่ เกิด ประโยชน์ ในรู ปคดี
เกียวกับการพิสูจน์ความบริ สุทธิใจของจําเลย
เอกสารอ้ างอิง
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ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา ทีมีต่อการดําเนินมาตรการ New Normal
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19
Attitudes of People in the Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization,
Singhanakhon District, Songkhla toward Measure New Normal in the Epidemic
Situation of Covid-19
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลรํ า แดง อํา เภอสิ ง หนคร จัง หวัด สงขลา เกี ยวกับ การดํา เนิ น มาตรการ New Normal ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ) เพือวิเคราะห์ทศั นคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลรํ า แดง อํา เภอสิ ง หนคร จัง หวัด สงขลา ที มี ต่ อ การดํา เนิ น มาตรการ New Normal ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
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แดง จํานวน 295 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อการวิจยั สถิ ติทีใช้ ได้แ ก่ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับทัศนคติของประชาชนเกี ยวกับการดําเนิ นมาตรการ New Normal
อยูใ่ นระดับมาก 2) ระดับการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อยู่
ในระดับมาก 3) ทัศนคติ ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง มีผลต่ อการดําเนิ น
มาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
. โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ: ทัศนคติ, มาตรการ New Normal, โควิด-19, องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง
Abstract
The purpose of this research was 1) To study the level of attitudes of people in The Ram
Daeng Subdistrict Administrative Organization, Singhanakhon District, Songkhla Toward Measure
New Normal in the Epidemic Situation of Covid-19 2) To analyze the attitudes of people in The Ram
Daeng Subdistrict Administrative Organization, Singhanakhon District, Songkhla Toward Measure
New Normal in the Epidemic Situation of Covid-19. The Sample sampling random used 295 people
in the area of Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization. The tool used to collect
questionnaire data. The statistics used in the research were Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviation and Simple Regression Analysis.
The results of the research showed as follows. 1) The level of attitudes of people about
implementation of New Normal measure was high. ( = 4.01) 2) The level of implementation of New
Normal measure in the area of Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization, was high. ( =
3.91) 3) The attitudes of people in Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization affected the
implementation of New Normal measure during the Covid-19 Pandemic at statistically significance
of .001 level (β1 = 0.735, p < .001)
Keywords: attitude, new normal measure, covid-19, the Ram Daeng
subdistrict administrative organization
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บทนํา
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ โควิด- ทําให้ผูค้ นเกิดความวิตกกังวลทัวโลก แนวทาง
ในการป้ อ งกัน การติ ด เชื อ อาจต้อ งมี การปรั บ เปลี ยนให้ เข้า กับ สถานการณ์ ที เกิ ด ขึ น เช่ น การสวม
หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่ างทางสังคม ไม่รวมตัวกันและหมันล้างมือให้สะอาดอยูเ่ สมอ โควิดเป็ นเชื อไวรั ส สายพันธุ์ใหม่ ที แพร่ กระจายจากคนสู่ คน เป็ นเชื อไวรั ส ทีก่ อ ให้เกิ ด โรคทางเดิ นระบบ
หายใจและยังอาจแพร่ เชื อโดยการสัมผัส ได้ การระบาดของเชื อไวรั ส โควิด - ได้เริ มต้นเมือปลายปี
พ.ศ.
โดยเชือไวรั สนี พบครั งแรกในเมืองอู่ฮนั มณฑลหู เป่ ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และลุกลาม
ไปทัวโลก สําหรับการระบาดของเชื อไวรั สโควิด- รอบแรกในประเทศไทย พบผูป้ ่ วยต้องสงสัยราย
แรกเมื อ วันที มกราคม พ.ศ.
เป็ นนักท่ องเที ยวหญิ งชาวจีนอายุ ปี (Khumsaen, N. ,2021)
ประเทศไทยได้มีการจัดตังคณะกรรมการศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรั ส
โคโรนา
(โควิด - ) (ศบค.) ซึ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารโรคติดเชือไวรัสโควิด- แห่ งชาติ ทีมี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้ประกาศภาวะฉุ กเฉิ นของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยูบ่ า้ น
(stay at home) ปฏิ บ ัติ ง านที บ้า น (Work from home: WFH) รั ก ษาระยะห่ า งทางกายภาพ (physical
distancing) รั กษาระยะห่ างทางสั งคม (social distancing) สวมหน้ากากอนามัย และล้างมื อบ่ อยๆ จน
สามารถควบคุ มสถานการณ์ ได้ แต่ในเวลาต่ อมามี การระบาดรอบที ในประเทศไทย เริ มช่ วงปลาย
เดื อนธันวาคม พ.ศ.
โดยพบหญิงไทย อายุ ปี อาชีพค้าขายทีตลาดกลางกุง้ ตําบลมหาชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการระบาดรอบที นีมีความต่างจากการระบาดระลอกแรกในหลายๆด้าน
แม้ระบบควบคุมโรคของประเทศไทย มีการแยกผูป้ ่ วยทีติดเชือหรื อเสี ยงต่อการติดเชือได้อย่างรวดเร็ ว
แต่การระบาดในประเทศไทยก็ยงั คงดําเนินอย่างต่อเนื องและส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
เช่ น ตกงาน หรื อถู กเลิกจ้าง สั มพันธภาพในครอบครั วและชุ มชนลดลง ทําให้วิถีชีวิตเปลียนไป เกิด
ปัญหาการขาดรายได้และชีวิตประจําวันทีต้องปรับเปลียน (Khumsaen, N. ,2021)
ปั จจุ บนั เกิดการระบาดครังใหม่ในระลอกที ซึ งส่ วนใหญ่เกิดจากคลัสเตอร์ สถานบันเทิงย่าน
สุ ขุมวิท ทองหล่อ เชือได้กระจายไปในหลายวงการ การกระจายตัวของการติดเชื อรอบนี จึงมี มากขึน
การติดตามและการป้ องกันก็จะยากเพิมมากขึน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากโรคระบาดนี ไม่ว่าจะเป็ น
เรื องความเจ็บป่ วย การงาน การศึกษา หรื อรายได้ ซึ งมีท่าทีอาจจะส่ งผลกระทบอีกยาวไปจนสิ นปี เพือ
เป็ นการป้ อ งกัน ให้มี ชีวิ ตรอด ด้ว ยการปรั บ เปลียนพฤติ กรรมการดํารงชี วิต ที ผิด ไปจากการใช้ชีวิ ต
แบบเดิ มๆ มี การปรั บตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพือความอยู่รอดทีเรี ยกกันจนคุน้ ชิ นว่า “นิ ว นอร์ มอล”
(New Normal) หรื อ “วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่” รั ฐจึ งมีมาตรการขึนมาสําหรั บประชาชนในการปฏิบตั ิ
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ตามเพือป้ องกันโรคติดต่อ โควิด- ซึ งคําว่า New Normal ในบริ บทสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โควิด- นัน อธิ บายได้ว่า เป็ นการปรั บหาวิถีการดํารงชี วิตแบบใหม่ เพื อให้ปลอดภัยจากการติ ด เชื อ
(Ngambutsabongsophin, N. & Sirarojjananan, M. ,2020)
จังหวัด สงขลาได้ป ระกาศเป็ นพื นที เสี ยงไวรั ส โควิด - เนื องจากมี ผูต้ ิ ด เชื อเพิ มขึ นและมี
แนวโน้มจะแพร่ ระบาดเพิมขึนอีก เพือให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิดในพื นที จังหวัด สงขลาเป็ นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึ ง
กําหนดให้พื นทีจังหวัดสงขลา เป็ นพืนทีเสี ยงที จําเป็ นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้ อ งกันและ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด- ทีเข้มข้นขึน โดยจังหวัดสงขลา มีมติให้กาํ หนดมาตรการ
ห้ามจําหน่ ายเครื องดืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในสถานทีจําหน่ ายอาหาร และเครื องดืมทุกชนิ ด รวมถึง
ร้านค้า แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ หรื อสถานประกอบการอืนในลักษณะเดี ยวกัน ห้ามจัดให้มีสถานที
นังรั บประทานโดยเด็ดขาด ยกเว้นการจําหน่ ายเพือนํากลับไปรั บประทานในที พักเท่านัน ให้ปิดตลาด
นัดและสถานทีทีมีลกั ษณะเดียวกันทุกแห่ ง ห้ามการจัดเลียงในงานบวช งานมงคลสมรส งานพิธีการศพ
งานบุญทางศาสนา การไหว้บรรพบุรุษ และงานประเพณี ทุกชนิ ด ให้ปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครั ด และขอ
ความร่ วมมือชาวจังหวัดสงขลา งดเว้นการเดิ นทางออกนอกพืนที โดยไม่จาํ เป็ น (Songkhla Provincial
Public Health Office, 2020)
ตําบลรําแดงเป็ นส่ วนหนึงของจังหวัดสงขลา ซึ งในขณะทีสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือ
ไวรัสโควิค- ในจังหวัดสงขลามีการแพร่ ระบาดมากขึน ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกาย สุ ขภาพจิตใจ
สังคมและเศรษฐกิจของประชากรของตําบลรําแดง สถานการณ์การแพร่ ระบาดในจังหวัดสงขลาทําให้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง ต้องมีการปฏิบตั ิตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี
ด้วย วิธีป้องกัน .สวมหน้ากากอนามัย .หลีกเลียงสถานทีคนเยอะ .กินร้อน ช้อนกลาง .ใช้เจลหรื อ
แอลกอฮอล์ล้างมื อ .รี บพบแพทย์ หากเริ มมี ไข้ ไอ เจ็บคอ มี นามู
ํ ก หลังกลับมาจากพืนทีเสี ยง (Ram
Daeng Subdistrict Administrative Organization , 2019)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องพบว่า ในประเทศไทยมีงานวิจยั น้อยมากที
ศึกษาเกียวกับทัศนคติของประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื อไวรั ส โควิด - เพราะเป็ นเรื องใหม่ ในการปฏิ บตั ิ ต นของประชาชนให้ปลอดภัยจาก
สถานการณ์โรคอุบตั ิใหม่ แนวทางในการปฏิบตั ิทีคนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ นปกติและเคยคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ ต้องเปลียนแปลงไปสู่ วิถีชีวิตใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ทีไม่คุน้ ชิ น ด้วยสถานการณ์
และเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเห็ นความสําคัญของปั ญหาและเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื องทัศนคติของ
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ประชาชนทีมีต่อการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โควิด- เป็ น
สําคัญ ผูว้ ิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์ทีจะศึกษาทัศนคติของประชาชนและวิเคราะห์ทศั นคติของประชาชน ใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ทีมี ต่อการดําเนิ นมาตรการ New
Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด- ในช่ วงทีได้รับผลกระทบจากการดําเนินมาตรการ
New Normal ในช่ วงการระบาดของเชื อไวรั ส โควิด - ทังนี ผลจากการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนทัวไป ผู บ้ ริ ห ารทุ ก ๆหน่ ว ยงานทังภาคเอกชนและภาครั ฐ นัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา รวมไปถึ ง
บุคลากรด้านการแพทย์เพือใช้เป็ นแนวทางในการดูแลประชาชน ทังในด้านสุ ขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ความรู ้ความเข้าใจและด้านอืน ๆ เพือทําให้ประชาชนมีทศั คติทีดีต่อมาตรการ และ เพือเป็ นการป้ องกัน
การติดเชือไวรัสโควิด- ใน ระยะยาวได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา เกียวกับการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โควิด-19
2. เพือวิเคราะห์ทศั นคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ทีมีต่อการดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโค
วิด-19
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ทัศนคติของประชาชนในเขต
องค์การบริ หารส่วนตําบล
รําแดง อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา
. ความรู ้สึก
. ความรู ้ ความเข้าใจ
3. พฤติกรรม
ทีมา: Gibson (2000 cited in
Chanwong, S. , 2013)

ตัวแปรตาม
การดําเนิ นมาตรการ New Normal
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19
. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย
. ทรัพยากรนโยบาย
. การสื อสารระหว่ างองค์กรและกิ จ กรรม
ส่งเสริ มการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
4. ลักษณะหน่วยงานทีนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
5. เงือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
. ความตังใจของผูป้ ฏิบตั ิ
ทีมา: Van Meter, Donald S. & Van Horm,
Carl E. (1976 cited in Kenaphoom, S &
Jandaeng, B. ,2019)

ภาพที 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
มีผลต่อการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลรําแดง อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลาทีมีอายุตงแต่
ั
- ปี จํานวน 1,120 คน โดยมีรายละเอียดดังนี
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ตารางที 1
จํานวนประชากรอายุตงแต่
ั
- ปี จําแนกตามหมู่บ้าน
หมู่บ้าน

ประชากร (คน)

หมู่ที 1 บ้านหนองโด
หมู่ที 2 บ้านขมวน
หมู่ที 3 บ้านรําแดง
หมู่ที 4 บ้านหนองโอย
หมู่ที 5 บ้านนอก
หมู่ที 6 บ้านหน้าแค
หมู่ที 7 บ้านป่ าขวาง
รวม

336
237
102
10
131
82
222
1,120

ทีมา: Singhanakhon District Office (2019)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครั งนี คือ ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
แดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา จํานวน 295 คน ทีระดับความเชื อมันร้ อยละ 95 ทังนี ยอมให้เกิดความ
คลาดเคลือนได้ร้อยละ 5 ต้องใช้กลุ่ มตัวอย่าง อย่างน้อย 295 คน เมือได้กลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมแล้ว โดย
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสู ตร Yamane, T. (1973 ) สุ่ มแบบอย่างง่าย จากการคํานวณสู ตรของ
ยามาเน่ พบว่า ผูว้ ิจยั ได้เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมกับงานวิจยั ในครังนี เท่ากับ 295 คน
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัย เพื อเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม เกี ยวกับ ทัศ นคติ ข อง
ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ที มี ต่อการดําเนิ น
มาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด- ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี
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ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ข้อ มู ล ทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ของประชาชนในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ ง
หนคร จังหวัดสงขลา ซึงเป็ นแบบสอบถามสํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
แดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
ตอนที การดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ โควิด- เป็ น
แบบวัด ระดับทัศนคติ ซึ งเป็ นแบบสอบถามที มีลักษณะมาตราส่ ว นประมาณค่ า ระดับ ( Rating
Scale) (Likert, R. ,1967) ซึ งมีจาํ นวน ข้อ โดยสามารถกําหนดออกเป็ น ระดับ ดังนี
หมายถึง ระดับมากทีสุ ด
หมายถึง ระดับมาก
หมายถึง ระดับปานกลาง
หมายถึง ระดับน้อย
หมายถึง ระดับน้อยทีสุ ด
การพิ จารณาระดับทัศนคติของประชาชน มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับตามแนวคิดของ
Best, J. W. (1997) ดังนี
คะแนนเฉลียระหว่าง . – . หมายถึง อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลียระหว่าง . – . หมายถึง อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง . – . หมายถึง อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง . – . หมายถึง อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลียระหว่าง . – . หมายถึง อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ีใช้
เพือให้ผลของการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ ิจยั จึ งได้วิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สามารถดําเนินการตามลําดับ ดังนี
3.1 สถิติพรรณนา ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
3.2 สถิติเชิ งอนุ มาน ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) โดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อที เพือศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
แดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา เกียวกับการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19
ตารางที 2
ระดับทัศนคติของประชาชนในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา (n = 295)
ภาพรวมทัศนคติ
ด้านความรู ้สึก
ด้านความรู ้ ความเข้าใจ
ด้านพฤติกรรม
รวม

S.D.
3.95
4.04
4.05
4.01

0.74
0.60
0.58
0.54

ระดับทัศนคติ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 2 ทั ศ นคติ ข องประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลรํ า แดง อํา เภอ
สิ งหนคร จังหวัดสงขลา ในภาพรวม พบว่ า มี ท ัศนคติ อยู่ในระดับมาก มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ . และเมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านพฤติ กรรม มี ทศั นคติสูงสุ ด โดยมี ทศั นคติ ระดับมาก ซึ งมี ค่าเฉลี ยสู งสุ ด
เท่ากับ . รองลงมา ด้านความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติตาสุ
ํ ด โดยมีทศั นคติระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียสู งสุ ด
เท่ากับ . และด้านความรู ้สึก โดยมีทศั นคติระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียตําสุ ดเท่ากับ . ตามลําดับ
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ตารางที 3
ระดับการดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด-19
ในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
(n = 295)

3.95
3.86
3.99

0.64
0.63
0.57

ระดับการดําเนิน
มาตรการ
มาก
มาก
มาก

3.83
3.94
3.87
3.91

0.64
0.63
0.65
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพรวมการดําเนินมาตรการ
ด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย
ด้านทรัพยากรนโยบาย
ด้านการสื อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ด้านลักษณะหน่วยงานทีนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ด้านเงือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ด้านความตังใจของผูป้ ฏิบตั ิ
รวม

S.D.

จากตารางที 3 ระดับการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโค
วิด- ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม พบว่า มี
การดําเนิ นมาตรการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.91 และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านการ
สือสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่ งเสริ มการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ มีการดําเนินมาตรการสู งสุ ด โดยมี
การดําเนิ นมาตรการอยู่ในระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียสู งสุ ดเท่ากับ 3.99 รองลงมา ด้านวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานนโยบาย โดยมีการดําเนินมาตรการอยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.95 ด้านเงือนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีการดําเนิ นมาตรการอยู่ในระดับมาก ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.94 ด้าน
ความตังใจของผู ้ป ฏิ บัติ โดยมี การดําเนิ น มาตรการอยู่ในระดับ มาก ซึ งมี ค่ า เฉลี ยเท่ า กับ 3.87 ด้า น
ทรัพยากรนโยบาย โดยมีการดําเนินมาตรการอยูใ่ นระดับมาก ซึ งมีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.86 และด้านลักษณะ
หน่ วยงานทีนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ มี การดําเนิ นมาตรการตําสุ ด โดยมีการดําเนิ นมาตรการอยู่ในระดับ
มาก ซึงมีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.83 ตามลําดับ
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วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือวิเคราะห์ทศั นคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
แดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ทีมีต่อการดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19
สมมติฐานการวิจัย ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ ง
หนคร จังหวัดสงขลา มีผลต่อการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโค
วิด-19
ตารางที 4
การวิเคราะห์ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร
จังหวัดสงขลา ทีมีต่อการดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด-19
การดําเนินมาตรการ
ตัวแปร
ค่าคงที (constant)
ทัศนคติ
Adjusted = .538
p<.05*, p<.01**, p<.001***

สั มประสิ ทธิถดถอย
t
p
B
Beta
.917
5.634
.000
.745
.735***
18.536
.000
= 0.540 , F= 343.579 , Sig of F = .000 n=295

จากตารางที 4 พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ ง
หนคร จังหวัดสงขลา มีผลต่อการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโค
วิด-19 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยมี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกัน (β1 = 0.735, p <
.001) ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดยทัศนคติสามารถวิเคราะห์การดําเนิ นมาตรการ New Normal
ได้ร้อยละ .
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อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ ข้อที เพือศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
แดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา เกียวกับการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19
ผลการวิจยั ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อภิปรายผลได้ว่า
1. ประชาชนในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง มีความรู ้สึกว่ามาตรการ New Normal มี
ความจําเป็ นต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด- อีกทัง มีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื องการเว้น
ระยะห่ างทางสังคม การใส่ หน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ลา้ งมือ เพือช่วยลดโอกาสการติดเชือของ
โรคโควิด- ได้ จึ งมีพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่ งครัด มี การรั บข้อมูล
ข่ า วสารจากศู น ย์บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด -19 (ศบค.) ที ได้ใ ห้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารในทุ ก ช่ อ งทาง เช่ น
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ หรื อทางอิ นเตอร์ เน็ ต เป็ นต้น รวมถึ งข้อมูลข่าวสารในชุ มชน จาก อสม. ผูน้ าํ
ชุ มชนหรื อข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ทํา
ให้ประชาชนในพืนทีมีความรู ้สึกว่าอบต.รําแดงมีการให้ความสนใจและเอาใจใส่ ในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 นี ไม่ว่าจะเป็ นการให้ความรู ้ เกี ยวกับข้อมูลข่าวสารในการป้ องกัน การปฏิบตั ิตวั ในการใช้ชีวิต
หรื อในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน จึงทําให้ประชาชนรู ้สึกมันใจ ไม่กงั วลกับสถานการณ์
โควิด-19 ในปั จจุบนั
. องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลรํา แดง จู งใจให้ ประชาชนในพื นที ปฏิ บัติ ต ามมาตรการ New
Normal ให้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีตังไว้ จึ งทําให้มีระดับการดําเนิ นมาตรการอยู่ในระดับ
มาก
ผลการศึ ก ษานี สอดคล้อ งกับ Khumsaen, N. (2021) ที ได้ศึ ก ษาเรื อง ความรู ้ ทัศ นคติ และ
พฤติ ก รรมในการป้ อ งกัน ตนเองจากการติ ด เชื อไวรั ส โควิ ด -19 ของประชาชนในเขตอํา เภออู่ ท อง
จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ งผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ เกียวกับโรคติดเชือโควิด-19 อยูใ่ นระดับ
มาก ด้านพฤติกรรมการป้ องกันการติดเชื อไวรัสโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.80 ได้ สวมหน้ากาก
อนามัยเมือออกจากบ้านทุกครัง อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติด เชือไวรั สโค
วิด-19 นี ได้มีการรณรงค์ในทุ กประเทศทัวโลกซึ งนับว่าเป็ นพฤติ กรรม New Normal หรื อพฤติกรรม
ใหม่ของประชาชนทีมีการดําเนิ นชีวิตในรู ปแบบทีเปลียนไป ซึ งประชาชนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นนิ สัย จึ งทํา
ให้คะแนนเฉลียของความรู ้อยูใ่ นระดับมาก รวมทังมีทศั นคติทีดี เกียวกับโรคติดเชือไวรัสโควิด-19 และ
มีพฤติกรรมทีดีในการป้องกันตนเองจากการติดเชือไวรัสโควิด-19 ด้วย
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วัตถุประสงค์ ข้ อที 2 : สมมติฐานการวิจัย ทัศนคติ ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา มีผลต่อการดําเนิ นมาตรการ New Normal ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโควิด-19
ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
มีผลต่อการดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด- อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ . โดยมีความสั มพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดย
ทัศนคติสามารถวิเคราะห์การดําเนิ นมาตรการ New Normal ได้ร้อยละ . ทังนี อภิปรายได้ว่า เป็ นผล
มาจากการปฏิบตั ิตวั ตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่ งครัด มีการรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริ หาร
สถานการณ์โควิด- (ศบค.) ทีได้ให้ขอ้ มูลข่าวสารในทุกช่องทาง มีการเว้นระยะห่ างทางสังคมรวมถึง
ข้อมูลข่าวสารในชุ มชน จาก อสม. ผูน้ าํ ชุมชนหรื อข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลรํา
แดง อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา ซึ งผลการศึกษานีสอดคล้องกับ Tobunluepop, N. & Boonkuna, T.
& Padwang, B. & Kiartsuwan, J. (2020) ทีได้ศึกษาเรื อง การรั บรู ้ ทัศนคติ และความรู ้ ต่อมาตรการการ
เว้นระยะห่ างทางสังคมและผลต่อการปฏิบตั ิตวั ตามมาตรการสุ ขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในจัง หวัด ลํา ปาง ในช่ ว งการระบาดของโรคโควิ ด - ผลการวิ จัย พบว่ า การรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ต่ อ
มาตรการการเว้นระยะทางสังคมมีผลทางบวกกับการปฏิบตั ิตวั ตามมาตรการการเว้นระยะห่ างทางสังคม
ได้แ ก่ การไม่ อ ยู่ใกล้ชิด กัน หรื อการเว้นระยะห่ างทางกายภาพอย่างน้อย - เมตร ไม่ รวมตัว กันใน
สถานทีชุมชนแออัด หลีกเลียงการใช้ภาชนะ และอุปกรณ์รับประทานอาหารร่ วมกับผูอ้ ืน หลีกเลียงการ
เดินทางด้วยขนส่ งทีมีคนแออัด
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีการกําหนดนโยบายเป็ นแนวทางให้ประชาชนได้เข้าใจต่อมาตรการ New Normal ได้
อย่างง่าย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ หรื อติดประกาศ เรื อง การปฏิบตั ิตวั ตามมาตรการ New Normal
ไว้อย่างชัดเจน
1.2 ควรมีการวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าทีในองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
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1. ภาครั ฐควรสนับสนุ นให้เจ้าหน้าทีในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดงได้จดั โครงการ
หรื อปรับการใช้ชีวิตตามมาตรการ New Normal
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
2. ให้มีการจัดตังจุดคัดกรอง และคอยสังเกตการปฏิบตั ิตวั ของประชาชน อย่างสมําเสมอและ
ต่อเนือง
2.2 จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ับ ผู ้นํ า ท้ อ งถิ น เพื อนํ า ข้อ มู ล ข่ า วสารจากศู น ย์บ ริ หาร
สถานการณ์โควิด- (ศบค.) ไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
2.3 ขอความร่ วมมือประชาชนให้ปฏิบตั ิตวั ตามมาตรการ ให้มีจิตสํานึ ก ให้รู้จกั ป้ องกันตนเอง
จากโรคโควิด-19
2. ควรส่ งเสริ มและเพิ มศักยภาพให้บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดงสามารถ
ดําเนิ นการช่วยเหลือและป้ องกันประชาชนทีได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นมาตรการ New Normal ได้
อย่างเต็มที
2. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําประชาชนในพืนทีในเรื องการปฏิบตั ิตวั
ให้เข้ากับมาตรการ
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่ อไป
3.1 ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาในพืนทีอืนๆ เพือให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านทัศนคติ
และเปรี ยบเทียบด้านต่างๆทีมีผลต่อความสําเร็ จในการนํามาตรการ New Normal ไปปฏิบตั ิ
3. ในการศึกษาครังต่อไปควรมีการศึกษาปั จจัยอืนๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลรําแดง ที
ประสบผลสําเร็ จไปทําการวิจยั ศึกษากับองค์กรอืนๆ
3.3 ในการศึ กษาครั งต่อไปควรมี การศึ กษาทัศนคติ ของประชาชนต่ อมาตรการ New Normal
ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งลึกกับประชาชนแดง เพือนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาผูท้ ีได้รับผลกระทบ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การ
ของสํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพือเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ทีมีต่อการให้บริ การของสํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพือเป็ น
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริ การของสํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มี 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื อง และด้านการให้บริ การ
อย่างก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่าระดับ และคําถามปลายเปิ ด มีค่าความเชื อมันเท่ากับ 0.936 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเที ย บกลุ่ ม ตัว อย่า ง 2กลุ่ ม (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริ การงานทะเบี ยน ราษฎร สํานักทะเบี ยนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาความพึงพอใจตามคุณลักษณะของประชากร คือ เพศ
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อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนข้อเสนอแนะ พบว่า
สํานักทะเบียนท้องถินอําเภอคูเมือง ควรให้ความช่ วยเหลือผูส้ ู งอายุทีมาใช้บริ การงานทะเบี ยนราษฎร
เพือให้เกิดความดู แลใส่ ใจงานระบบบริ การมากยิงขึนและส่ งเสริ มการนํา ประโยชน์จากทรั พยากรทุก
อย่างทังด้านคนและด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้องค์กรน่ าอยู่และทันสมัย ควรจัดเจ้าหน้าทีให้บริ การ
อย่างสมําเสมอ และสามารถทํางานทดแทนกันได้อาํ นวยความสะดวกต่อ ประชาชนผูม้ าใช้บริ การอย่าง
เสมอภาค
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การบริ การ เจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of people's satisfaction towards the
services of the Khu Mueang District Civil Registration Office. Buriram Province 2) to compare the
level of people's satisfaction towards the services of the Civil Registration Office, Khu Mueang
District, Buriram Province 3) as a suggestion of the people to the services of the Civil Registration
Office, Khu Mueang District, Buriram Province There are all 3 aspects, namely, adequate service,
continuous service. And progressive service and progressive service The sample group was obtained
from the group size. A sample of 385 people by determining the sample size without knowing the
population. According to the formula of Corken (Cochran, 1 9 5 3 ) , the instruments used in this
research as a questionnaire The questionnaire consisted of 3 types, namely, checklist questions, scale
models, level estimation. And open-ended The confidence value was 0.936. The statistics used in the
data analysis were percentage, mean and standard deviation. And comparing the two samples by t-test
and one-way analysis of variance (F-test).
The results showed that the study of people's satisfaction in providing civil registration
services at the local registration office, Khu Mueang District, Buriram Province. Overall, it was at a
high level, sorted from highest to lowest value as follows: Continuous service in terms of providing
adequate services and progressive service The results of the comparison of the public satisfaction
study in Civil registration service Local Registration Office, Khu Mueang District, Buriram Province
Classified according to the characteristics of the population, i.e. sex, age, occupation and educational
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level Overall and each aspect is not different. Suggestions from interviews with people using the Civil
Registration Service found that the local registration office, Khu Mueang District, Buriram Province
should provide assistance to the elderly who come to use the civil registration service To create more
care and attention to the service system and promote leadership Take advantage of all resources, both
human and technology, to adapt to a livable and modern organization.
Keywords: satisfaction, service, service personnel service users
บทนํา
ปั ญ หาของระบบราชการประการหนึ ง คื อ ความล้าหลัง ของระบบงานราชการซึ งขาดการ
ปรับเปลียนตามสภาวะแวดล้อมทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และการทีประชาชนส่ วนใหญ่ไม่พอใจใน
การให้บริ การทีได้รับ จากหน่ วยงานภาครั ฐ การไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
แสดงให้เห็ นการทํางานที ไร้ ประสิ ทธิ ภาพและไม่ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรในภาคเอกชน และ
สั งคม โลกที มี ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบกับ ความตื นตัว ในการ
เรี ยกร้ อ ง สิ ทธิ ต่า งๆ ของประชาชนตามระบอบประชาธิ ปไตย ทําให้ห น่ วยงานภาครั ฐจะต้อ งมี การ
ปรั บปรุ ง และพัฒนาตนเองให้ทดั เทียมกับองค์กรภาคเอกชน การประกาศใช้กฎหมายสําคัญสองฉบับ
ในการ พัฒนาระบบราชการไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที ) พ.ศ.
รวมทังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี ซึ งมีผลบังคับ
ใช้มา ตังแต่เดื อนตุ ลาคม
ถือเป็ นจุ ดเริ มด้นในการพัฒนาระบบราชการไทยยุคใหม่ โดยยึดแนว
ทางการ พัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทยเพือพัฒนาการให้บริ การประชาชนทีดีขนึ และ
ตอบสนองต่อการบริ หารการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
ความเป็ นมาของอําเภอมีประวัติการก่ อตังมาเป็ นเวลาถึ ง ปี ควบคู่กบั ประวัติศาสตร์ การ
ปกครองส่ วนภูมิภาคของไทยนับตังแต่ได้มีการปรั บปรุ งเปลียนแปลงการจัดระเบี ยบการปกครองครัง
สําคัญในสมัยรัชกาลที เป็ นด้นมา โดยพระองค์ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์และจัดรู ปแบบ
การปกครองออกเป็ น กระทรวง ตังแต่ เมษายน
เป็ นด้นมา ความสําคัญของอําเภอได้เป็ นที
ยอมรั บเชื อถือสร้ างศรั ทธาให้กับราษฎรในฐานะเป็ นหน่ วยงานที มี ความใกล้ชิดผูกพันกับราษฎรใน
พืนทีโดยตรง อันหมายถึง ราษฎรในเขตพืนทีตําบลหมู่ บา้ นในเขตภูมิภาคและราษฎรในเขตพืนทีของ
องค์กรส่ วนท้องถินในเขตอําเภอนันด้วยและเมือกล่าวถึงอําเภอตําแหน่ งทีบุคคลทัวไปจะต้องคํานึ งถึง
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นายอําเภอ ซึ งเป็ นตําแหน่ งที มีความสําคัญในการปกครองดู แลบังคับ บัญชาข้าราชการในอําเภอ และ
บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข แก่ราษฎรเป็ นเวลาช้านาน (Chayabut , 1996 : 2) การทะเบียนนันเป็ นฐานข้อมูล
สําคัญแห่ งสิ ทธิ ของพลเมืองตังแต่เกิดจนตายเป็ นเครื องบ่งชี สถานภาพ และรับรองสิ ทธิ ทีจะได้รับการ
คุม้ ครองจากรัฐในการได้รับสวัสดิการพืนฐานต่างๆ รวมไปถึงสิ ทธิ การเมืองในมิติต่างๆ นอกจากนี ใน
ด้านการปฏิบตั ิงานทะเบียนถือว่าเป็ นงานทีมีหน่วยปฏิบตั ิ กระจายอยูท่ วประเทศ
ั
โดยมีสาํ นักทะเบียนที
ทําหน้าที ในการให้บริ การประชาชนอยู่ถึง , แห่ ง งานทะเบี ยนราษฎรเป็ นงานที เกียวกับการจด
บันทึกรายการข้อมู ลของราษฎ อย่างต่อเนื องเป็ นระบบ เมือมีคนเกิ ดก็จดั ทําทะเบียนคนเกิ ด เมื อมี คน
ตายก็จดั ทําทะเบี ยนคนตาย และเมื อมี การย้ายทีอยู่ก็จาํ มีการจัดทําบันทึกการเคลือนย้ายทีอยู่ รายการ
ต่างๆ จะถูกบันทึกลงในทะเบียนบ้าน จึ งนับว่างาน ทะเบียนราษฎรมีความสําคัญมากและงานทะเบียน
ราษฎรยังเป็ นฐานของการทะเบียนอืนๆ อีกด้วย (Central registratiom office , 1992 : 106-107)
ด้วยเหตุ ผลนี จึ งทําให้ คณะผูว้ ิจัยสนใจที จะศึ กษาสํารวจเกี ยวกับความพึ ง พอใจเกี ยวกับการ
ให้บริ การประชาชนสํานักงานทะเบี ยนท้องลิ นอําเภอคูเมื อง แต่อย่างใดผูศ้ ึกษามี ความเชื อมันว่างาน
บริ การของรั ฐทีสามารถทําให้ประชาชนมีความพิงพอใจได้ ถือว่าประสบความสําเร็ จได้ในระดับหนึ ง
จึ งมีความสนใจในการศึ กษาระดับความพึงพอใจ ต่อการให้บริ การประชาชนของสํานักงานทะเบี ยน
อําเภอคู เมื อง เพือการนําข้อมู ลไปประกอบพิจารณาปรั บปรุ งการให้บริ การเพือตอบสนองความ พึง
พอใจของผูร้ ับบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึ กษาระดับความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่อการให้บริ การของสํานักงานทะเบี ยน
ราษฎรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. เพื อเปรี ยบเที ยบระดับ ความพึ งพอใจของประชาชน ที มี ต่อ การให้บริ การของสํานัก งาน
ทะเบียนราษฎร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. เพื อศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ความพึ ง พอใจของประชาชน ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสํา นั กงาน
ทะเบียนราษฎรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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ขอบเขตการวิจัย
. ด้านเนือหา
การศึ ก ษาในครั งนี มุ่ ง ศึ กษาระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร ของ
สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกเป็ น ด้าน (โดยบูรณาการแนวคิด ของ
John D. Millet, ) ได้แก่
. ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ
. ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนือง
. ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
. ด้านพืนที
พืนทีในการศึกษา คือ เขตพืนทีรับผิดชอบของสํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากรทีใช้ในการศึกษา ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั งนี คือประชาชนในพืนที
อําเภอคูเมือง ทีมาใช้บริ การจากทังทีอยูใ่ นเขตอําเภอคูเมือง และนอกเขตอําเภอคูเมือง
. กลุ่ มตัวอย่าง ได้ลุ่มจากประชากรโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบ
จํานวนประชากร ตามสู ตรคํานวณของ คอร์ เคน Cochran ที ระดับความเชื อมัน % และความคลาด
เคลือน . (Cochran (1953) ; อ้างในถึง (Thongterm , 2020)ได้ขนาดกลุ่มจํานวน คน แล้วทําการ
ลุ่มกระจายไปยังตําบลต่างๆ ตามสัดส่ วน ด้วยวิธีสุ่ มอย่างง่าย
. ตัวแปรทีจะศึกษา มีดงั นี
. ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) ข้ อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่
เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา
. ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารของงานทะเบี ย นราษฎร สํา นัก ทะเบี ย นท้อ งถิ น อํา เภอคู เมื อ ง จัง หวัด บุ รี รัม ย์ โดยแบ่ ง
การศึ กษาออกเป็ น ด้านได้แก่ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื อง และ
ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
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เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
. ลักษณะเครื องมือ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามซึงผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนเอง
แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้ม าใช้บ ริ การ
สํานักงานทะเบี ยนราษฎร อําเภอคู เมื อ ง จังหวัด บุ รีรัมย์ แบ่ งเป็ น ด้าน คื อ ด้านการให้บริ การอย่าง
เพียงพอ ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนือง ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
ตอนที เป็ นแบบคําถามปลายเปิ ด (Open-ender Form) เพื อให้ก ลุ่ ม ตัว อย่างได้แ สดง ความ
คิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะอืนๆ นอกเหนือทีได้กล่าวมาแล้ว เกียวกับความพึงพอใจของ ประชาชนผูม้ า
ใช้บริ การสํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอน ดังต่อไปนี
. คณะผู ้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า พบแนะนํ า ตั ว และขออนุ ญาตสํ า นั ก งานทะเบี ยนอํ า เภอคู เ มื อง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือขออนุ ญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
. คณะผูว้ ิจยั ดําเนิ นการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูร้ ับบริ การที มาใช้บริ การสํานักงานทะเบียน
ราษฎรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. คณะผูว้ ิจยั ไปรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง เพือนํากลับมาตรวจสอบหา
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
. ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถามจํานวน ฉบับเก็บมาได้จาํ นวน คิดเป็ นร้อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลที รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปโดย
แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
ตอนที ข้อ มู ล ทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี ก ารประมวลตามหลัก สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ การแจกแจงความถี (Frequency) และร้ อ ยละ (Percentage)
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ตอนที ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูม้ าใช้บริ การจากสํานักทะเบียนราษฎร อําเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การหาค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)
ตอนที เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การด้านงานทะเบี ยนราษฎร
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ (T-Test) และจําแนกตามอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา วิเคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (F-Test)
ตอนที เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open End Form) เกี ยวกับข้อเสนอแนะเพิมเติ มเพือให้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามได้เสนอแนะแนวทางการดําเนิ นงานความต้องการอืนๆ เพิมเติมนอกเหนื อจากคําถาม
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความความพึ งพอใจของประชาชนในการให้ บริ การด้านงานทะเบี ยนราษฎร
สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิ เคราะห์ ระดับ ความความพึ งพอใจของประชาชนในการให้บ ริ ก ารงานทะเบี ย น
ราษฎร สํ า นั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ น อํ า เภอคู เมื อ ง จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมากและปานกลาง ด้านทีได้ค่าเฉลียมาก
คือ ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนือง ( =3.74)
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การงานทะเบียน
ราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีเพศต่างกันโดย ภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การงานทะเบียน
ราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีอายุต่างกันโดย ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริ การอย่างเพียงพอ และด้านการ ให้บริ การอย่างต่อเนื อง มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การงานทะเบียน
ราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีอาชีพต่างกันโดย ภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การงานทะเบียน
ราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีระดับการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิมเติมผลการวิจัยพบว่า
. ด้านการให้บ ริ การอย่างเพี ยงพอ ต้อ งการให้มี การบริ ก ารอย่า งดี และเพี ยงพอ มี ห้อ งนําที
สะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริ การระหว่างการมาทําธุ ระ และมีอุปกรณ์เครื องเขียนทีใช้ในการกรอก
ข้อมูลอย่างเพียงพอ
. ด้านการบริ การอย่างต่อเนื อง องค์กรควรจะสรรหาบุคลากรเพิมให้เพียงพอต่อการให้บริ การ
และสามารถทํางานทดแทนเวลากันได้ เช่ น เวลาพักกลางวัน เพือแก้ปัญหาความรั บผิด ชอบ งานการ
ติดตามงานทีให้บริ การอย่างล่าช้าไม่ต่อเนื องของการมาใช้บริ การสํานักทะเบียนราษฎร
. ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า รั ฐ เองจะต้องดําเนิ นการสนับสนุ นงบประมาณมาให้แก่
องค์กรผูม้ าให้บริ การงานสํานักทะเบี ยนราษฎร เพื อแสดงถึงความก้าวหน้าและความพร้ อมในการ
ให้ บ ริ การแก่ ผู ้ม าใช้บ ริ ก าร เพื อแก้ปั ญ หา เช่ น การไม่ มี เครื องกดบัต รคิ ว หรื อ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ
หน่วยงานทีหลากหลาย สนับสนุนเพือให้เกิดการให้บริ การอย่างสะดวก สบาย และรวดเร็ ว
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การงานทะเบี ยนราษฎร สํานัก
ทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทัง ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ ด้านการ
ให้บริ การอย่างต่อเนือง และด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี
. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าประชาชนผูม้ าใช้
บริ การด้านงานทะเบียนท้องถิน สํานักทะเบียนอําเภอคูเมือง ต้องการการให้บริ การทีเพียบพร้ อมในทุก
ด้าน เพือตอบสนองความสะดวกสบาย เข้าใจในขันตอนการใช้บริ การต่างๆในงานทะเบียนเมือต้อง ใช้
บริ การเมื อทําให้เกิ ด ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารต่ อ ผู ม้ าใช้บ ริ ก ารแล้ว นัน ย่อ มส่ งผลดี แ ก่ การ
ให้ บ ริ การที เสริ มสั ม พัน ธ์ อัน ดี ข องหน่ ว ยงานผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารและผู ้ม าใช้ บ ริ การ ซึ งสอดคล้อ งกั บ
(Phantanaphum , 2011) ได้ท าํ การศึ กษาเรื อง ความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่อการ ให้บริ การของ
สํานักทะเบียนท้องถิน เทศบาลตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่ มตัว อย่าง ที ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนผูม้ าขอติด ต่ อ รั บบริ การของสํานักทะเบียนท้องถิน
เทศบาลตําบล ปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน คน โดยใช้วิธีการลุ่มอย่างง่ าย เครื องมือ
ทีใช้ใน การศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .
สถิ ติ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แ ก่ ความถี ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติ ท ดสอบ
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สมมติฐานใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
. ผลการวิจยั พบว่า
. ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของสํานักทะเบียนท้องถินเทศบาลตําบล
ปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือจําแนกเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ น ระดับ
มาก ด้าน เรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากไปน้อย ได้แก่ดา้ นการให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา ด้านการ
ให้บริ การอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนื อง อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้บริ การอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า
. ผลการเปรี ยบเที ยบระดับ ความพึ ง พอใจของประชาชนที มี ต่ อการให้ บริ ก ารของสํานัก
ทะเบียนท้องถิน เทศบาลตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมีเพศ อาชีพ และระดับ การศึกษา
แตกต่างกันพบว่าโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติทีระดับ .
. ข้อเสนอแนะของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของสํานักทะเบียนท้องถิน เทศบาลตําบล
ปอภาร อําเภอเมื อ ง จังหวัด ร้ อยเอ็ด ข้อแรกแต่ละด้าน มี ดงั นี เจ้าหน้าที บริ การทุกคนให้บริ การทุก
อาชีพเสมอภาคกัน เจ้าหน้าทีควรมีบตั รคิวเพือให้บริ การก่อนหลัง ควรกําหนดเวลาในการให้บริ การ แต่
ละงาน ควรบริ การหลังเลิกงานเพราะสะดวกกับข้าราชการ ควรเพิมเติมเจ้าหน้าทีให้บริ การ ควรจัดทีนัง
รอการบริ การแยกจากทะเบี ยนอําเภอ เจ้าหน้าทีควรให้บริ การจนเสร็ จควรให้บริ การ ช่ วงเวลาพักเทียง
ควรย้ายทีบริ การไปทีเทศบาลควรมีบริ การเครื องถ่ายเอกสาร
. เมือพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดงั นี
. ด้านการให้บริ การอย่างเพียงพอ จากผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทังนีอาจ
เป็ นเพราะว่า หน่ วยงานทะเบียนราษฎรมีระบบการจัดการทีตอบสนองความ ต้องการของประชาชนผู ้
มาใช้บริ การงานทะเบียนเป็ นอย่างดี มีทีนังรอรับบริ การเพียงพอ มีห้องนําทีสะอาดและเพียงพอต่อการ
ใช้บริ การจัด สรรปั นส่ วนแบ่ งชาย-หญิ งชัด เจน มีทีจอดรถที กว้างขวาง และเพียงพอและมี เจ้าหน้าที
ให้บริ การอย่างเพียงพอเสร็ จครบทุกขันตอน มี ช่องทางสําหรั บคนชรา หรื อผูพ้ ิการ ซึ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ (Kittikarn , 2008)ได้ทาํ การศึ กษา เรื องความต้องการของประชาชนต่ อการให้บริ การ
จากสํานักทะเบียน อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของประชาชน
ต่อการให้บริ การจากสํานักทะเบียน อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชี ยงใหม่ แยกเป็ นด้านต่างๆ ด้านใน
ภาพรวม มีดงั นี ด้านความสะดวกของ สถานทีผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับต้องการ
มาก อันดับแรก คื อ ให้มีป้ายบอก ขันตอนระเบี ยบวิธีใ นการขอรั บบริ การที ชัดเจนในบริ เวณสํานัก
ทะเบียนอําเภอ รองลงมา คือมีจุด บริ การนําดืมให้เพียงพอไว้บริ การและมีหอ้ งนําสะอาดบริ การสําหรั บ
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ผูม้ าใช้บริ การ ด้านการให้บริ การ ประชาชนของเจ้าหน้าทีเพือก่อให้เกิดความประทับใจผูใ้ ช้บริ การมี
ความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับ ต้องการมาก อันดับแรก คือ ให้เจ้าหน้าทีบริ การด้วยความสะดวก
รวดเร็ ว รองลงมาคือให้เจ้าหน้าที ผู ้ ให้บริ การมีความกระตื อรื อร้ น และให้เจ้าหน้าทีมาทํางานตรงต่อ
เวลาในช่วงเช้าพักเทียงและช่วงบ่าย จะได้ไม่ตอ้ งมารอเจ้าหน้าทีนาน ด้านการให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
ผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการโดยรวม อยูใ่ นระดับต้องการมาก อันดับแรกคือสํานักทะเบียนบริ การข้อมูล
ทีถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกําหนดรองลงมาคือให้สํานักทะเบี ยนมีเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การทีมีความรู ้
วิ สั ยทัศน์ กว้างไกล ในการ ให้บ ริ ก ารและให้ คาํ ปรึ กษาที ถู กต้อง และให้สํา นักทะเบี ยนมี เจ้า หน้า ที
ประชาสัมพันธ์ให้คาํ แนะนํา ข้อมูลเบืองด้นเกียวกับการขอรับบริ การด้านการประสานงาน ผูใ้ ช้บริ การมี
ความต้อ งการโดยรวมอยู่ใน ระดับ ต้อ งการมาก อันดับแรกคือ สํานัก ทะเบี ยนมี ระบบประสานงาน
ภายในทีดี ของบุ คลากรที ปฏิ บตั ิ งานในแต่ ละงานรองลงมาคือ สํานักทะเบี ยนมีการประสานงาน และ
ติ ด ตามผู ้รั บ บริ ก ารในกรณี ที ได้นั ด หมายไว้แ ละสํ า นั ก ทะเบี ย นมี เจ้า หน้ าที คอยประสานงานให้
คําปรึ กษาเกี ยวกับการรั บบริ การ ด้านค่ าธรรมเนี ยมผูใ้ ช้บริ การมีค วามต้อ งการโดยรวมอยู่ในระดับ
ต้อ งการมาก อั น ดั บ แรกคื อ ให้ สํ า นั ก ทะเบี ย นอํา นวยความสะดวกในการขอคํา ชี แจงเกี ยวกั บ
ค่ าธรรมเนี ยมการใช้บ ริ การรองลงมาคื อ ให้ สํานั กทะเบี ยนมี ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์แ สดงรายละเอี ยด
ค่าธรรมเนียมและแยกประเภทต่างๆ ไว้อย่าง ชัดเจนและให้สาํ นักทะเบียนมีความชัดเจนในการเขียนใบ
คําร้องและการรับเงินพร้อมออกใบเสร็ จรับเงิน
. ด้านการให้บริ การอย่างต่อเนือง จากผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทังนีอาจ
เป็ นเพราะว่า หน่ วยงานทะเบียนราษฎรเองให้บริ การทีมี ความรวดเร็ วทันเวลา เจ้าหน้าทีดู แล ติดตาม
งานให้ต่ อเนื องสมําเสมอ เจ้าหน้าที ให้บริ การอย่างมุ่ งมันการทํางานแม่ นยํามี ประสิ ทธิ ภาพ และไม่
ซํ าซ้ อ นจึ ง สร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ผู ้ม าใช้บ ริ การได้ ซึ งสอดคล้อ งกั บ ผลงานวิ จัย ของ (Nuket &
Kanchanasamranwong , 2017) ได้ทาํ การศึ กษาเรื องความพึงพอใจของประชาชนทีมี ต่อการให้บริ การ
ของสํานักงานทะเบียน ทีว่าการอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที
ด้านกระบวนการ/ขันตอนการให้บริ การ ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที และด้านคุณภาพ
การให้บริ การ
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี ความพิง พอใจต่ อการบริ การของสํานักงานทะเบี ยน ที ว่ าการ
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช อยู่ในระดับมากทุ กด้าน ยกเว้นด้านอาคารสถานที มี ความพิง
พอใจในระดับปานกลาง และพบว่าตัวแปร เพศ เป็ นตัวแปรเพียงตัวเดียวทีมีผลทําให้ความพึงพอใจของ
ประชาชนที มี ต่ อ บริ การของสํ า นั ก งาน ทะเบี ย น ที ว่ า การอํา เภอหั ว ไทร จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . เฉพาะด้านกระบวนการ/ ขันตอนการให้บริ การ และ
ด้านสิงอํานวยความสะดวก
. ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า จากผลการวิจยั พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าการทํางานให้บริ การของสํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอคูเมือ ง มี การพัฒนา
ระบบการทํางานทียังไม่เดินหน้า เช่น การนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ใน การทํางาน เช่น เครื องกดบัตร
คิวทียังไม่มี ระบบรับพึงความคิดเห็นของประชาชนผูม้ าใช้บริ การ และการติดต่อสื อสารหลายช่องทาง
เช่ น ทางออนไลน์ เป็ นด้น ซึ งสอดคล้อ งกับผลงานวิจยั ของ (Weeraphan , 2011) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการ ให้บริ การขององศ์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่าอําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี ด้านได้แก่ ด้านการ ให้บริ การอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค และด้าน
การให้บริ การอย่างก้าวหน้า ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององศ์
การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเก่ า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึ งพอใจมาก
ที สุ ด เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที มี ค่าเฉลียมากที สุ ด คื อด้านการให้บ ริ ก ารอย่างเพี ยงพอ
รองลงมาคือด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการ
ให้บริ การอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื องอาคารสถานทีให้บริ การมีความเหมาะสม ใน
ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจในเรื องเจ้าหน้าทีบริ การด้วยความยิมแย้ม
แจ่ มใสและในด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าประชาชนมี ความพึ งพอใจต่ อ เจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การมี
ความรับผิดชอบและมุ่งมันในการปฏิบตั ิงาน
. เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี ยวกับความพึ งพอใจของประชาชนในการให้บริ การด้านงาน
ทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี ยวกับความพึ งพอใจของประชาชน ในการ
ให้บริ การด้านงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนก ตามเพศ
อายุ อาชี พ และระดับ การศึ ก ษา โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ งผลการวิ จัย ครั งนี สอดคล้อ ง กับ
ผลงานวิ จั ย (Chansongkhran , 2016) ได้ ท ําการศึ ก ษาเรื อง ความพึ ง พอใจของ ประชาชนต่ อ การ
ให้บริ ก ารของสํา นักทะเบี ยนท้องถิ นเทศบาลตําบลเมื องสรวง อํา เภอเมื อ งสรวง จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจเกียวกับการให้บริ การประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า
) ความพึ งพอใจเกี ยวกับการให้บริ การประชาชนของสํานัก ทะเบี ยนท้องถิ นเทศบาลตําบล
เมืองสรวงอําเภอเมืองสรวงจังหวัดร้ อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด เมือจําแนกเป็ นรายด้านพบว่า
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อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านและอยูใ่ นระดับปานมาก ด้านซึ งสามารถ เรี ยงลําดับจากค่าเฉลี ยมากไป
น้ อ ยดัง นี ด้า นการให้ บ ริ การอย่า งเพี ย งพอด้า นก้า วหน้ า การให้ บ ริ ก าร อย่ า งเท่ า เที ยมกัน ด้า นการ
ให้บริ การอย่างต่อเนืองด้านการให้บริ การอย่างและการให้บริ การอย่าง รวดเร็ วทันเวลา
) ผลการเปรี ยบเที ย บความพึ งพอใจเกี ยวกับ การให้บ ริ ก ารประชาชนของสํ า นักทะเบี ย น
ท้ อ งถิ นเทศบาลตํา บลเมื อ งสรวง อํา เภอเมื อ งสรวง จั ง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด กลุ่ ม เพศระหว่ า งเพศชาย
และหญิงพบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ความพึงพอใจ
ระหว่างกลุ่มอายุพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มอาชี พพบว่า โดยรวมมีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกัน ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มระดับการศึกษาพบว่าโดยรวมมี ความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน แต่รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . คือด้านการให้บริ การอย่างเท่า
เทียมกัน
ข้ อเสนอแนะ
. ข้อเสนอแนะ
. งานทะเบี ยนราษฎร สํานักทะเบี ย นท้อ งถิ น อําเภอคู เมื อ ง จัง หวัด บุ รีรัมย์ ควรให้ ความ
ช่ วยเหลื อผูส้ ู งอายุทีมาใช้บริ การงานทะเบี ยนราษฎร เพือให้เกิ ดการดูแลใส่ ใจงานระบบบริ การ มาก
ยิงขึน และส่ งเสริ มการนําประโยชน์จากทรั พยากรทุกอย่างทังด้านบุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์และด้าน
เทคโนโลยีมาปรับ ใช้ให้องค์กรน่าอยูแ่ ละทันสมัย
. งานทะเบี ยนราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคู เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรจัดเจ้าหน้าที
ให้บริ การอย่างสมําเสมอ และสามารถทํางานทดแทนกันได้ อํานวยความสะดวกต่อประชาชนผูม้ าใช้
บริ การอย่างเสมอภาคเป็ นกันเอง
. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริ การของงานทะเบียนราษฎร
สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมื อง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างต่ อเนื องเพือทราบปั ญหา และความต้องการ
ของประชาชน
. ควรมีศึ กษาความพึ ง พอใจของเจ้า หน้ าที ต่ อ การปฏิ บัติ ง านให้บ ริ การของงานทะเบี ย น
ราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิน อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งมี จุดประสงค์ ) เพือศึ กษาให้ทราบถึงระดับความต้องการของประชาชนในการ
จัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคูเมือง ) เพือเปรี ยบเทียบระดับความต้องการของประชาชนใน
การจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคูเมือง จําแนกตามตัวแปรพืนฐาน ) เพือศึกษามาตรการใน
การจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคูเมื อง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และสถานภาพ ซึ งมีทงหมด
ั
7 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการส่ งเสริ ม
การลงทุ น และการท่ อ งเที ยว ด้ า นการบริ ห ารจัด การ และการอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อม ด้านการศึ กษา การกี ฬ า ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภู มิปัญญา ท้องถิ น
และด้ า นการบริ หารจัด การที ดี กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 348 คน เครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัย ครั งนี เป็ น
แบบสอบถาม มี ค่าความเชื อมันเท่ ากับ 0.943 สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี ย
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว
(F-test) ผลการวิ จัยพบว่ า การศึกษาความต้องการของประชาชนต่ อ การจัด ทําบริ การสาธารณะของ
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เทศบาลตําบลคูเมือง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงจากด้านทีมีค่ามากไปหาน้อย ดังนี ด้านการ
พัฒ นาโครงสร้ า งพื นฐาน ด้ า นการบริ หารจั ด การที ดี ด้ า นการบริ หารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ด้านการศึ กษา การกี ฬา ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น ด้านส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุนและการท่องเทียว ผลการเปรี ยบเทียบ
การศึ กษาความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคู เมื อง จําแนก
ตามคุ ณลักษณะของประชากร คือ เพศ ไม่แตกต่ างกัน ส่ วนอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ รายได้
และสถานภาพ แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ความต้องการ, ประชาชน, บริ การสาธารณะ
Abstract
The research had a purpose. 1) To study the level of people is needs in the provision of
public services at Khumuang Sub-district Municipality Khumuang District Buriram Province. 2) To
compare the level of people is needs in providing public services in Khumuang Sub-district
Municipality, Khumuang District Buriram Province classified by basic variables. 3) To study the
measures for public service provision of Khumuang Sub-district Municipality, Khumuang District
Buriram Province. Classified by gender, age, education level, occupation, income and status. There
are 7 areas in total, namely infrastructure development. Promotion of quality of life in order to
organize the community, society and maintain order economic development investment promotion
and tourism Management and conservation natural resources and environment, education, sports,
religion, arts and culture, customs and local wisdom, and good management. The sample consisted of
348 people. The instrument used in this research was a questionnaire. have a confidence value of
0.943. These are percentage, mean, and standard deviation. and compared the two groups of samples
by (t-test) and one-way analysis of variance (F-test). The results showed that A Study of People's
Needs for Public Service Management of Khumuang Sub-district Municipality Overall, it was at a
high level in all aspects. Sorted from the most valuable to least as follows: Infrastructure development
good management and conservation of natural resources and the environment community
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organization Society and maintaining public order, education, sports, religion, arts, culture, customs
and local wisdom. Quality of Life Promotion and economic development investment promotion and
tourism. The results of the comparison of the study of people's needs towards the provision of public
services in KhuMueang Sub-district Municipality comparison of the study of people's needs towards
public service provision of Khumuang Sub-district Municipality Classified by population
characteristics They are gender, age, education level, occupation, income, and status, overall and in
different aspects.
Keywords: demand, population, public service
บทนํา
การปกครองของไทยเป็ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย มี ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น
กฎหมายสู งสุ ดซึ งยึดถือกันมาตลอด สังคมในอดีตประชาชนมีการอยูอ่ าศัยกันเป็ นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะ
มีหวั หน้าทําหน้าทีเป็ นผูป้ กครองคอยดูแลชีวิต และความเป็ นอยูข่ องประชาชนภายในกลุ่มอย่างใกล้ชิด
เมื อจํา นวนกลุ่ มคนเริ มมี ก ารขยายตัว เพิ มมากขึ น ต่ อ มาจึ ง มี การจัด แบ่ งอาณาเขต และรู ป แบบการ
ปกครองให้ เป็ นระเบี ยบ กลุ่ มคนที อยู่เป็ นหมู่ บ้า นให้ มี ผูใ้ หญ่ บ้านคอยดู แ ล และมี ห ลายหมู่บ้า นให้
กําหนดเป็ นตําบลมีกาํ นันเป็ นผูด้ ู แล แล้วขยายไปเป็ นอําเภอ และจังหวัดต่อไป การทีจะดู แลบ้านเมือง
ให้ดีได้ตอ้ งขึนอยู่กบั การปกครองบ้านเมื องที ดี ดว้ ยประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการบริ หารราชการ
แผ่นดิน เพือจัดรู ปแบบการปกครองโดยแบ่งออกเป็ น ส่ วนคือ การปกครองส่ วนกลาง การปกครอง
ส่ วนภูมิภาค และการปกครองส่ วนท้องถิ น การปกครองส่ วนท้องถินไทยปรากฏเด่ นชัดที สุ ดในสมัย
รัชกาลที พระองค์ท่านทรงจัดให้มีการปกครองส่ วนภูมิภาคและการปกครองส่ วนท้องถินเพิมขึน ทํา
ให้เกิดการเปลียนแปลงการปกครองของไทย เพือพัฒนาประเทศชาติตามแบบอย่างประเทศตะวันตก
เป็ นการปฏิ รูปสังคมและการปฏิ รูปเศรษฐกิจ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
มาตรา กําหนดนโยบายใหม่เกียวกับการจัดบริ การสาธารณะ โดยอาศัยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ว่า “รั ฐต้องกระจายอํานาจให้ทอ้ งถินพึงตนเอง และตัดสิ นใจในกิจการท้องถินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิ จ
ท้องถิน และระบบสาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการ ตลอดทังโครงสร้างพืนฐานสารสนเทศในท้องถิน
ให้ทวถึ
ั งและเท่าเที ยมกันทัวประเทศ รวมทังพัฒนาจังหวัดทีมีความพร้ อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ นขนาดใหญ่ โดยคํา นึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องประชาชนในจัง หวัด นัน” นอกจากนี ในด้า นการ
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ปกครองส่ วนท้องถิ น รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ยังได้ระบุ ไว้ในหมวด
รวมทังหมด มาตรา อันเริ มตังแต่มาตราที ถึงมาตรา ซึ งโดยรวมแล้วพบว่า มาตราทังหมดได้
กล่ าวถึ ง การที รั ฐจะต้อ งให้ ค วามเป็ นอิ ส ระแก่ ท้อ งถิ นตามหลัก แห่ งการปกครองตนเองตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิน และรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด
14 การปกครองส่ วนท้องถิ น จะเห็ นได้ว่า จะต้องมีการจัดทํากฎหมายรองรั บเกิ ดขึน ซึ งแตกต่ างกว่า
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2540 และพุ ทธศักราช 2550 ทีกําหนดว่ าจะต้อ งทํา
กฎหมายท้องถินใด แต่ในรัฐธรรมนู ญฉบับนี เน้นทํากฎหมายรองรับตามทีรั ฐธรรมนู ญกําหนด ดังนัน
ในการจัดทํากฎหมายจะต้องได้รับข้อเสนอจากประชาคมท้องถิน ในการร่ วมกันจัดทําข้อเสนอเบืองต้น
ในกฎหมายทีเกียวข้องกับหลักการ และเป้ าหมายของการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิน และความสามารถใน
การปกครองตนเองในด้านรายได้ ความหนาแน่ นของประชากร และพืนทีทีต้องรับผิดชอบประกอบกัน
ด้วย (Kornkittichai, 2017)
การบริ การสาธารณะ (Pubic Service) เป็ นกิ จกรรมของรั ฐทีเก่าแก่ เกิ ดขึนมาเพื ออํานวยความ
สะดวกแก่สังคม หรื อเป็ นกิ จกรรมที ถู กกําหนดขึนและนําไปปฏิ บตั ิ เพือประโยชน์ ของส่ วนรวม การ
บริ การสาธารณะจึ งเป็ นการบริ การที รั ฐเป็ นผูจ้ ัดทําดําเนิ นการเพื อให้บริ การแก่ ประชาชน ซึ งบริ การ
เหล่านันอาจเป็ นบริ การทีรัฐจัดทําดําเนิ นการเอง หรื อมอบอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน หรื อ
ภาคเอกชนจัดทําดําเนิ นการแทนก็ได้ บริ การสาธารณะนันประชาชนอาจได้รับประโยชน์โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมก็ได้ และบริ การสาธารณะนันต้องเป็ นบริ การทีจัดให้ประชาชนทัวไปเป็ นประโยชน์กบั ทุกคน
บริ การสาธารณะจึ งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที มอบอํานาจให้รัฐบาลหน่ วยงาน
ของรั ฐ เช่ น กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
และเจ้าหน้ า ที ของรั ฐ เป็ นผู ม้ ี อ าํ นาจหน้ า ที ดํา เนิ น การ ดัง นั นการจัด บริ ก ารสาธารณะของรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ จึ ง ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การนอกเหนื อ จากที กฎหมายกําหนดได้ (Chaba, 2005: )
หลักการบริ การสาธารณะมี ด้านใหญ่ ๆ ดังนี ) หลักความเสมอภาค รั ฐจะต้องเข้ามาจัดทําบริ การ
สาธารณะให้ประชาชนทุกคนโดยไม่เฉพาะเพียงผูห้ นึ งผูใ้ ด ) หลักความต่อเนื อง การบริ การสาธารณะ
ถ้าหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนได้ตอ้ งมีความต่อเนื องในการจัดทํา
) หลักการปรับปรุ งเปลียนแปลงการบริ การสาธารณะทีดีตอ้ งสามารถปรับปรุ งได้ตลอดเวลา เพือให้เข้า
กับความต้องการส่ วนรวมของประชาชน
เทศบาลตําบลคูเมือง เดิมเป็ นการปกครองส่ วนท้องถินรู ปแบบสุ ขาภิบาล ซึ งเรี ยกว่า “สุ ขาภิบาลคูเมือง”
มีการจัดตังครังแรกเมือวันที มกราคม พุทธศักราช
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจา
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นุ เบกษา ฉบั บ พิ เศษเล่ ม ตอนที ลงวัน ที กุ ม ภาพั น ธ์ พุ ท ธศั ก ราช
และต่ อ มามี
พระราชบัญญัติเปลียนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พุทธศักราช
จัดตังเทศบาลตําบล
ตามประกาศไว้ใ นราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบับ กฤษฎี ก า เล่ ม
ตอนที ก ลงวัน ที กุ ม ภาพัน ธ์
พุท ธศักราช
เป็ นผลให้เปลี ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลตําบลคู เมื อ ง ตังแต่ ว นั ที พฤษภาคม
พุทธศักราช
ปั จจุ บันเทศบาลตําบลคู เมื อง มี อ าคารสํานักงานเป็ นของตนเองสําหรั บให้บริ การ
ประชาชนที มาติ ดต่ อ ราชการได้ด้วยความสะดวก ตังอยู่เลขที หมู่ ที บ้านคู ขาด อําเภอคู เมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตําบลคูเมืองมีพืนที 7.75 ตารางกิโลเมตร ปั จจุบนั ครอบคลุมพืนทีบางส่ วนของ
2 ตําบล จํา นวน 4 หมู่ บ้า นของอํา เภอคู เมื อ ง ดัง นี ตํา บลคู เมื อ ง จํา นวน 2 หมู่ บ้า น ได้แ ก่ หมู่ ที 6
บ้านคู ขาด , หมู่ ที 10 บ้านคู เมื อ ง และตํา บลหนองขมาร หมู่ บ้าน ได้แ ก่ หมู่ที บ้านโคกสะอาด ,
หมู่ที บ้านหนองหว้า เทศบาลตําบลคูเมืองมีนโยบายในการให้บริ การสาธารณะ ดังนี นโยบายด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน นโยบายด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยในชุมชน นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการ
ลงทุ น และการท่ อ งเที ยว นโยบายด้านการบริ ห ารจัดการ และการอนุ รักษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อม นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ น
และนโยบายด้านการบริ หารจัดการที ดี และบริ การสาธารณะ (Khu Mueang Subdistrict Municipality,
2018)
จากที กล่ า วมาข้างต้น พบว่ า การกํา หนดการบริ การสาธารณะเป็ นบทบาทของรั ฐ หรื อ ผูม้ ี
ตําแหน่ ง (Authority) ทีผ่านมาล้วนเป็ นกระบวนการแนวตังจากบนลงล่ าง (Up - down Process) เช่ น
กําหนดงานกรอบแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการของกระทรวงมหาดไทยลงสู่ ทอ้ งถิ น ทําให้
การบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีแนวโน้มว่าจะเป็ นความต้องการของรัฐ ระบบ
ราชการหรื อ ผูม้ ี อาํ นาจ ผูใ้ ห้บริ การมากกว่าประชาชนผูร้ ั บบริ การ ดังนัน การที องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถินจะจัดบริ การสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชนควรกําหนดความต้องการจากล่าง
ขึนบน (Bottom - Up Process) ที มาจากประชาชนโดยตรง ผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจในการศึกษาวิจัยเชิ ง
สํารวจ (Survey Research) ถึงความต้องการของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
คูเมือง เพือเป็ นจุ ดเริ มในกระบวนการใหม่ในการกําหนดความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง และ
ผลการวิ จัย จะเป็ นข้อ มู ล พื นฐานในการกํา หนดนโยบายสาธารณะได้ต รงตามความต้อ งการของ
ประชาชนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของวิจยั
1. เพือศึกษาระดับความต้องการของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคู
เมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือเปรี ยบเทียบระดับความต้องการของประชาชนในการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จาํ แนกตามตัวแปรพืนฐาน
3. เพือศึกษาตรการในการจัดบริ การสาธารณะทีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนของเทศบาลตําบลคู เมื อ ง อําเภอคู เมื อง จังหวัดบุ รีรั มย์ เพื อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
ขอบเขตการวิจัย
. ขอบเขตด้านเนือหา
ขอบเขตในเนื อหาของการศึ กษาครั งนี จะมุ่งเน้นเฉพาะการจัด บริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบล คู เมืองตามกรอบพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพิมเติ มถึง (ฉบับที )
พุทธศักราช
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ น พุทธศักราช 2542 ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน นโยบายด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
นโยบายด้านการจัด ระเบียบชุ มชนสังคมและการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อ ย นโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุนและการท่องเทียว นโยบายด้านการนโยบายด้านการบริ หารจัดการ และ
การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม นโยบายด้า นการศึ ก ษาการกี ฬ า ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น นโยบายด้า นการบริ ห ารจัด การที ดี แ ละบริ ก าร
สาธารณะ
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผูท้ ี มี สิ ทธิ เลือ กตังในเขตเทศบาลตําบลคู เมื อง อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เนืองจากเป็ นประชากรกลุ่มทีมีสิทธิมีเสี ยงโดยตรง จํานวน , คน
. กลุ่มตัวอย่ าง ได้จากการสุ่ มประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรคํานวณ
ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชื อมัน 95% และความคลาดเคลือน 5 (Suwannarak,
2000: 146) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 348 คน
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3. ตัวแปรในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิส ระ คื อ ประชาชนผูม้ ีสิ ทธิ เลื อกตังในเขตเทศบาลตําบลคู เมือง อําเภอคู เมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์
3.1.1 เพศ
3.1.2 อายุ
3.1.3 ระดับการศึกษา
3.1.4 อาชีพ
3.1.5 รายได้
3.1.6 สถานภาพ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลคูเมือง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
3.2.2 ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
3.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
3.2.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุน และการท่องเทียว
3.2.5 ด้านการบริ หารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3.2.6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน
3.2.7 ด้านการบริ หารจัดการทีดี
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ลักษณะเครื องมือ
เครื องมือที ใช้ในการวิจัยครั งนี เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั ได้สร้ า งขึนเองแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การ
สาธารณะในเทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ งมีจาํ นวนทังหมด 7 ด้าน คือ ด้านการ
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พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรั กษา
ความสงบเรี ยบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุน และการท่องเทียว ด้านการบริ หาร
จัดการ และการอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม ด้านการศึกษา การกี ฬา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิน ด้านการบริ หารจัดการทีดี มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ งคําถามครอบคลุมเกียวกับความต้องการของประชาชนต่อการจัดทํา
บริ การสาธารณะ แบ่งระดับความต้องการเป็ น 5 ระดับ คือ ความต้องมากทีสุ ด ความต้องการมาก ความ
ต้องการปานกลาง ความต้องการน้อย และความต้องการน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด เพื อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
เพิมเติม
2. ขันตอนการสร้ างเครื องมือ
การสร้างเครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การ
สาธารณะในเทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
2.1 ศึกษาเอกสารและงานการวิจยั ทีเกียวข้องกับความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน
ต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเพือนําข้อมู ลที ได้มาเป็ นข้อมูลพืนฐานในการจัดทํา
แบบสอบถามของงานวิจยั ฉบับนี
2.2 ศึ ก ษาเทคนิ ค และวิ ธีก ารสร้ า งเครื องมื อ ที ใช้ในการวิ จัยเพื อเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถามดําเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั
2.3 นํา แบบสอบถามที สร้ า งขึ นเสนอ อาจารย์ที ปรึ ก ษาเพื อพิ จ ารณาและตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไข
2.4 นําเสนอร่ างแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชียวชาญทําการตรวจสอบเพือให้ได้คาํ ถามทีครอบคลุม
ตรงสภาพความเป็ นจริ งเป็ นการหาความเทียงตรงเชิงประจักษ์
2.5 นําแบบสอบถามทีได้จากการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญ มาปรั บปรุ งแก้ไข แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการควบคุ มการค้นคว้าอิ สระ พิจารณาอี กครั ง เพือทีจะได้แบบสอบถามที มีความสมบูรณ์
ยิงขึน
2.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนบ้านโนนดิ นแดง ตําบลโนนดิ น
แดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีลกั ษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
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2.7 นําแบบสอบถามมาหาค่ าความเชื อมัน (Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื อมัน เท่ ากับ 0.943 ซึ งผ่าน
เกณฑ์และสามารถนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขันตอนดังต่อไปนี
1. ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกหนังสื อส่ งถึงเทศบาลตําบลคู
เมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปยังเทศบาลตําบลคูเมือง เพือแจกจ่ายคนในชุมชนตามหมู่บา้ นต่าง ๆ
ตามเป้าหมาย แล้วเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จํานวน 348 ฉบับ
3. ในกรณี ทีคณะผูว้ ิจัยไม่ สามารถเก็บแบบสอบถามได้ในวันนัน คณะผูว้ ิจัยได้กลับลงพืนที
จัดเก็บอีกครัง
4. คณะผูว้ ิจยั จัดเก็บแบบสอบถามมาได้จาํ นวน ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดกระทําข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ
ดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม
3. กําหนดตัวเลขแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล
4. ประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดําเนิ นการ ดังนี
1. การศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการแจกแจงความถี
(Frequency) และ หาค่าร้อยละ (Percentage)
2. การศึกษาความต้องการเกียวกับการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลคูเมือง อําเภอคู เมื อง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็ นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคู เมือง
อําเภอคู เมื อ ง จัง หวัด บุ รีรั มย์ วิ เคราะห์ โ ดยวิธี การหาค่ าเฉลี ย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม
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3. ความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะที เป็ นคํา ถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื อหา (Content
Analysis) โดยจัดคําตอบทีเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี หาค่าร้อยละ (Percentage)
4. เปรี ยบเทียบความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคู
เมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตาม เพศ ด้วยสถิติค่า (t-test) และจําแนกตามอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และสถานภาพ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคู
เมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิ เคราะห์ ระดับ ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลตําบลคูเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ด้านทีได้คา่ เฉลียมากสุ ด คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบต้อ งการของประชาชนต่ อ การจัด ทําบริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลตําบลคูเมือง ทีมีเพศต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน (P > 0.05)
3. ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบต้อ งการของประชาชนต่ อ การจัด ทํา บริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลคู เมื อ ง ทีมี อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน และสถานภาพ โดยรวม
แตกต่างกัน (P > 0.05)
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
ความต้องการของประชาชนเป็ นความต้องการด้านโครงสร้ างพืนฐานและด้านการบริ หาร
จัดการทีดีโดยให้ความสําคัญเป็ นลําดับแรก แต่ในการจัดทําโครงการบริ การสาธารณะนันต้องพัฒนา
ทุกด้าน เพือให้เกิดการพัฒนาทีสมบูรณ์ ในส่ วนของเจ้าหน้าที สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ ริ หารที
มี บ ทบาทและหน้าที ในการรั บ ผิด ชอบต้อ งพิ จ ารณาความต้อ งการที แท้จ ริ ง ของประชาชน จัด ทํา
โครงการตอบสนองความต้องการให้ครอบคลุมทัวถึงโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ควรมีการสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจถึงการดําเนินงานจัดบริ การสาธารณะให้ประชาชนและผูท้ ีเกียวข้องเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที
ของตนเอง ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่ว นร่ วมในกระบวนการต่ างๆ เพื อตอบสนองความต้อ งการที
แท้จริ ง ซึงแยกออกเป็ นแต่ละด้าน ดังนี
4.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ควรมีการปรับปรุ งถนนทุกชุมชนให้มีความคงทนถาวร
โดยเฉพาะถนนสายหลักทีมีความสําคัญ ลดการซ่อมแซมทีทําให้เสี ยงบประมาณในเรื องเดิม การติดตัง
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โคมไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอและทัวถึง โดยเฉพาะพืนทีเปลียวเพือป้ องกันการเกิดอาชญากรรม
เป็ นต้น
4.2 ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ควรจัดให้มีกิจกรรมในชุมชน เพือให้ประชาชนมีส่วนร่ วมเพือ
เพิมคุณภาพชีวิต เช่น การออกกําลังกาย การตรวจสุ ขภาพ เป็ นต้น ควรฝึ กอบรมเพิมความรู ้ความเข้าใจ
เกียวกับการป้องกันโรคติดต่อให้แก่ประชาชน
4.3 ด้า นการจัด ระเบี ยบชุ มชน สัง คมและการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย ควรมีการรณรงค์
ป้ องกันปราบปรามเรื องยาเสพติ ด เพราะเป็ นปั ญหาระดับประเทศ และการดู แลผูด้ ้อยโอกาสอย่าง
ใกล้ชิด เช่น ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ
4.4 ด้ า นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ การส่ งเสริ ม การลงทุ น และการท่ อ งเที ยว ควรพัฒ นาด้ า น
เศรษฐกิ จเพิมรายได้ ลดรายจ่ าย ลดความยากจน โดยส่ งเสริ มอาชี พเสริ มหรื ออาชีพหลักให้มนคง
ั มี
การตลาดทีดี และควรส่ งเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มหรื อองค์กรในหมู่บา้ น
4.5 ด้า นการบริ ห ารจัด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม โดยให้
ความสําคัญเกียวกับเรื องสิ งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ โดยการสนับสนุ นงบประมาณรวมถึง
ประสานองค์กรอืน ๆในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมทีเกียวข้อง
4.6 ด้านการศึ กษา การกี ฬา ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น
ควรจัดสรรงบประมาณในการดูแล ซ่ อมแซม บูรณะวัดและโบราณสถานทีชํารุ ดทรุ ดโทรม เนื องจาก
วัดเป็ นทีสําคัญของประชาชนในการทําพิธีกรรมต่าง ๆ
4.7 ด้า นการบริ ห ารจัด การที ดี สนับ สนุ น งบประมาณให้แ ต่ ล ะหมู่ บ้านกระจายทัวถึ ง และ
เพี ยงพอ มี การประชาสั ม พัน ธ์ ข่า วสารข้อ มูล การบริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลอย่าง
สมําเสมอ ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนารั บฟั งปั ญหาของชุ มชนและประชาชนเพือ
แก้ไขปั ญ หาของชุ มชนเองร่ ว มตรวจสอบดําเนิ น งานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลให้ เกิ ด ความ
โปร่ งใสและยุติธรรม
อภิปรายผล
จากการศึกษาความต้องการของประชาชนต่อ การจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
คูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้านการส่ งเสริ ม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้า นการจัด ระเบี ย บชุ มชน สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ด้า นการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ การส่ งเสริ มการลงทุ น และการท่ อ งเที ยว ด้ า นการบริ หารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
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ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญา ท้องถิน ด้านการบริ หารจัดการทีดี คณะผูว้ ิจยั สสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการวิ จัยในภาพรวม พบว่ า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทุ กด้า น โดยเรี ยงจากด้านที มี
ค่ าเฉลียมากไปหาน้อย ดัง นี ด้านการพัฒนาโครงสร้ างพื นฐาน ด้านการบริ หารจัด การที ดี ด้านการ
บริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านการจัดระเบี ยบชุ มชน สังคม
และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุนและ
การท่ อ งเทียว ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจัย มงคล วิภ าตนาวิ น (Wiphatanawin, 2013) ได้ศึกษาความ
ต้องการของประชาชนทีมีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด จากผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของประชาชนทีมีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาล
เมื องตราด อยู่ในระดับมาก ทังในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านวัฒนธรรม เมื อเปรี ยบเทียบความ
ต้องการของประชาชนทีมีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด จําแนกตามตัวแปรพืนฐาน
พบว่า เพศ รายได้ทีแตกต่างกันมีความต้องการทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
2. ผลการวิจยั รายด้าน พบว่า
2.1 ด้า นการพัฒ นาโครงสร้ า งพื นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที สุ ด ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่าเนื องจากด้านนีเป็ นด้านทีเกียวกับสาธารณูปโภคสําหรับชีวิตประจําวัน เช่น ท่อระบายนํา ถนน
ไฟฟ้ า การป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญหาภัยต่าง ๆ เมื อเปรี ยบเที ยบในแต่ ละด้านพบว่าประชาชนมี ความ
ต้องการให้มีพนักงานเพือตรวจสอบท่อระบายทีชํารุ ดและอุดตันมากทีสุ ด เพือไม่ให้เกิดปั ญหานําท่วม
ขังเป็ นบ่อ จนทําให้ถนนชํารุ ดง่ าย ซึ งถือได้ว่ามีความจําเป็ นในระดับหนึ งจึ งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ณั ฐ พงษ์ สั มฤทธิ เดชขจร (SamritdechKhajon, 2014) ได้ท าํ การศึ กษาเรื องการจัด ระบบบริ การ
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวดราชบุรี: ศึ กษาเฉพาะเขตอําเภอเมือง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงอายุอยู่ระหว่าง - ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรายได้เฉลียต่อ
เดือนอยูท่ ี , บาทโดยจะมีอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรและกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกียวกับการ
จัดระบบบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อยู่ในระดับมากทีสุ ด เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่ า ด้านการวางแผนการส่ ง เสริ มการลงทุ นและการท่ อ งเที ยวการบริ หารจัด การและอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านโครงสร้าง ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรมจารี ต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถินและด้านการจัดระเบียบชุ มชนสังคมและการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย
อยู่ในระดับ มากที สุ ด ผลทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย ส่ ว นคนแตกต่ า งกันมี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ การ
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จัดระบบบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ด้านโครงสร้ าง ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพชี วิต
ด้านการจัดระเบี ยบชุ มชนสั งคมและการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อ ย ด้านการวางแผนการส่ งเสริ มการ
ลงทุ นและการท่ องเที ยวการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญหาท้องถินไม่แตกต่างกันมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
2.2 ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต พบว่า โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่าด้านนี
ซึ งเป็ นด้านเกี ยวกับความเป็ นอยู่ของประชาชน เช่ น การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคต่ าง ๆ การจัด
สวัสดิการผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ การสนับสนุ นในด้านกีฬาและการออกกําลังกาย เมือเปรี ยบเทียบในแต่ละ
ด้านพบว่าประชาชนมีความต้องการให้มีการส่ งเสริ มโอกาสในการสร้ างรายได้หรื ออาชี พ โดยเน้นการ
พึงตนเองอย่างทัวถึงมากทีสุ ด เพือไม่ให้เกิดปั ญหาการว่างงาน และความยากจนสามารถพึงพาตัวเองได้
ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สมบูรณ์ พรหมลิ (Phromli, 2011) ได้ทาํ การศึกษาเรื องความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ นกรณี ศึกษา: องค์การบริ หารส่ ว นตําบลกู่ อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี ส ะเกษ ผล
การศึ กษาพบว่า ประชาชนมีความต้องการและความพึงพอใจด้านโครงสร้ างพืนฐานอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตความต้องการมาก แต่ความพึงพอใจปานกลางด้านการจัดระเบียบสังคม
/ ชุมชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้อยความต้องการมาก แต่พึงพอใจปานกลางด้านการวางแผนการ
ส่ งเสริ มการลงทุ นการพานิ ชยกรรมและการท่องเที ยวความต้องการและความพึงพอใจปานกลางด้าน
การบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมความต้องการและความพึงพอใจปาน
กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถินความต้องการและความพึงพอใจมากเมือ
พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า งความต้อ งการและความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การ
สาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน มีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ใน
ระดับ สู ง ปานกลางทังภาพรวมและทุ ก ด้า น ดัง นันจึ ง ควรสนับ สนุ น ให้ อ งค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บล
ให้บริ การสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เพือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนต่อไป
2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ด้านนี มีการส่ ง เสริ มการป้ อ งกันปั ญ หายาเสพติ ด ซึ งถื อได้ว่าเป็ น
ปั ญหาระดับชาติ ซึ งยากต่อการแก้ไขถ้าทุ กคนไม่ร่วมมื อกัน และมีการป้ องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ จึงเป็ นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการมาก เมือเปรี ยบเทียบในแต่ละด้านพบว่า
ประชาชนมีความต้องการให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื องยาเสพติดในเขตเทศบาลอย่างสมําเสมอ
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มากที สุ ด ซึ งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของชู ศัก ดิ เสโลห์ (Selo, 2016) ได้ท ําการศึ กษาเรื องความ
ต้องการของประชาชนทีมีต่อบริ การสาธารณะในเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนื อ จังหวัดลําปาง
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวังเหนื อมีความต้องการรั บบริ การสาธารณะจาก
เทศบาลตําบลวังเหนื อ ทุ กด้านอยู่ในระดับ มาก ประกอบด้ว ยด้านโครงสร้ า งพื นฐาน ด้านส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุ มชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ด้านการจัดการวาง
แผนการส่ งเสริ มการลงทุ น พาณิ ชยกรรม และการท่ องเที ยว ด้ า นการจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และด้านศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภู มิปัญญาท้อ งถิ น ในส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความต้องการบริ การสาธารณะ จากเทศบาลตําบลวังเหนื อ
พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และความแตกต่างของชุมชน
มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการบริ การสาธารณะจากเทศบาลตําบลวังเหนื อ ยกเว้นปั จจัยส่ วนบุ คคล
ด้านเพศทีไม่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการบริ การสาธารณะจากเทศบาลตําบลวังเหนื อ และปั จจัย
ด้านสภาพทางกายภาพ ปั จจัยด้านสภาพครอบครัว เพิมเติมและปั จจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการรับบริ การสาธารณะของประชาชนจากเทศบาลตําบลวังเหนื อในระดับมาก
2.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มการลงทุน และการท่องเทียว พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะด้านนีจะเป็ นด้านทีส่ งเสริ มให้ประชาชนเกิดรายได้ ลดรายจ่าย มีการนํา
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการดํารงชีวิต มีการปรั บปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบ มีการตรวจสอบ
ควบคุม ดู แลพ่อค้าแม่ คา้ และผูป้ ระกอบการไม่ ให้เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค เมื อเปรี ยบเที ยบในแต่ละด้าน
พบว่าประชาชนมี ความต้องการให้มีการส่ งเสริ มให้นักเรี ยน นักศึกษามีรายได้ระหว่างปิ ดเทอมมาก
ทีสุ ด เพือเพิมรายได้ลดรายจ่ายให้ครอบครั ว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของนิ ภาพร รัตนปริ ยานุ ช (Rattanapariyanuch, 2013) ได้ทาํ การศึกษาเรื องความต้องการในการพัฒนา
ชุ มชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจยั พบว่าความต้องการใน
การพัฒนาชุ มชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
พบว่า ด้านทีมี ค่าเฉลียอยู่ในระดับสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการพัฒนาสาธารณสุ ขและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต
รองลงมาคื อ ด้า นการพัฒ นาการศึ ก ษาศาสนาศิ ล ปวัฒ นธรรม และด้า นการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ
ตามลําดับ และด้านทีมีค่าเฉลียตําสุ ดคือด้านการเมืองและการบริ หารผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของความต้องการในการพัฒนาชุ มชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมื องชลบุ รี
พบว่าประชาชนทีมีการศึกษาต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเสม็ดอําเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะทีประชาชนทีมีเพศ รายได้ อายุ และระยะเวลา
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ทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาชุ มชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
2.5 ด้า นการบริ ห ารจัด การ และการอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม พบว่ า
โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะความต้องการในการใช้ประโยชน์ดา้ นทรั พยากรของคน
มีมากขึน แต่ทรัพยากรของแต่ละชุมชนมีอยูอ่ ย่างจํากัด เมือเปรี ยบเทียบในแต่ละด้านพบว่าประชาชนมี
ความต้องการให้ประชาชนร่ วมตัดสิ นใจในการใช้ทรัพ ยากรท้องถิ นมากที สุ ด เพื อไม่ ให้เกิ ดการใช้
ทรั พยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย และแก้ไขปั ญหาไม่ ตรงตามความต้อ งการของประชาชน ซึ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิ จัย ของกฤษณพงษ์ จัน ทรั ง ษ์ (Juntarung, 2011) ได้ท ําการศึ ก ษาเรื องความต้อ งการของ
ประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตําบลโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลวิจยั พบว่า
ระดับความต้องการของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตําบลโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยคือด้าน
สังคมและสิ งแวดล้อม รองลงมาคือด้านการบริ หารด้านเศรษฐกิจและ ด้านโครงสร้างพืนฐาน
2.6 ด้านการศึ กษา การกี ฬา ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ น
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะศาสนาเป็ นทีพึงทียึดเหนี ยวจิ ตใจ ยกระดับจิ ตใจ
คนให้สูงขึน ทําให้คนในสั ง คมประพฤติในแนวทางที ถู กต้อง เมื อเปรี ยบเที ยบในแต่ ล ะด้านพบว่ า
ประชาชนมี ค วามต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการดู แ ล ซ่ อ มแซม บู ร ณะวัด และ
โบราณสถานทีชํารุ ดทรุ ดโทรมมากทีสุ ด เพือเป็ นทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณี ทีสําคัญ
ของชุ มชน ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของชู มน วรรณทวี (Wannatawee, 2016)ได้ทาํ การศึกษาเรื อง
การศึ กษาความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลไกรกลางอําเภอกงไกรลาศจัง หวัดสุ โขทัย ผลการวิ จัย พบว่ า
ความคิดเห็ นเกียวกับความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตกรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัยทังหมด ด้าน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ ด้านโครงสร้าง
พืนฐานรองลงมาตามลําดับคือ ด้านลักษณะทางสังคมด้านการศึกษา ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถินและน้อยทีสุ ดด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว
เปรี ยบเทียบความต้องการของประชาชนต่ อการจัดบริ การสาธารณะ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต จํา นวน ด้า น จํา แนกตามปั จ จัยส่ ว นบุ ค คล พบว่ า สถานภาพสมรส อายุ อาชี พ หลัก ระดับ
การศึกษา รายได้จากอาชี พหลัก มีผลต่อความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะ ด้าน
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การพัฒนาคุณภาพชี วิตส่ วนเพศหมู่บา้ นทีอาศัยอยู่และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารไม่มีผลต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.7 ด้านการบริ หารจัดการทีดี พบว่า โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ทังนีอาจเป็ นเพราะว่าด้านนี มี
การรั บผิดชอบในหน้าทีการงาน และพร้อมแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่ว งที ต้องการให้มีพฒ
ั นาระบบงาน
บริ การแก่ประชาชนทุ กประเภท ให้มีคุณภาพ ทังด้านความรวดเร็ ว ครบถ้วนถูกต้อง เสมอภาค และ
เป็ นธรรม เมือเปรี ยบเที ยบในแต่ ละด้านพบว่าประชาชนมีความต้องการให้มีการรั บฟั งความคิดเห็ น
สาธารณะโดยใช้วิธีการประชาพิจารณ์เกียวกับโครงการหรื อกิจกรรมทีอาจมีผลกระทบต่อประชาชน
มากที สุ ด เพือให้เทศบาลแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด และไม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ มงคล มีขาํ (Meekham, 2009) ได้ทาํ การศึกษาเรื องความต้องการของประชาชนต่อการ
บริ ห ารจัด การที ดี ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บลควนกาหลง อํา เภอควนกาหลง จังหวัด สตู ล ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุระหว่าง – ปี คิดเป็ นร้อยละ
. โดยมี อายุเฉลี ยเท่ ากับ . ปี กลุ่มตัว อย่างส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพสมรสเป็ นคู่ คิด เป็ นร้ อยละ
. จบการศึ กษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ . ประกอบอาชี พทําสวนคิดเป็ นร้ อยละ .
โดยมีรายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง , - , บาท คิดเป็ นร้อยละ .
สํา หรั บ ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ห ารจัด การที ดี พบว่ า ด้า นหลัก นิ ติ ธรรม
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ต ้องการให้อ งค์การบริ หารส่ ว นตําบลควนกาหลงออกข้อบัญ ญัติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรื องบประมาณรายจ่ ายเพิมเติมให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
และควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะหรื อแสดงความคิดเห็นร่ วมด้วยด้านหลัก
คุ ณธรรม พบว่า ประชาชนต้องการให้การปฏิ บตั ิ งานของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และพนักงาน
ปฏิ บตั ิ ง านด้วยความถู กต้อ งเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อ บังคับทางราชการ หลักความโปร่ ง ใส
พบว่า ประชาชนต้องการให้เปิ ดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้หลักการ มี
ส่ วนร่ วม พบว่า ควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินของตนหลัก
ความรั บผิด ชอบ พบว่า ต้อ งการให้คณะผูบ้ ริ หารสมาชิ กสภาและพนักงานปฏิ บัติ หน้าที ด้ว ยความ
ซื อสัตย์สุจริ ตและมีความรั บผิดชอบและหลักความคุม้ ค่าพบว่าต้องการให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิ ด
ประโยชน์และมีความคุม้ ค่าให้มากทีสุ ด รวมถึงความต้องการให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้
ความสามารถ เพือนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความคุม้ ค่าโดยเห็นว่าการ
พัฒนาบุคลากรเป็ นสิ งสําคัญของหน่ วยงานทีให้บริ การประชาชนในระดับต้น
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3. เปรี ยบเทียบความต้องการของประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคู
เมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความต้องการของประชาชนต่ อการจัด ทําบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ รายได้ และสถานภาพ
โดยภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ยสํา คัญ ทางสถิติ ซึ งผลการวิ จัยครั งนี สอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย
ประจักษ์ พันนาสี (Pannasee, 2013) ได้ทาํ การศึกษาเรื องความต้องการของประชาชนในการจัดบริ การ
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการวิจัย
พบว่ า โดยภาพรวมประชาชนกลุ่ ม ตัว อย่างในองค์การบริ ห ารส่ วนตํา บลบางขันต้องการให้ อบต.
พัฒนาการเมืองการปกครองและการบริ หารจัดการองค์กรมากที สุ ด รองลงมาการพัฒนาโครงสร้ าง
พืนฐานซึ งทังหมดเป็ นความต้องการระดับมาก ส่ วนที เหลือ เป็ นความต้องการระดับปานกลาง โดย
เรี ยงลําดับ ตามค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อ ยดังนี คือ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตและ
สังคม และการพัฒนาคุณภาพสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การเปรี ยบเทียบความต้องการของประชาชนต่ อการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามลักษณะทัวไปนัน พบว่า ในด้าน
การพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมี เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ ตําแหน่ ง
ทางสังคม การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และทีอยู่อาศัยในตําบล มีความต้องการแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ส่ วนในด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม ด้า นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ด้า นการพัฒ นา
คุ ณภาพสิ งแวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ และในด้านการพัฒนาการเมื องการปกครองและการ
บริ หารจัดการองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตําแหน่ งทางสังคมการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และทีอยูอ่ าศัยในตําบล มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 เทศบาลตําบล ควรเผยแพร่ ขอ้ มูลงานวิจยั เรื อง ความต้องการของประชาชนต่ อการจัดทํา
บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กบั คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิก
สภาเทศบาล เพื อใช้เป็ นข้อมู ลอ้างอิ งถึ งความต้องการของประชาชนต่ อ การเสนอญัต ติ เทศบัญ ญัติ
รายจ่ ายงบประมาณประจําปี และบรรจุ เข้าในแผนพัฒนาเทศบาล ปี ให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดและมี
ศักยภาพดียงขึ
ิ นแก่ชุมชนต่อไป
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1. หน่วยงานทีเกียวข้องและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ควรกระตุน้ ให้เห็นความสําคัญของ
ความต้องการของประชาชนเพือเป็ นแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาต่างๆต่อไป
1. ควรมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาล ความต้องการของ
ประชาชนต่อการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคูเมือง ซึ งเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ งผลให้มี
การพัฒนาทีทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการต้องการของประชาชนได้
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
2.1 ควรทําการศึ ก ษาวิ จัยในเชิ ง คุ ณ ภาพ ในด้า นความต้อ งการของประชาชนที มี ต่ อ การ
จัด บริ การสาธารณะด้ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื อให้ ได้ม าซึ งคํา ตอบเพิ มเติ มในประเด็ น ที
การศึกษาในเชิงปริ มาณไม่สามารถทําได้
2.2 เพื อให้ความต้องการของประชาชนที มี ต่อ การจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลคู
เมื อง พัฒนาอย่างต่อเนื อง ดังนัน ในการทําวิจยั ครั งต่อไปควรศึ กษา โดยเน้นหรื อให้ความสําคัญตาม
ตัวแปรด้านต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น ด้านธรรมาภิบาล ด้านสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื อศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา ที พึ ง
ประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตู มใหญ่ 2) เพือศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับคุณลักษณะผูน้ าํ ที พึ ง
ประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตู มใหญ่ 3) เพื อเป็ นแนวทางข้อเสนอแนะในการนํามาพัฒนา
ผูน้ ําให้มีประสิ ท ธิ ภาพ กลุ่ มตัวอย่างประชาชน จํานวน 387 คนโดยการกําหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่า ง
ตามสู ตร คํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมัน 95.5% และความคลาดเคลือน
±5% เครื องมือวิ จยั เป็ นแบบสอบถามมีค่าความเชื อมัน 0.774 สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่
ร้ อยละ ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบียงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเที ยบกลุ่ มตัว อย่าง 2 กลุ่มโดยการทดสอบค่า ที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (F-test) ผลการวิจัยพบว่า การศึ กษาความคิดเห็ น
ของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตู มใหญ่ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึง
ประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
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โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน ข้อ เสนอแนะพบว่า ด้านบุ คลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ ผูน้ าํ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องแสดงออกถึ ง ความเป็ นผูน้ าํ เป็ นนักแก้ไขปั ญหาได้ดี ทุกสถานการณ์
และรู ้ จักฟั งเหตุ ผลของผู อ้ ื น ด้า นการบริ ห ารงาน ควรจัด ให้ มี การอบรมเพื อความรู ้ ในงานระเบี ย บ
กฎหมายในการบริ หารงานให้มากขึน ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวทางในการบริ หารงาน แสวงหา
ความรู ้ ใหม่ ๆ มาปรั บปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพอยู่เสมอ และด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ควรใช้
หลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ต้องดําเนิ นไปตามหลักของ
ความยุติธรรม หลักคุณธรรมจริ ยธรรมด้วย
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, คุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์, ผูน้ าํ , อําเภอคูเมือง
Abstract
The objectives of this research were 1) to study people's opinions on Desirable Leadership
Characteristics of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization 2) To compare the level of
desirable leadership qualities of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization 3) To be a
guideline and recommendations for effective leadership development The sample group consisted of
387 people by determining the sample size according to the formula. Calculated by Taro Yamane at
95.5% confidence level and ±5% error . The research tool was a questionnaire with confidence. 0.774
The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. Two groups of
samples were compared by t -test and one-way analysis of variance ( F-test) . A Study of Public
Opinion on Desired Leadership Characteristics of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization
in the picture included in high level in all aspects The results of a comparison study of people's
opinions on desirable leadership qualities of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization
classified by sex, age, educational level, occupation, and overall income and income were not
different. The feedback found personality and human relations Subdistrict Administrative
Organization leaders must demonstrate leadership. He is a good problem solver in every situation.
and know how to listen to the reasons of others Administration Training should be provided for
knowledge of regulations. Laws to manage more Adhere to good governance as a guideline for
management Always seek new knowledge to improve work efficiency. and morality and ethics
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should use moral principles to consider good a passion for solving problems must be carried out in
accordance with the principles of justice moral and ethical principles
Keywords: opinions, desirable leadership qualities, leaders, Khu Mueang district
บทนํา
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ตังแต่ ฉบับปี พ.ศ.2540 เป็ นต้นมาจนถึ งปั จจุ บัน ฉบับปี
พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปสู่ การปกครองส่ วนท้องถิน โดยให้มีหน่ วยงาน
บริ หารส่ วนท้ อ งถิ นซึ งรั ฐ ให้ ค วามเป็ นอิ ส ระแก่ ท ้ อ งถิ น โดยใช้ ห ลั ก แห่ งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถินมี อิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง มี อิ สระในการบริ หารงานบุ คคลและมีอิส ระในการบริ หารการเงิ น และการคลัง ตามที
ระเบียบกฎหมายกําหนดอํานาจหน้าทีให้ไว้ ซึ งเป็ นอํานาจหน้าทีเฉพาะของตนเอง โดยรัฐบาลเป็ นเพียง
ผูก้ าํ กับดู แลและช่ วยเหลื อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ แห่ งรั ฐธรรมนู ญ การปกครองส่ วนท้องถินจึ งถือ
เป็ นเครื องมือทีสําคัญของรั ฐบาลในการให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางการเมืองของประชาชน โดยให้ประชาชน
เห็ นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่ วม ทางการเมืองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แนวคิดในการกระจายอํานาจ
ให้แ ก่ ประชาชนในท้อ งถิ น เพื อให้ทอ้ งถิ นสามารถกระทํากิ จกรรมต่ า ง ๆ ได้โดยมี ค วามเป็ นอิ ส ระ
ปราศจากการชักนําจากรัฐบาล มีความสามารถจะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถินได้
อย่างทัวถึง รวดเร็ วและสามารถตรวจสอบความถูกต้องเป็ นจริ งได้ตามทีชุมชนต้องการ เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้ท้อ งถิ นมี อิส ระในการปกครองตนเอง มี ส่ วนร่ วมทางการบริ ห าร มี สิ ทธิ มี เสี ย งในการปกครอง
ตนเองอัน เป็ นรากฐานและวิ ถี ท างของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ทํา ให้ ป ระชาชนมี
ความรู ้สึกว่าตนเป็ นเจ้าของ มีส่วนร่ วม มีความเกียวพัน มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารประเทศ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 มี วตั ถุประสงค์เพือ
กระจายอํานาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถินระดับตําบล เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แต่ละท้องถิน
ดู แ ลจั ด การปั ญ หาระดั บ ท้ อ งถิ นเพื อ 1) เป็ นการแบ่ ง เบาภาระของรั ฐ บาลกลาง 2) ทํา ให้ ปั ญ หา
แต่ละท้องถินได้รับการแก้ไขปรั บปรุ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามความต้องการของคน
ในท้องถินนัน ๆ 3) ส่ งเสริ มให้คนในแต่ละท้องถินได้ แสดงความสามารถพัฒนาบทบาทของตนเอง
ในการดู แลรับผิดชอบท้องถินของตนเอง 4) เป็ นพืนฐานสําคัญของในท้องถินในการก้าวขึนไปดู แล
แก้ไขปั ญหาระดับชาติ 5) เสริ มสร้ างความมันคงและเข้มเข็งให้แก่ ชุมชนและประเทศชาติ เนื องจาก
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ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข สังคมมีความมันคงและเจริ ญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาท
ในการจัด การดู แลสั งคมของตัวเอง (Puangngam, 2006 :17-18) และมี อาํ นาจหน้าที ในการดําเนิ นการ
เพือพัฒนาท้องถินตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ มเติ ม จนถึ ง ฉบั บ ที 5 พ.ศ. 2546 พระราชบั ญ ญั ติ ก ํา หนดแผนและขันตอนการกระจายอํา นาจ
ให้แ ก่ อ งค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น พ.ศ. 2542 และระเบี ยบกฎหมายอื น การดําเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ นให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ และบรรลุ ประสิ ทธิ ผลได้นัน ปั จ จัยสําคัญที จะเป็ นพลัง
ขับเคลือนให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ ความเป็ นผูน้ าํ
ผูน้ าํ จึ งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จของงานและองค์การ การเป็ นผูน้ าํ สามารถสร้างขึนได้
จากการทีผูน้ ันใช้ความพยายามและการทํางาน การเป็ นผูน้ ําจึ งเป็ นเรื องที เรี ยนรู ้ ได้ ส่ วนภาวะผูน้ ํา
มีคนจํานวนมากให้นิยามว่า เป็ นกระบวนการอิทธิ พลทางสังคมทีบุ คคลหนึ งตังใจใช้อิทธิ พลต่อผูอ้ ืน
เพือให้การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ สําเร็ จตามทีกําหนดไว้ รวมทังการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์การ ภาวะผูน้ าํ จึงเป็ นกระบวนการอิทธิ ผลทีช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้ าหมาย ซึ งประกอบได้
หลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ความไว้วางใจและเชื อมันในภาวะผูน้ าํ เพือเป็ นตัวบ่ งชี ความ
น่าเชือถือได้มากทีสุ ดในความพอใจของพนักงานในองค์การ รวมถึงการสื อความหมายทีมีประสิ ทธิผล
โดยภาวะผู ้นํ า ที มี ป ระโยชน์ ใ นขอบข่ า ยที สํ า คั ญ สามขอบข่ า ย นั นคื อ กุ ญ แจในการเอาชนะ
ความไว้ว างใจและความเชื อมันของคนในองค์ก าร ผู น้ ํา เป็ นผูก้ ระทํา ให้ ภ ารกิ จ ขององค์กรบรรลุ
จุ ด มุ่ งหมายได้ โดยอาศัยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของสมาชิ กในองค์กร และยัง เป็ นผู ท้ ี ชักพาให้ คนอื น
เคลือนไหวหรื อกระทําการในทิศทางทีผูน้ าํ กําหนด เป้ าหมายไว้ หลายคนมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ กันอยู่แล้ว
เช่น เป็ นผูน้ าํ องค์กร ผูน้ าํ สมาคม ผูน้ าํ วัด และแม้กระทังหัวหน้าครอบครัวก็จดั ว่าเป็ นผูน้ าํ " หรื ออาจจะ
เป็ นบุคคลทีมีตาํ แหน่งอย่างเป็ นทางการหรื อไม่ เป็ นทางการก็ได้ ซึ งเรามักจะรับรู ้ เกียวกับผูน้ าํ ทีไม่เป็ น
ทางการอยูเ่ สมอ เนืองจากบุคคลนันมีลกั ษณะเด่น เป็ นทียอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ทําให้สมาชิกแสดง
พฤติกรรมทีมีนาหนั
ํ ก และเป็ นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิการและอํานวยการโดยใช้
กระบวนการติ ด ต่ อ ดัง นันทุ ก องค์กรจํา ต้อ งมีผูน้ ําที สามารถจู งใจให้ผูร้ ่ ว มงานทํางานได้อย่า งเต็ม
ความสามารถ
จากความสํ า คัญ ดั ง กล่ า ว คณะผู ้วิ จั ย ในฐานะนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
มีความสนใจในการศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนต่ อคุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึ งประสงค์ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือต้องการทราบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ที พึงประสงค์ และผูน้ าํ ในด้านต่างๆ และนําผลของการวิจยั ไปใช้ใน
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การแก้ไขและพัฒ นาคุ ณลักษณะผูน้ ําที มี คุณภาพให้ต รงตามทัศนะของประชาชน เพื อเป็ นแนวทาง
ในการส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าํ ยุคใหม่ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการทําวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนที มี ต่ อ คุ ณ ลักษณะผู น้ ํา ที พึ ง ประสงค์ข ององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์
ในด้านต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะ ในการนํามาพัฒนา ปรั บปรุ ง ผูน้ าํ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีลกั ษณะทีพึง
ประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตของการทําวิจยั
1.ขอบเขตด้ านเนือหา
การศึ กษาครั งนี เป็ นการศึ กษาความคิ ด เห็ นของประชาชนต่ อคุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึ งประสงค์
ขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ า บลตู ม ใหญ่ อํ า เภอคู เ มื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ซึ งมี ทั งหมด 3 ด้ า น
ประกอบไปด้วย ด้านบุคลิกภาพและมนุ ษสัมพันธ์ ด้านการบริ หารงาน และด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนองค์การบริ หารส่ ว นตําบลตู ม ใหญ่ อําเภอคู เมื อ ง จังหวัด
บุ รีรั มย์ จํา นวน12,301 คน (Subdistrict Administrative Organization Tum Yai, Khu Mueang District,
Buriram Province, 2018)
2.2 กลุ่ม ตั วอย่ าง ได้จ ากการสุ่ มประชากร โดยการกํา หนดขนาดกลุ่ มตัว อย่า ง ตามสู ต ร
คํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที ระดับความเชื อมัน 95.5% และความคลาดเคลื อน ±5%
(Taro Yamane referred to in Suwanrak, 1999:146) ได้ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 387 คน โดยใช้
สูตรการคํานวณ
3. ตัวแปรทีจะศึกษา ตัวแปรทีศึกษา มีดงั นี
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประชากรในองค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคู เมื อง จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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3.2 ตั ว แปรตาม ได้แก่ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผู น้ ํา ที พึ ง ประสงค์ข อง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตู มใหญ่ อําเภอคูเมื อง จังหวัดบุ รีรัมย์ โดยบู รณาการจาก (Saengrunu, 2009)
ออกเป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ สั ม พัน ธ์ ด้า นการบริ ห ารงาน และด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ลักษณะเครื องมือ
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึนเองแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกั บ ข้ อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะ
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยถามเกี ยวกั บ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี คื อ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ การศึ กษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ลัก ษณะ
ผูน้ ําที พึ งประสงค์ขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลตู มใหญ่ อําเภอคู เมื อง จัง หวัดบุ รีรัมย์ ซึ งมี จ าํ นวน
ทังหมด 3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านการบริ หารงาน และด้านคุณธรรมจริ ธรรม
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ งคําถามครอบคลุ มเกี ยวกับความคิดเห็ น
เกี ยวกับความคิ ดเห็ น ของประชาชน แบ่ งระดับความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดับ คือ ความคิ ดเห็ นมากที สุ ด
ความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นปานกลาง ความคิดเห็นน้อย และความคิดเห็นน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะมี ลัก ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open-ended From) เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิมเติม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเกียวกับการเก็บข้อมูลตามลําดับขันตอนดังต่อไปนี
. คณะผูว้ ิจยั ได้ลงพืนทีพบกํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น แนะนําตนเอง และขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
. คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จํานวน 387 ฉบับ
. ในกรณี ทีคณะผูว้ ิจัยไม่ ส ามารถเก็บแบบสอบถามได้ในวันนัน คณะผูว้ ิจยั ได้กลับลงพืนที
จัดเก็บอีกครัง
. คณะผูว้ ิจยั จัดเก็บแบบสอบถามมาได้จาํ นวน 387 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
5. คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
. ข้อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม วิ เคราะห์ ด้ ว ยการแจกแจงความถี (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
. ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที มี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผู ้นํา ที พึ ง ประสงค์ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ วนตํ า บลตู ม ใหญ่ อํ า เภอคู เ มื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ วิ เคราะห์ โดย วิ ธี การหาค่ า เฉลี ย (Mean)
และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็ นรายข้อ รายด้า น และโดยภาพรวม
นําเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําอธิ บาย
3. ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะที เป็ นคํา ถามปลายเปิ ด ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เชิ ง เนื อหา
(Content Analysis) โดยจัดคําตอบทีเข้าประเด็นเดี ยวกันแล้วแจกแจงความถี (Frequency) หาค่าร้อยละ
(Percentage) นําเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคําอธิ บาย
4. การเปรี ย บเที ย บเกี ยวกับ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา ที พึ ง ประสงค์
ขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลตู ม ใหญ่ อํ า เภอคู เ มื อ ง จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ จํ า แนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ด้วยสถิติค่า (t-test) สําหรั บกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ ม และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิด เห็ น ของประชาชนที มี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา ที พึ ง ประสงค์
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยูใ่ น ระดับมาก ด้านทีได้ค่าเฉลียมากสุ ด ด้านบุคลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก
2.ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อคุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึ งประสงค์
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ ทีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
3. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่ อ คุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึงประสงค์
ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลตู ม ใหญ่ ที มี อ ายุ ต่ า งกัน โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน (P>0.05) เมื อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05
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4. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่ อ คุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึงประสงค์
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
5. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิด เห็ นของประชาชนต่ อคุ ณลักษณะผูน้ าํ ทีพึ งประสงค์
ขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลตู ม ใหญ่ ที มี อ าชี พ ต่ า งกัน โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน (P>0.05)
เมื อพิ จ ารณ ารายด้ า นพบว่ า ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มี ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05
6. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่ อ คุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึงประสงค์
ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลตู ม ใหญ่ ที มี ร ายได้โ ดยเฉลี ยต่ อ เดื อ นที แตกต่ า งกัน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน (P>0.05)
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม
7.1 ด้านบุ คลิ กภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ ความคิด เห็ น ของประชาชนต่ อคุ ณลักษณะผูน้ ําที พึ ง
ประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตู มใหญ่ ประชากรในชุ มชนพอใจผูน้ าํ ทีมีความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ให้เกียรติชาวบ้าน และมีมนุ ษยสัมพันธ์ทีดี แต่ประชากรบางกลุ่มมีความเห็นต่าง ต้องการให้ผูน้ าํ มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติชาวบ้าน อารมณ์ร่าเริ ง และแต่งตัวสุ ภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
7.2 ด้ า นการบริ หารงาน ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผู ้นํ า ที พึ ง ประสงค์
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ เป็ นผูน้ าํ ที จัดระบบการทํางานได้ดี และแบ่งหน้าทีแก่บุคลากร
ตรงตามความสามารถ ช่ ว ยให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว ในการทํา งาน เป็ นผู น้ ํา ที สนั บ สนุ นให้ มี โครงการ
และจัดกิจกรรม และสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านให้คาํ ปรึ กษาแก่ประชากรได้ดี
7.3 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดเห็ นของประชาชนต่อคุ ณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ เป็ นผูน้ าํ ทีมีคุณธรรม มีความซื อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใสในงบประมาณ
และการทํา งาน เป็ นผูน้ ําที มี ค วามยุติ ธ รรม ยึด มันความถู กต้อ งตามกฎหมายเป็ นหลัก สําคัญ และ
ประชากรต้องการให้ผนู ้ าํ เป็ นแบบอย่างทีดีแก่ชุมชน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อประชากร
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลตู ม ใหญ่ ทั ง 3 ด้ า น ได้แ ก่ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ด้ า นการบริ หารงาน
และด้านคุณธรรมจริ ธรรม คณะผูว้ ิจยั อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
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1. จากผลการวิ จั ย พ บว่ า โดยภาพ รวมอ ยู่ ใ น ระดั บ มาก ทั งนี อาจจะเป็ นไป ได้ ว่ า
จากประสบการณ์ ทํางานของผูน้ าํ การได้ใกล้ชิดกับผูน้ าํ การบริ หารงานของผูน้ าํ ขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลตู ม ใหญ่ ปั จ จุ บัน หรื อ จากในอดี ต ที ผ่ านมา จึ ง ทํา ให้ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที มี ต่ อ
คุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ ไม่ได้มุ่งประเด็นไปในด้านใดด้าน
หนึ ง แต่ น่าจะต้องการให้ผูน้ ําที พึ งประสงค์ขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลตู มใหญ่ มีความสามารถ
ในการบริ หารงานควบคู่กบั ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์และอยู่ภายใต้หลักคุณธรรมจริ ยธรรม ตามอํานาจ
หน้าทีของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และบทบาทภาระหน้าทีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติมจนถึง พ.ศ. 2546
พระราชบัญ ญัติ ก ําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํา นาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครอง ส่ ว นท้อ งถิ น
พ.ศ. 2542 อี ก ทังยัง มี ก ารปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพส่ ว นตัว สร้ า งมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที ดี ใ ห้ เกิ ด ขึ นในสั ง คม
สามารถเป็ นแบบอย่ า งที ดี ใ ห้ ก ับ ประชาชนในท้อ งถิ นได้ นํา มาเป็ นแบบอย่ า งซึ งสอดคล้อ งกับ
Taweesaeng (2013)ได้ทาํ การศึ กษาวิ จัยเรื อง คุ ณ ลักษณะผูน้ าํ ที พึ งประสงค์ของนายกเทศมนตรี ต าม
ทัศนะของประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง ตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ) ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรี ตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี
อําเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการบริ หารจัดการ
และด้านสติปัญญา ตามลําดับ
2. เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
2.1 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านบุ คลิกภาพและมนุ ษยสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ทังนี
อาจเป็ นเพราะว่า ความคิดเห็ นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ เป็ นผูน้ าํ ทีมีความสุ ขุม
รอบคอบในการทํางาน เป็ นผูน้ าํ ทีสามารถจู งใจประชาชนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการมีมนุ ษย
สัมพันธ์ทีดี เช่น การยิม การไหว้ การทักทาย และให้เกียรติชาวบ้านเสมอ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ Thaiyanan (2008)ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื องภาวะผูน้ าํ ที พึงประสงค์ของนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลตามความเห็ นของเจ้าหน้าทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่ าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 104 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีสถานภาพการทํางานเป็ นกลุ่ม ปฏิบตั ิการ
และหนักงานจ้าง รองลงมากลุ่มหัวหน้าส่ วนราชการ มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีแสดงถึงภาวะผูน้ าํ
ตามสภาพจริ งของนายกองค์การบริ ห ารส่ วนตําบล พบว่า ภาพรวมมี ภาวะผูน้ าํ ตามสภาพจริ ง อยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีภาวะผูน้ าํ ตาม
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สภาพจริ ง ด้า นบุ ค ลิ กภาพ รองลงมาด้านความรู ้ ค วามสามารถ น้ อ ยที สุ ด ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
คุณลักษณะที แสดงถึ งภาวะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ภาพรวม มี ภาวะ
ผูน้ าํ ที พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่ มีภาวะผูน้ าํ ที พึ ง
ประสงค์ ด้านบุ คลิกภาพ รองลงมา ได้แก่ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรม น้อยที สุ ด ด้านความรู ้ ความสามารถ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย ผลการวิจัยชี ให้เห็ นถึ งความสําคัญของคุ ณลักษณะผูน้ าํ ของนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ซึ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลควรได้รับการเพิมพูน ความรู ้ทกั ษะ ประสบการณ์
เกียวกับ คุณลักษณะผูน้ าํ และพฤติกรรมของผูน้ าํ ให้มีความพร้อมสําหรับการเปลียนแปลงในอนาคต
2.2 จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการบริ หารงาน โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า
ความคิด เห็ นของประชาชนต่อ คุ ณลักษณะผูน้ าํ ที พึงประสงค์ เป็ นผูน้ ําทีมี กลยุทธ์ในการบริ หารงาน
และแสวงหาความรู ้ ใหม่ ๆ มาใช้เพื อการพัฒ นาองค์ก รอยู่เสมอ รวมทังผูน้ ํามี การกํา หนดวิ สั ยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายไว้อย่างชัดเจน ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Wongkao (2007) ได้
ทําการศึ กษาวิจัยเรื องความคิ ด เห็ นของพนัก งานเทศบาลต่ อ คุ ณ ลักษณะ ของผูบ้ ริ ห ารส่ วนราชการ
เทศบาลเมืองหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเมืองหนองคายทีมีต่อ
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารส่ วนราชการเทศบาลเมืองหนองคายโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และเมือจําแนก
รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น เรี ยงลํา ดั บ ค่ า เฉลี ยจากมากไปน้ อ ย ดั ง นี ด้ า นความรู ้
ความสามารถในการบริ ห ารงาน ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ ด้า นวิ ช าการ ด้า นมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และด้านทีมีคา่ เฉลียน้อยทีสุ ด คือ ด้านความเป็ นผูน้ าํ
การเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นของพนักงานเจ้าหน้าทีส่ วนราชการ พนักงานครู เทศบาล
และลู ก จ้า งประจํา ที มี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผู ้บ ริ ห ารส่ ว นราชการเทศบาลเมื อ งหนองคายทั งโดยรวม
และจําแนกเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 การเปรี ยบเทียบรายคู่
พบว่ า เจ้าหน้าที ส่ ว นราชการมี ความคิ ดเห็ น ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ หารส่ ว นราชการเทศบาลเมื อ ง
หนองคาย โดยรวมแตกต่างกับพนักงานครู และลูกจ้างประจํามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
ส่ วนราชการเทศบาลเมืองหนองคายโดยรวมแตกต่างกับพนักงานครู ข้อเสนอแนะจากการวิจยั มีดงั นี
ผู บ้ ริ ห ารควรมี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ใ ห้ ม ากขึ นควรมี วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาความขัด แย้ง ภายในองค์ก ร
ควรกําหนดนโยบายสร้ า งความสั ม พัน ธ์อ ันดี ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ควรเสี ยสละอนุ เคราะห์ ช่ว ยเหลื อ
ควรติ ค ตามผลและประเมิ นผลงานอย่ า งต่ อ เนื อง และกล้ า ตั ด สิ นใจ และใช้ ค วามยื ด หยุ่ น
ในการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
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2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่ า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ลัก ษณะผู ้นําที พึ ง ประสงค์ เป็ นผู น้ ํา ที ปฏิ บัติ ต นเป็ น
แบบอย่า งที ดี แ ก่ สั ง คมในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามยุติ ธ รรม ยึด มันความถู ก ต้อ งตามกฎหมายเป็ น
หลักสําคัญ ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Somchit (2011) ได้ทาํ การศึกษาวิจัยเรื อง การศึกษาความ
คาดหวัง ต่ อ ภาวะผู ้นํา ที พึ ง ประสงค์ข องนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลในอํา เภอพิ ม าย จัง หวัด
นครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคาดหวังของผูบ้ ริ หาร พนักงานส่ วนตําบลต่อภาวะผูน้ าํ ทีพึง
ประสงค์ของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา พบว่า โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เพือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุ กด้าน เรี ยงลําดับ ค่าเฉลียจากมากไปหา
น้อ ย คือ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ด้าน การบริ หารงาน ด้า นบุ คลิ กภาพและมนุ ษ ยสั มพัน ธ์ และด้า น
ความคิ ด ริ เริ มสร้ า งสรรค์ ตามลํา ดั บ ระดั บ ความคาดหวัง ของผู ้บ ริ หาร พนั ก งานส่ วนตํา บล
ต่อภาวะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ของนายกองค์การบริ หารโดยจําแนกตามตําแหน่ ง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื อจํา แนกพบว่ า ตํา เเหน่ ง ข้า ราชการ/ลู ก จ้า งประจํา มี ส่ ว นตํา บลในอํา เภอพิ ม ายค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด
และตําแหน่งผูบ้ ริ หารมีค่าเฉลียตําสุ ด ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หาร ต่อภาวะผูน้ าํ ของนายกองค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลในอํา เภอพิ ม าย จั ง หวัด นครราชสี มา โดยค่ า ความถี ของข้อ เสนอแนะที มี ม ากที สุ ด
คือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ วนค่าเฉลียของข้อเสนอแนะทีสุ ด คือ ด้านความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ทีพึงประสงค์ ในองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลตูมใหญ่
3.1 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ าํ ที พึงประสงค์
ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ งผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับผลงานวิจยั Khamnon (2016) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง การศึกษา
และเปรี ยบเที ยบคุณลักษณะที พึงประสงค์ของ ผูบ้ ริ หารในทัศนะของครู โรงเรี ยนสุ รศักดิ มนตรี สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผูบ้ ริ หาร
ในทัศนะของครู โรงเรี ยนสุ รศักดิ มนตรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับ ค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อ ย ได้แก่ ด้านความเป็ นผูน้ ํา ด้า น
คุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านบุคลิกภาพ ตามลําดับ และผล
การเปรี ยบเทียบคุ ณลักษณะทีพึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารในทัศนะของครู โรงเรี ยนสุ รศักดิ มนตรี สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทํางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 องค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านบุคลิกภาพและมนุ ษย
สัมพันธ์ ผูน้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องแสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าํ เป็ นนักแก้ไขปั ญหาได้ดีทุก
สถานการณ์ และรู ้จกั ฟังเหตุผลของผูอ้ ืน
1.2 องค์การบริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการบริ หารงาน ควร
จัดให้มีการอบรมเพือความรู ้ ในงานระเบียบ กฎหมาย ในการบริ หารงานให้มากขึน ยึดหลักธรรมมาภิ
บาลเป็ นแนวทางในการบริ หารงาน แสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ มาปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพอยู่
เสมอ
1.3 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลตู ม ใหญ่ อํา เภอคู เมื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ด้ า นด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ควรใช้หลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ต้องดําเนิ น
ไปตามหลักของความยุติธรรม หลักคุณธรรม จริ ยธรรมด้วย
2.ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครังต่ อไป
. ควรศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนที มีต่อคุ ณลักษณะผูน้ ําทีพึ งประสงค์ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลตูมใหญ่ โดยเปรี ยบเที ยบกันระหว่างเพศกับระดับการศึกษาว่ามี ความแตกต่ างกัน
หรื อไม่
. ควรศึกษาเปรี ยบเที ยบคุ ณ ลักษณะผูน้ ําและพฤติ ก รรมภาวะผูน้ ํากับประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลในการทํางาน
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาความแตกต่ า งทางลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที มี ผ ลต่ อ
แรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี งานวิจยั นีเป็ นการวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ ลู ก จ้า งการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี จํา นวน 60 คน
เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาความแตกต่างค่าที และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศและรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสําคัญ: ประชากรศาสตร์ , แรงจูงใจ, การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
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Abstract
The purpose of this research was to study demographic characteristics differences affecting
the performance motivation of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi
Province. This research was quantitative research. The samples were 60 members of temporary
workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi Province. The instrument used was a
questionnaire. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test and one way Anova. The research results found that; the demographic characteristics
consisting of gender and average monthly income were different that affected the performance
motivation of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi Province was
different at statistical significance at the 0.05 levels.
Keywords: demographic, motivation, provincial electricity authority
บทนํา
การดําเนิ นงานขององค์กรประกอบด้วยบุคลากรในแต่ละแผนกหรื อระดับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
จํานวนมาก ซึ งต่างเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือนพันธกิจหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุผล
สําเร็ จ ตามวัต ถุประสงค์ (Klinmueang et al., 2020) การสร้ างความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิ งานจึ งเป็ น
องค์ประกอบที สําคัญในการบริ หารงานบุคคลทีจะทําให้พนักงานหรื อบุ คลากรมี ความกระตือ รื อ ร้ น
และปฏิบตั ิงานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ซึ งจะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิ ทธิภาพใน
การดําเนินงานสู งสุ ด (Patsornsiri, 2011)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภาค จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี เป็ นองค์กรรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประเภทสาธารณู ป โภค
ที ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เกี ยวกับ การจัด หาให้ บ ริ การพลัง งานไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ เกี ยวเนื องให้ แ ก่ ผู ้ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ทังประเภทที อยู่อ าศัย ธุ รกิ จ และอุ ต สาหกรรมต่ าง ๆ ซึ งจากภารกิ จ ในการให้ บริ การที หลากหลาย
ทําให้มีการจ้างพนักงานจ้างตามสัญญาหรื อลูกจ้างเพือให้สามารถรองรับการให้บริ การทีมีประสิ ทธิภาพ
โดยมี รูปแบบการทําสัญญาจ้างทีมีการกําหนดระยะเวลาครั งละ 2 ปี หากครบกําหนดเวลาจะมีการต่อ
สัญญาจ้างเท่ากับระยะเวลาเดิ ม แต่หากลู กจ้างไม่ ประสงค์ต่อสัญญา สัญญาการจ้างนันก็จะสิ นสุ ดลง
ดังนันหากองค์กรประสงค์ให้ลูกจ้างต่อสัญญาจ้าง เพือประหยัดเวลา และลดภาระการจัดหาพนักงาน
ใหม่ ส่ วนสําคัญทีต้ององค์กรพึงมี คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ตรงกับความต้องการของ
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ลู กจ้า ง ทังด้า นการก้า วหน้า ในงาน ด้า นลัก ษณะของงาน ด้านความได้รั บ การยอมรั บนับถือ ด้า น
ความสํ า เร็ จ ของงาน(Thuencumsan and Samphan wattanachai, 2016) เพื อเป็ นแรงผลั ก ดั น ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน โดยลูกจ้างแต่ละคนจะมีความต้องการการจูงใจและพฤติกรรมใน
การปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกันออกไป ซึ งลักษณะความต้องการการจูงใจและพฤติกรรมทีแสดงออกมานัน
ส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากลักษณะประชากรศาสตร์ หรื อภูมิหลังของแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน หรื อระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกัน เป็ นต้น ซึ ง
ปัจจัยดังกล่าวจะส่ งผลต่อความตังใจในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกันด้วย (Panyafu, 2018)
ดัง นั น ผู ้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี เพือให้องค์กรสามารถนําผลการวิจยั ไป
ใช้เป็ นแนวทางกําหนดนโยบาย สําหรับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของลูกจ้างเพือให้สอดคล้องกับความต้องการทีแท้จริ งตามความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์
ของลูกจ้างต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของ
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ประชากรศาสตร์
แนวความคิ ด ด้า นประชากรศาสตร์ เป็ นทฤษฎี ที ใช้ห ลักการของความเป็ นเหตุ เป็ นผล กล่ า วคื อ
พฤติ กรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษ ย์เกิ ด ขึ นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ น้ เป็ นความเชื อที ว่ าคนที มี
คุณสมบัติทางประชากรทีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกันไปด้วย (Bencharongkit, 1999) ซึ ง
ในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานทีมีลกั ษณะภูมิหลังส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ กษา รายได้ ที แตกต่ างกัน อาจมี เป้ า หมายหรื อ ลักษณะการปฏิ บัติ งานที แตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ
พนักงานทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันอาจมีความคิด ค่านิยม และทัศนคติในการปฏิบตั ิงาน
ประสบการณ์รวมถึงการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกัน (Yamchoo, 2020) ส่ วนด้าน
สถานภาพการสมรส รายได้ทีแตกต่างกัน อาจมีส่วนสําคัญต่ อกับการตัดสิ นใจทีมีความรับผิดชอบใน
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การปฏิบตั ิงานมากขึน การหยุดหรื อการลามีอตั ราทีน้อยลง ส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีมี
ความแตกต่ า งกั น (Thuencumsan and Samphanwattanachai, 2016) นอกจากนี Warnitkomonnan,
(2016) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลทีแตกต่างกันส่ งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอาจเป็ น
เพราะระดับการศึกษาทีสู งขึนส่ งผลให้ได้รับตําแหน่งทีสู งขึนนันย่อมมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีมาก
ขึน ทําให้พนักงานมีความต้องการในความสําเร็ จของงานมากขึนเพือความก้าวหน้าต่ อการทํางานใน
อนาคต หรื อการให้ความสําคัญกับกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรในเรื องการปรับเลือนตําแหน่ งงาน
หรื อความก้าวหน้าในงาน เป็ นต้น
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การทีบุคคลแสดงออกซึ งความต้องการในการกระทําสิ งใด
สิ งหนึ ง ซึ งสามารถอาศัยปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ การทําให้ตืนตัว การคาดหวัง การใช้เครื องล่อใจ และการ
ลงโทษ มาเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพือบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อเงือนไขที
ต้ อ งก ารก ารดํ า เนิ น ก าร พั ฒ น าเพื อ เป็ น ก ารร่ ว ม รั บ ผ ล ป ระโยช น์ แ ล ะร่ ว ม ล งทุ น แ ล ะ
ลงแรง (Sangrung, 2007) โดยการจู ง ใจจะเป็ นแรงเสริ ม แรงขับ หรื อ แรงผลักดัน ที ทํา ให้ เกิ ด ความ
กระตื อ รื อ ร้ น ส่ งผลต่ อ ขวัญ และกํา ลัง ใจในการทํา ให้ พ ฤติ กรรมของบุ ค คลมี พ ลัง มี ทิศ ทาง และมี
ความรู ้ สึ ก มุ่ง มันที จะปฏิ บัติ ง านให้สําเร็ จ ตามเป้ าหมาย โดยทฤษฎีแ รงจู ง ใจที นิ ยมนํามาใช้ในการ
กําหนดนโยบายสําหรับการบริ หารองค์กร คือ ทฤษฎีสองปั จจัย(Two factors theory) ของเฟรเดริ ก เฮอร์
ซเบิร์ก ปี 1957 ซึ งระบุไว้ว่าบุคลากรในองค์การจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนันต้องมีแรงจูงใจ
เป็ นปั จจัยทีจะช่ วยเสริ มแรงในการปฏิบัติ งานเพิมขึน ประกอบด้วย ปั จจัยจู งใจที เป็ นตัว กระตุน้ การ
ปฏิ บตั ิ งาน และปั จจัยอนามัยที เป็ นปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งานที ช่ วยส่ งเสริ มให้การ
ปฏิ บตั ิ งานเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึน (Kalyanamitra, 2016) โดยในการศึกษาครั งนี ผูว้ ิจยั ใช้ปัจจัยจู งใจ
ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านการได้รับการยอมรั บนับถือ ด้าน
ความสําเร็ จของงาน(Thuencumsan and Samphanwattanachai, 2016) เป็ นองค์ประกอบในการศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- รายได้เฉลียต่อเดือน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้ างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดสุ พรรณบุรี

ภาพที 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี แตกต่างกัน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั งนี มี ประชากร คือ ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุ รี จํานวน 60
คน และใช้ประชากรทังหมดแทนกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที
1 แบบสอบถามเกี ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ส่ ว นที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัด 5 ระดับ (Vanichbuncha, 2016)
การทดสอบคุณภาพเครื องมือวิจยั ได้แก่ การทดสอบความเที ยงตรง โดยพิจารณาจากดัชนี
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คํา ถาม และวั ต ถุ ป ระสงค์ (Item objective congruence index: IOC)
นอกจากนี ได้ทาํ การ try out แบบสอบถามจํานวน 30 ชุดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกจ้าง
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สาขาอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ งมีค่ามากกว่า 0.50 และการทดสอบความเชือมัน โดยพิจารณา
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จากค่าสัมประสิ ทธิแอลฟ่ าตามวิธีของครอนบาค พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิแอลฟาทังมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.77 0.80 ซึ งมากกว่า 0.70 (Vanichbuncha, 2016) ทําให้แบบสอบถามมีความน่าเชือถือและสามารถนําไปใช้
ในการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
. การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่ งข้อ มู ลปฐมภูมิ ทํา การเก็บ รวบรวมข้อมูลจากลู กจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 60 คน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
แหล่ งข้อมู ลทุ ติยภูมิ ทําการศึ กษาค้นคว้าข้อมู ลที มีผูร้ วบรวมไว้ทงหน่
ั วยงานของรัฐ และ
เอกชน ได้แก่ หนังสื อวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานทีเกียวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยสถิติทีใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ ทดสอบหาความแตกต่ างค่าที การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว
ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 มีสถานะภาพสมรส จํานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.00 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.00
ระดับความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยู่ในระดับมากทีสุ ด (μ=4.28,
σ=0.48) เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที มี ค่าเฉลี ยมากที สุ ด คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน มี
ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากทีสุ ด (μ=4.37, σ=0.87) รองลงมา คื อ ด้า นลัก ษณะของงาน มี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ ด (μ=4.30, σ=0.63) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด (μ=4.22, σ=0.50) และด้านความสําเร็ จของงาน มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที สุ ด
(μ=4.22, σ=0.61) ตามลําดับ
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ลัก ษณะประชากรศาสตร์ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี
ตารางที 1
วิ เคราะห์ ความแตกต่ างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้ านเพศทีมีผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของ
ลูกจ้ างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
μ
σ
เพศ
n
t
p
ชาย
36
4.11
0.47
-3.91
0.00**
หญิง
24
4.53
0.37
**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที 1 แสดงการวิเคราะห์ ความแตกต่ างลักษณะประชากรศาสตร์ จาํ แนกตามเพศ โดย
การทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) พบว่า ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี เพศชาย
และเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
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ตารางที 2
วิเคราะห์ ความแตกต่ างของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้ านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา และ
รายได้ เฉลียต่ อ เดื อน ที มีผลต่ อแรงจู งใจในการปฏิ บั ติงานของลูกจ้ างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จั ง หวัด
สุพรรณบุรี
Sum of
Mean of
Model
df
F
p
Squares
Squares
ระหว่างกลุ่ม
.348
3
.116
.493
.689
อายุ
ภายในกลุ่ม
13.204
56
.236
รวม
13.552
59
ระหว่างกลุ่ม
.811
1
.811
3.693
.060
การศึกษา
ภายในกลุ่ม 12.741
58
.220
รวม
13.552
59
ระหว่างกลุ่ม
.139
1
.139
.601
.441
สถานภาพ
ภายในกลุ่ม 13.413
58
.231
รวม
13.552
59
ระหว่างกลุ่ม
.448
2
.224
.975
.038*
รายได้เฉลีย
ภายในกลุ่ม 13.104
57
.230
ต่อเดือน
รวม
13.552
59
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที 2 แสดงการวิ เคราะห์ ความแตกต่ า งลัก ษณะประชากรศาสตร์ จ ําแนกตามอายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลียต่อเดื อน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(one way Anova) พบว่า ลู กจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีมี อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึ กษา แตกต่ างกัน มี แรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนลูกจ้างการไฟฟ้ า ส่ วน
ภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีมีรายได้เฉลียต่อเดื อนแตกต่างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังนันเมือพบความแตกต่างจึงทําการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบ
เป็ นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีการ Fisher’s Least – Significant Different (LSD)
ตารางที 3
การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ด้ านรายได้ เฉลียต่ อเดือน
ตํากว่ า
10,001 –
20,001 –
ด้ านรายได้ เฉลียต่ อเดือน
10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท
μ
4.42
4.08
3.38
ตํากว่า 10,000 บาท
4.42
0.682
0.593
10,001 – 20,000 บาท
4.08
0.013*
20,001 – 30,000 บาท
4.38
30,001บาทขึนไป
4.22
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0 .05

30,001บาท
ขึนไป
4.22
0.332
0.084
0.432
-

จากตารางที 3 แสดงการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ด้ า นรายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น
เมือทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ พบว่า ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทีมี รายได้เฉลียต่ อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกันกับลู กจ้างการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุ รี ที มี รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน 20,001 – 30,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทีระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของ
ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ
และรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดสุ พรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และด้านรายได้เฉลียต่อเดื อนทีมี
ความแตกต่างกัน คือ ลูกจ้างทีมีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท กับ 20,001 – 30,000 บาท ทังนี สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Yamchoo, (2020) ทีระบุว่า เพศทีแตกต่างกันอาจมีความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติในการ
ปฏิบตั ิงานประสบการณ์รวมถึงการตัดสิ นใจแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกัน และแนวคิดของ
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Thuencumsan and Samphanwattanachai, (2016) ซึ งกล่าวว่า รายได้ทีแตกต่ างกัน อาจมีส่วนสําคัญต่ อ
กับการตัดสิ นใจทีมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมากขึน การหยุดหรื อการลามีอตั ราทีน้อยลง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yamchoo, (2020) ศึกษาเรื อง ปั จจัยที ส่ งผลต่ อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน
ของพนักงานธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที มี เพศ
และรายได้ต่อเดื อนต่ างกันมีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Klinmueang et al., (2020) ศึกษาเรื อง แรงจู ง ใจในปฏิบตั ิงานของ
พนั กงานบริ ษ ัท เอ็น ซี โคโคนั ท จํากัด ตําบลแพงพวย อําเภอดํา เนิ น สะดวก จังหวัด ราชบุ รี พบว่ า
บุคลากรทีมีรายได้เฉลีย/เดือนแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคคลากรบริ ษทั เอ็น.
ซี.โคโคนัท จํากัด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในภาพรวม ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน และด้านการยอมรับนับถือ
เนื องจากลูกจ้างทีมีเพศต่างกันอาจมีค่านิ ยม ทัศนคติในการปฏิบตั ิงานทีมีความมุ่งเน้นเกียวกับ
แรงจู งใจทีแตกต่างกัน เช่ น ลูกจ้างเพศชายอาจมีการมุ่งเน้นแรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรั บนับถือ
จากเพือนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนเพศหญิงอาจมุ่งเน้นด้านความสําเร็ จของงาน เป็ นต้น รวมถึง
การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนได้แตกต่างกัน และด้านรายได้ทีแตกต่างกันอาจเกิดจากความ
ต้อ งการแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้ านลัก ษณะของงานที ต้อ งการปฏิ บัติ ง านให้ ต รงกับ ความรู ้
ความสามารถ ทําให้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที ส่ งผลต่ อความก้าวหน้าในงานและรายได้ที
เพิมขึน นอกจากนีรายได้ยงั มีส่วนสําคัญต่อกับการตัดสิ นใจต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน มีการ
หยุดหรื อการลามีอตั ราทีน้อยลง ส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีมีความแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. องค์กรสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์สําหรั บการกําหนดนโยบายเพือส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างเพือให้สอดคล้องกับความต้องการทีแท้จริ งตามความแตกต่างของ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ของลูกจ้าง เช่น การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การชืนชมหรื อให้รางวัล
เมื อปฏิบ ัติงานได้สําเร็ จ หรื อการมี แนวทางในการบรรจุเป็ นพนักงานประจําหรื อสัญญาจ้างระยะยาว
หากมีผลการดําเนินงานทีเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็ นต้น
2. การวิจยั ครังต่อไป ผูส้ นใจสามารถศึกษาในตัวแปรอิสระอืน ๆ นอกเหนื อจากปั จจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ว่ามีปัจจัยใดทีส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น ตําแหน่ งงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ ง าน เป็ นต้น หรื อ อาจศึ กษาตัว แปรตามอื น ๆ เช่ น ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน เพื อเป็ น
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ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ และสามารถทํา ให้ บุ ค ลากรปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพต่อไป
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การลงโทษทางกฎหมายเพือคุ้มครองเด็กทีถูกแสวงหาประโยชน์ ทางเพศจากการค้ าประเวณี
Legal Penalties to Protect Sexually Exploited Children from Prostitution
นิชานันท์ ปิ นแก้ ว 1 / สุ รีรัตน์ มีดวงจันทร์ 2
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Law Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Ratjabhat University
1,2

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาในการกําหนดบทลงโทษเกียวกับมาตรการทางกฎหมาย
ทีเกียวกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กและเยาวชน โดยหนึงในรู ปแบบของการทารุ ณกรรม
และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กและเยาวชน ได้แก่ การใช้เด็กและเยาวชนเป็ นเครื องมือใน
การกระทําความผิดทางอาญาหรื อเป็ นเครื องมือในการแสวงหาประโยชน์ รวมทังการชักจูงให้เด็กและ
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกระทําความผิด โดยเฉพาะอย่างยิงในความผิดเกียวกับการค้าประเวณี
การค้าประเวณี นันมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เด็กเพือกิจกรรมทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนให้กบั เด็ก หรื อ
บุ ค คลที สาม รวมทังความต้อ งการขันพื นฐานเช่ น อาหาร ที พัก อาศัย ความปลอดภัย หรื อ ความ
ช่ วยเหลื อด้านต่ าง ๆ เช่ น ผลการเรี ยนที สู งขึน หรื อ เงิ น พิ เศษสําหรั บซื อของใช้ การค้าประเวณี เด็ ก
เกิ ด ขึ นเมื อมี ผู ้ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการเจรจาตกลงทางธุ ร กิ จ ซึ งเด็ ก ถู ก นํ า ไปใช้ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ทางเพศ การค้าประเวณี เด็กสามารถเกิดขึนได้ในสถานทีหลายแห่ ง เช่ น บนท้องถนน ใน
สถานบริ การทางเพศ ร้านอาหาร บาร์ และไนต์คลับ ในโรงแรม และทีบ้าน รวมไปถึงในโรงเรี ยน และ
สถานทีอืน ๆ เนื องจากเด็กและเยาวชนเป็ นบุคคลซึ งอาจถูกชักจูงได้โดยง่าย ประกอบกับ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสําหรั บเด็กนันเอือประโยชน์ต่อเด็ก ด้วยการมุ่งแก้ไขฟื นฟูเด็กผูก้ ระทํา ผิดมากกว่า
การลงโทษ ผูก้ ระทําผิดเหล่านีจึงอาศัยโอกาสจากช่องทางดังกล่าวนําไปสู่ การชักจูงให้เด็ก และเยาวชน
เข้ามามีส่ วนร่ วมในการกระทําความผิด อันเป็ นการกระทําที ส่ ง ผลเสี ยหายต่ อ เด็กและเยาวชนอย่าง
ร้ายแรง และส่ งผลเสี ยหายต่อสังคมโดยรวมอย่างมาก การใช้เด็กและเยาวชนแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากการค้าประเวณี จากเด็กนัน ถือเป็ นการกระทําทีขัดต่อหลักกฎหมาย เพือเป็ นการปกป้ องคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ บทความนี จึงมุ่งศึกษาการกําหนดบทลงโทษของบุคคลที
ใช้ให้เด็กกระทําความผิดและกําหนดมาตรการทางกฏหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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คําสําคัญ: มาตรการทางกฎหมาย, บทลงโทษ, คุม้ ครองเด็ก, ค้าประเวณี
Abstract
At present, Thailand is facing difficulties in determining sanctions on legal measures. relating
to the exploitation of children and youth One of the forms of abuse and exploitation of children and
youth is the use of children and youth as tools for criminal acts or as tools for exploitation. including
inducing children and youth to participate in the commission of an offense especially in prostitution
offenses Prostitution is intended to use children for sexual activity. with compensation for children or
a third party This includes basic needs such as food, shelter, safety, or support for things like higher
grades. or extra money to buy used items Child prostitution occurs when someone is a beneficiary of
a business deal in which a child is used for a sexual purpose. Child prostitution can occur in many
places, including on the streets, in brothels, restaurants, bars and nightclubs, in hotels and at home,
and in schools. and other places, as children and youth are individuals who may be easily influenced,
and the criminal justice process for children is favorable to them. with the aim of rehabilitating the
perpetrator's children more wrong than punishment These offenders therefore take advantage of such
opportunities to induce children. and youth involved in the offense which is an act that seriously
harms children and youth and greatly affect the society as a whole The sexual exploitation of children
and youth through child prostitution It is an act that is against the law. To protect children and youth
from exploitation This article therefore aims to study the determination of penalties for persons using
children to commit crimes and to establish effective legal measures.
Keywords: legal measures, penalties, child protection, prostitution
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บทนํา
การค้าประเวณี ในประเทศไทยนันนับเป็ นเรื องทีผิดกฎหมาย นับตังแต่สหประชาชาติมีนโยบาย
ปราบปรามการค้าประเวณี เด็ ก แม้ส หประชาชาติ จะมี นโยบายออกมาเพือแก้ไขปั ญ หาดังกล่ าว แต่
จํานวนโสเภณี ในประเทศไทยมี จาํ นวนมากขึน จึ งมี การบัญญัติพ ระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2503 ใช้บงั คับเรื อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 ปรากฏว่าบทบัญญัติทีกําหนดตามพระราชบัญญัติปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ซึ งใช้บังคับ มาเป็ นเวลานานแล้ว นัน มี บ ทกํา หนดโทษไม่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ในขณะนัน บทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2503 ไม่ ได้กาํ หนดความผิดอาญาต่ อ ผูค้ า้ ประเวณี จากการค้าประเวณี โดยตรง แต่ นําเอาพฤติการณ์ ที
สร้ างความเดื อดร้ อนรําคาญ หรื อมีลกั ษณะเป็ นการมัวสุ มเพือประโยชน์ในการค้าประเวณี รวมเข้าไว้
ด้วยกัน ซึ งอัตราโทษทีได้กาํ หนดไว้เบาเกิ นไป จึ งไม่สอดคล้องกับหลักการลงโทษที ได้สัดส่ วน เป็ น
เหตุให้ผูค้ า้ ประเวณี เด็กอาศัยช่ องว่างทางกฎหมายโดยการล่ อลวงหรื อชักพาเด็กและเยาวชนไปสู่ การ
ค้าประเวณี อีกทังการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงไม่มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการค้าประเวณี ของ
ผูค้ า้ ประเวณี ดังนันสมควรกําหนดโทษกับบุคคลซึ งกระทําชําเราโสเภณี เด็กในสถานการค้าประเวณี กับ
บุคคลซึ งหารายได้จากการค้าประเวณี ของเด็กและเยาวชน และกับบิดามารดาหรื อผูป้ กครองซึ งมีส่วน
ร่ วมรู ้ เห็ นเป็ นใจในการจัดหาผูอ้ ยูใ่ นความปกครองไปเพือการค้าประเวณี กับให้อาํ นาจศาลที จะถอน
อํานาจปกครองของบิดามารดาหรื อผูป้ กครองของผูก้ ระทําความผิดซึ งเป็ นเด็กเพราะเหตุทีมีส่วนร่ วมรู ้
เห็ นเป็ นใจให้ผูอ้ ยูใ่ นความปกครองกระทําการค้าประเวณี จึงแก้ไขยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2503 โดยกําหนดให้มีกฎหมายเพือการคุม้ ครองการค้าประเวณี โดยตรงซึ งปั จจุ บนั ยังคง
ใช้บงั คับอยู่ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 แต่การค้าประเวณี
เด็ ก ก็ ก ลับ มี จ ํา นวนเพิ มมากขึ น ถึ ง แม้ว่ า การค้า ประเวณี จ ะเป็ นสิ งผิ ด กฎหมายก็ ต าม มี ร ายงานว่ า
เด็กผูห้ ญิงทีเกียวข้องกับธุ รกิจทางเพศในเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุ งเทพมหานคร ถูกนําตัวมาจากภาคเหนือ
ของประเทศไทยมากทีสุ ด และรายงานหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าเด็กทีเกียวข้องกับการค้าประเวณี ส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 15-17 ปี สาเหตุ หลักที ผลักดันให้เด็กต้องค้าประเวณี เกิ ดจากปั ญหาความยากจน
ปัญหาเด็กเร่ ร่อน ไร้ทีพึง จรจัด แรงงานต่างด้าว การคบเพือนผิด วัยรุ่ นอยากรู ้อยากลองและชักชวนกัน
เข้าสู่ อบายมุ ขในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น ยาเสพติ ด การพนัน ปั ญหาทีเกิดจากทัศนคติ ของพ่อแม่ทีเห็ นว่า
“ลูก” คือ สมบัติของพ่อแม่ พ่อแม่มีสิทธิ ขายลูกและส่ งลูกออกไปหาเงิ นโดยไม่สนใจว่าวิธีไหนซึ งอาจ
นําไปสู่ การบังคับขู่เข็ญให้ลูกไปขายประเวณี ตลอดจนปัญหาเรื องความเชือ ค่านิยมฟุ้งเฟ้อและเน้นวัตถุ
นิ ยม ความเชื อ และค่ า นิ ย มรั กนวลสงวนตัวที ลดความสํา คัญ ลง รวมทังปั ญ หาการให้ ค วามรู ้ แ ละ
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การศึกษาด้านเพศศึ กษาในโรงเรี ยนทียังน้อยเกินไปประการที หนึ ง อีกทังสถาบันครอบครั ว ทีถือเป็ น
สถาบันทีสําคัญของเด็กที ต้องทําหน้าทีในการสังสอน หล่ อหลอมพฤติกรรมของเด็กให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม จะเห็นได้ว่า บางครอบครัวสอนลูกให้ไปละเมิดผูอ้ ืน ซึ งส่ งผลให้ตกเป็ นเหยือการค้าประเวณี
ได้ง่าย แม้ว่าจะมีกฎหมายเพือการคุ ม้ ครองเด็กทีถู กแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี อีก
หลายฉบับที ใช้เป็ นเครื องมื อในการดู แ ล พิ ทักษ์สิ ทธิ ให้แ ก่ เด็ กได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ ป้อ งกัน และ
ปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 และฉบับ ที แก้ไ ขเพิ มเติ ม กํา หนดให้ ในกรณี ที มี การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี กบั เด็กถือเป็ นความผิดฐานค้ามนุ ษย์, พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.
2546 กําหนดให้ดาํ เนิ นการคุม้ ครองเด็กทีเสี ยงต่อการกระทําผิดซึ งมี พฤติกรรมไม่สมควร โดยการเข้า
ไปในสถานการค้าประเวณี หรื อเกียวข้องกับการค้าประเวณี ข้อเท็จจริ งปรากฏว่า การกําหนดมาตรการ
ในการคุม้ ครองเด็กทีถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มีการกําหนดลักษณะการกระทําความผิดเกียวกับการค้าประเวณี
และกําหนดโทษแก่บุคคลทีกระทําความผิด แต่ดว้ ยเหตุปัจจัยหลายประการทีเกิดขึนในสังคมส่ งผลให้
เด็กเข้าสู่ อาชีพการค้าประเวณี มีทงความสมั
ั
ครใจและไม่สมัครใจ ดังนันการใช้กฎหมายเป็ นเครื องมือใน
การคุม้ ครองเด็ก จึงไม่บรรลุผลอย่างแท้จริ ง จําเป็ นต้องหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพือให้กฎหมายที
บังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีประสิ ทธิภาพในการคุม้ ครองเด็กจากการค้าประเวณี
กฎหมายระหว่างประเทศทีเกียวกับการคุ้มครองเด็กจากการเดินทางเพือมีเพศสั มพันธ์ กบั เด็ก
. อนุสัญญาว่าด้ วยสิ ทธิเด็ก ค.ศ.1989
ประเทศไทยได้ ล งนามในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เด็ ก (Convention on the Rights of the
Child) เมื อวัน ที 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมี ผลบัง คับ ใช้เมื อวันที 26 เมษายน 2535 อนุ สัญ ญาว่ า ด้วย
สิ ทธิ เด็กฉบับนี ได้รับการให้สัตยาบันจากประเทศทัวโลกกว่า 190 ประเทศ ยกเว้นประเทศ โซมาเลี ย
และสหรั ฐ อเมริ กา โดยอนุ สั ญญาฉบับนี ได้รับรองศักดิ ศรี สิ ทธิ เสรี ภาพของเด็กทุ กคนทีมี ติ ด ตัวมา
ตังแต่ เกิ ด มี ความเท่ าเที ยมกัน ปราศจากการเลือ กปฏิ บัติ และเด็ กมีสิ ทธิ ทีจะได้รับการดู แลและ การ
ช่วยเหลือเป็ นพิเศษรวมทังต้องมีกฎหมายคุม้ ครองดูแลทีเหมาะสมทังก่อนและหลังเกิด เพราะเด็ก คือผู ้
ทียังไม่เจริ ญเติบโตอย่างเต็มทีทังร่ างกายและจิตใจ ซึ งตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี “เด็ก” หมายถึง
มนุ ษย์ทุกคนทีมีอายุตากว่
ํ า 18 ปี เว้นแต่ จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านันตามกฎหมายทีบังคับ ใช้แก่เด็ก
นัน
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กมีเนือหาสาระสําคัญประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 4 ประการ
ได้แก่
1. ปราศจากการเลื อ กปฏิ บัติ รั ฐ จะต้อ งเคารพและประกัน สิ ท ธิ เด็ ก อย่า งเท่ า เที ยม โดยไม่
คํานึ งถึง เชือชาติ ศาสนา สี ผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติพนั ธุ์ สังคม ทรัพย์สิน ความทุ
พลภาพ การเกิดหรื อสถานะอืนๆของเด็ก หรื อบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
2. ต้องคํานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นลําดับแรก ในการกระทําทังปวงไม่ ว่า โดยรั ฐ
หรื อเอกชนจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของเด็กก่อนเป็ นสําคัญ
3. เด็กจะต้องมีสิทธิทีจะได้รับการคุม้ ครอง มีการอยูร่ อด และได้รับการพัฒนา
4. เด็กจะต้องมีสิทธิ ในการมีส่วนร่ วม มีสิทธิ ทีจะแสดงความคิดเห็ นได้โดยเสรี ในทุก เรื องทีมี
ผลกระทบต่อเด็กไม่ว่าโดยตรง และความเห็นดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตามอายุและวุฒิ ภาวะของ
เด็กนัน
นอกจากนี อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เด็ ก ยัง ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองคุ ้ม ครองเกี ยวกับ การแสวงหา
ประโยชน์ ทางเพศต่ อ เด็กโดยตรงตามข้อที 34 ที กําหนดให้รัฐ ต้อ งคุ ม้ ครองเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ ทางเพศและการกระทําทางเพศที มิ ชอบทุกรู ปแบบ โดยมี มาตรการทังภายในประเทศและ
มาตรการความร่ วมมือระหว่างประเทศ เพือป้ องกันการชักจูง บีบบังคับเด็กหรื อแสวงหาประโยชน์ จาก
เด็กในการค้าประเวณี หรื อกิจกรรมอืนๆทีเกียวกับเพศทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การค้าประเวณี เด็ก เป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รู ปแบบหนึ งทีรัฐต้องให้การ
รับรองคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กโดยกําหนดมาตรการป้องกันมิให้เด็กถูกแสวงหา ผลประโยชน์ทางเพศ ดังนัน
ประเทศไทยซึ งได้เข้าร่ วมเป็ นรัฐภาคีในอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กดังกล่าว จึงจําเป็ นจะต้องมีมาตรการที
เหมาะสมในการป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เด็ก เพือมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กเกิดขึน
2. พิธีสารเลือกรั บของอนุ สัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก เรื องการค้ าเด็ก การค้ าประเวณีเด็ก และ สื อ
ลามกทีเกียวกับเด็ก ค.ศ.2000
การค้าประเวณี เด็กมีส่ วนเกียวข้องกับการค้าเด็ก และสื อลามกอนาจารเด็กอย่างหลี กเลียง
ไม่ได้ เนืองจากความต้องการในการมีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก นันก่อให้เกิดความต้องการในการขายบริ การ
ทางเพศและการจัดหาเด็กมาเพือตอบสนองความต้องการดังกล่าว เกิดเป็ นปั ญหาการค้าประเวณีเด็กและ
การค้าเด็กตามมา นอกจากนันยังพบว่าผูท้ ีซื อบริ การทางเพศ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็กนันมักจะบันทึกภาพ
หรื อ วีดี โอในขณะล่ วงละเมิ ดทางเพศ เด็กเก็บไว้ด้วย ซึ งอาจทําขึนเพื อเก็บไว้ดู เอง หรื อ เพื อแบ่ งปั น
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แลกเปลียนซื อขายในระหว่างกลุ่ มผูม้ ี รสนิ ยมชื นชอบการมี เพศสั มพันธ์กบั เด็กด้วยกัน ซึ งทําให้เกิ ด
ปัญหาเรื องสื อลามกอนาจารเด็กตามมาอีกด้วย จึงจําเป็ นต้องนําแนวคิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ตามพิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว่า ด้วยสิ ทธิ เด็กเรื องการค้าเด็ก การค้าประเวณี เด็ก และสื อลามกที
เกียวกับเด็กมาพิจารณาการคุม้ ครอง สิ ทธิเด็กในการเดินทางท่องเทียวเพือมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กด้วย
พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ เด็ ก ได้ มี ขึ นเพื อขยายมาตรการคุ ้ม ครองเด็ ก
โดยเฉพาะเรื องการค้า เด็ ก ค้า ประเวณี เด็ กและสื อลามกที เกี ยวกับเด็ก โดยมี หลักการสํา คัญ ในการ
กําหนดนิยามทีชัดเจนของการขายเด็ก การค้าประเวณี เด็กและสื อลามกอนาจารเด็ก และกําหนดให้ การ
ส่ งมอบเด็กเพือผลประโยชน์ การค้าประเวณี เด็ก และสื อลามกอนาจารทีเกียวกับเด็กเป็ นความผิด อาญา
มีมาตรการในการริ บทรัพย์ และให้เป็ นความผิดทีส่ งผูร้ ้ ายข้ามแดนได้ รวมถึงให้รัฐภาคีมีความร่ วมมือ
ในการค้นหาพยานหลักฐานทีจะใช้ในการดําเนิ นคดี จัดมาตรการทีเหมาะสมในการคุม้ ครอง เด็กและ
มาตรการในการบําบัดฟื นฟู
ประเทศไทยได้ลงนามในพิ ธีสารฉบับนี เมื อวันที 11 มกราคม 2549 และมี ผลบังคับใช้ตงแต่
ั
วันที 11 กุมภาพันธ์ 2549 และได้กาํ หนดให้การค้ามนุ ษย์รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและ การ
ท่องเที ยวในเชิ งพาณิ ชย์เป็ นอาชญากรรมระดับประเทศและเป็ นวาระระดับชาติ จึ งจําเป็ นที รั ฐ ต้องมี
มาตรการภายในประเทศที เหมาะสมในการปกป้ องคุ ม้ ครองเด็ ก เพือให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ตาม
อนุสญ
ั ญาและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กดังกล่าว
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการคุ้มครองเด็กจากการค้าประเวณีของประเทศไทย
1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี พ.ศ.
ในอดี ต กฎหมายเกี ยวกับการค้าประเวณี ได้มีการลงโทษเฉพาะผูเ้ ป็ นโสเภณี เท่ านัน แต่
ปั จ จุ บันพระราชบัญ ญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มิ ได้ลงโทษเฉพาะผู เ้ ป็ น
โสเภณี เท่านันแต่มีการลงโทษผูซ้ ื อประเวณี รวมถึงบุคคลทีได้รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณี และ
มีมาตรการเสริ มเพือป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีดว้ ย
ผูค้ า้ ประเวณี จะมีความผิดต่อเมือได้มวสุ
ั มในสถานการค้าประเวณี ติดต่อรบเร้าบุคคลอืน
เพือ การค้าประเวณี ในลักษณะทีเปิ ดเผยและน่าอับอายหรื อเป็ นทีเดื อดร้อนรําคาญแก่ สาธารณชนหรื อ
ได้ โฆษณาแพร่ ห ลายเพื อการค้าประเวณี ของตน นอกจากนี ยังมี บทบัญญัติในการลดโทษ ให้ความ
คุม้ ครองและพัฒนาอาชีพผูค้ า้ ประเวณี ซึงส่ วนมากเป็ นผูด้ อ้ ยสติปัญญาและการศึกษา เป็ นการพยายาม
แก้ปัญหาทีสาเหตุ
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ส่ วนผูซ้ ื อประเวณี จะมีความผิดเมือเป็ นการซื อบริ การทางเพศเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี ในสถาน
ค้าประเวณี และหากเข้าไปมัวสุ มในสถานการค้าประเวณี เพือประโยชน์การค้าประเวณี ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ืน
บุ ค คลที ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการค้า ประเวณี ได้ แ ก่ เจ้า ของกิ จ การค้า ประเวณี ที
ควบคุมดูแลการค้าประเวณี ผูเ้ ป็ นธุระจัดหาพาไปเพือให้บุคคลใดค้าประเวณี บิดา มารดาหรื อผูป้ กครอง
ทีซึ งมี ส่ วนร่ วมรู ้ เห็นเป็ นใจในการค้าประเวณี เด็กทีอยูใ่ นความปกครองเพือมีเพศสัมพันธ์กบั เด็กนันมี
บทบัญญัติลงโทษผูก้ ระทําความผิด ดังนี
- ความผิดฐานมัวสุ มในสถานการค้าประเวณี
- ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กในสถานการค้าประเวณี
- ความผิ ด ฐานโฆษณาไปยัง สาธารณะในลัก ษณะเรี ย กร้ อ ง หรื อ ติ ด ต่ อ เพื อการค้า
ประเวณีของตนเองหรื อผูอ้ ืน
- ความผิดฐานเป็ นธุ ระจัดหาพาไปเพือให้คา้ ประเวณี
- ความผิดฐานเป็ นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผูด้ ู แล หรื อ ผูจ้ ัดการกิ จการ ค้าประเวณี
หรื อสถานค้าประเวณี
. . ความผิดฐานมัวสุ มในสถานการค้าประเวณี ตามมาตรา 63
ในบางครังนักท่องเทียวหรื อผูจ้ ดั การเดินทางท่องเทียวอาจเข้าไปในสถานการ ค้าประเวณี
เพื อหาเด็ กมาให้ บ ริ ก าร ซึ งผูท้ ี เข้า ไปในสถานการค้า ประเวณี อ าจต้อ งรั บ ผิ ด ฐานมัวสุ ม ใน สถาน
ค้าประเวณี หากมีพฤติกรรมเป็ นการเข้าไปมัวสุ มโดยมีเจตนาพิเศษเพือการค้าประเวณี ของ ตนเองหรื อ
ผูอ้ ืน
พฤติ กรรมอันเป็ นการมัวสุ มต้องเป็ นการเข้าไปรวมกันแบบมัวๆตังแต่สองคนขึนไป ไม่
จําเป็ นต้องคุยกันหรื อรู ้จกั กัน เพียงแต่นกั ท่องเทียวหรื อผูจ้ ดั การเดินทางท่องเทียวเข้าไปมัวสุ ม โดยรู ้ว่า
เป็ นสถานการค้าประเวณี หรื อมีสถานการค้าประเวณี ซ่อนเร้นอยูแ่ ละได้เข้าไปเพือการค้า ประเวณี ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ืนก็เป็ นความผิดแล้ว แต่หากเข้าไปเฉยๆ เข้าไปรอเพือนหรื อเพียงแค่พูดคุย กันในสถาน
ค้าประเวณี ยงั ถือไม่ได้ว่าเข้าไปมัวสุ มเพือการค้าประเวณี
เมื อพิ จารณานิ ยามของคําว่ าสถานการค้าประเวณี ตามกฎหมายที แก้ไขใหม่ ได้ กําหนด
นิ ยามคําว่า “สถานการค้าประเวณี ” หมายถึ ง สถานที ที จัด ไว้เพื อการค้าประเวณี หรื อยอมให้ มี การ
ค้าประเวณี และให้ ห มายความรวมถึ ง ที ที ใช้ใ นการติ ด ต่ อ หรื อจัด หาบุ ค คลอื นเพื อกระทํา การค้า
ประเวณี สถานการค้าประเวณี จึงอาจเป็ นสถานที ใดใดก็ได้ทีเจ้าของสถานที รู ้ เห็ นเป็ นใจในให้มีการ
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ค้าประเวณี เช่น ร้านอาหาร สถานบริ การอาบ อบ นวด คาราโอเกะ หรื อสถานทีแม้ไม่มีการ ค้าประเวณี
เกิ ด ขึ นในสถานที นั นหากแต่ เป็ นสถานที ที ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ ในการค้า ประเวณี ก็ ถื อ เป็ น สถานที
ค้าประเวณี ตามมาตรานีได้
. . ความผิด ฐานโฆษณาไปยัง สาธารณะในลัก ษณะเรี ยกร้ องหรื อ ติ ด ต่ อ เพื อ การค้า
ประเวณีของตนเองหรื อผูอ้ ืนตามมาตรา 7
การโฆษณาหรื อ รั บ โฆษณา การชัก ชวนหรื อ แนะนํา นี จะต้อ งเป็ นการกระทํา โดยใช้
เอกสารหรื อสิ งพิมพ์หรื อมีวิธีการอืนใดเพือให้แพร่ หลายไปยังสาธารณะ เช่น การโฆษณาแนะนําผ่าน
วิทยุ โทรทัศน์ การกระจายเสี ยงผ่านหอกระจายเสี ยง การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น หาก
เป็ นการทําให้แพร่ หลายไปยังสาธารณะก็จะเป็ นความผิดตามมาตรานี ทังนี การกระทําตามมาตรานี
จะต้องมีเจตนาพิเศษคือเป็ นการเรี ยกร้องติดต่อเพือการค้าประเวณี ของตนเองหรื อของผูอ้ ืน ส่ วน เนื อหา
ทีได้มีการโฆษณาหรื อแนะนํานัน มี ผูเ้ ห็ นว่าไม่จาํ ต้องเป็ นการแนะนําตัวบุคคลเท่ านัน หากเป็ น การ
โฆษณาหรื อแนะนําสถานทีทีมีการค้าประเวณี กอ็ าจเป็ นความผิดตามมาตรานีได้
. . ความผิดฐานกระทําชําเราหรื อกระทําอืนใดต่อเด็กเพือสําเร็ จความใคร่ ในสถานการ
ค้าประเวณี ตามมาตรา 8
การกระทําทางเพศต่อเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในสถานการค้าประเวณี ต้องมีความรั บ ผิดฐาน
กระทําชําเราหรื อกระทําอืนใดต่อเด็กเพือสําเร็ จความใคร่ ของตนเองหรื อผูอ้ ืนในสถาน ค้าประเวณี ซึ ง
หากเป็ นการกระทําต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องรับโทษเพิมขึน
การกระทําชําเราถือความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา คือการกระทําเพือ สนองความ
ใคร่ ของนักท่องเทียวโดยการใช้อวัยวะเพศของตนกระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อ ช่ องปากของ
เด็ก หรื อการใช้สิงอืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของเด็ก
ส่วนการกระทําอืนใดเพือสําเร็ จความใคร่ ของผูเ้ ดินทางท่องเทียวเองหรื อของผูอ้ ืน อาจเป็ น
การกระทําทางเพศอย่างอืน เช่น การเอาอวัยวะเพศถูไถตามเนื อตัวของเด็ก การให้เด็กใช้มือจับอวัยวะ
เพศตน หรื อ การกอดจู บลู บคลําเด็กในลักษณะหาความสุ ขทางเพศ แม้ยงั ไม่ สําเร็ จความใคร่ ก็เป็ น
ความผิดตามมาตรานี แล้ว ซึ งเห็นได้ว่าการกระทําอืนใดนี อาจมีลกั ษณะเป็ นการอนาจารตาม ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 278 และมาตรา 279 ด้วย
ทังนี การกระทําชําเราหรื อการกระทําอืนใดเพือสําเร็ จความใคร่ นีอาจเป็ นการ กระทําเพือ
สําเร็ จความใคร่ ของตนหรื อบุคคลอืนก็ได้ต่างจากการกระทําชําเราในประมวลกฎหมาย อาญาที ต้อง
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กระทําเพือสนองความใคร่ ของผูก้ ระทํา แต่ อย่างไรก็ตามความผิด ตามพระราชบัญญัติ ป้ อ งกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณีนีต้องเป็ นการกระทําในสถานการค้าประเวณี เท่านัน
1.1.4 ความผิดฐานเป็ นธุ ระจัดหาพาไปเพื อให้คา้ ประเวณี หรื อรับตัวบุ คคลใด ไว้เพื อให้
ค้าประเวณี ตามมาตรา 9
ความผิดในฐานนี มีลกั ษณะการกระทําในลักษณะเดี ยวกันกับความผิดฐานเป็ นธุ ระ จัดหา
พาไปเพือสําเร็ จความใคร่ ของผูอ้ ืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 และมาตรา 283 แต่ แตกต่าง
กันในเรื องเจตนาพิเศษทีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ต้องเป็ น
การกระทําเพือให้บุคคลใดค้าประเวณี เท่านัน
นอกจากนียังมีความผิดทีต่อเนืองจากการเป็ นธุระจัดหาพาไปเพือให้คา้ ประเวณี คือ การรับ
ตัวบุคคลซึ งตนรู ้อยูว่ ่าถูกจัดหา ล่อไป หรื อชักพาไป โดยมีเจตนาพิเศษคือเพือให้คา้ ประเวณี ซึ ง ผูร้ ับตัว
ได้ทราบว่าบุคคลทีตนได้รับตัวไว้ถูกจัดหามาเพือค้าประเวณี และได้รับตัวไว้เพือให้มีการ กระทําการ
ค้าประเวณี
1.1.5 ความผิดฐานเป็ นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผูด้ ู แล หรื อ ผูจ้ ดั การกิ จการ ค้าประเวณี
หรื อสถานค้าประเวณี ตามมาตรา 11
ในการเดิ น ทางท่ อ งเที ยวเพื อมี เพศสั ม พันธ์ กับ เด็ ก นั น มี หลายรู ปแบบนอกจากการนํา
นักท่องเทียวไปยังสถานค้าประเวณี แล้วก็อาจมีรูปแบบการจัดทัวร์ ทีมีการค้าประเวณี แอบแฝง เช่น การ
จัดการท่ องเที ยวบนเรื อ สําราญโดยมี เด็ กให้ บ ริ การทางเพศบนเรื อ ผู จ้ ัด การเดิ น ทางท่ อ งเที ยวเพื อมี
เพศสัมพันธ์กบั เด็กก็อาจต้องรั บผิดหากเป็ นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผูด้ ูแล หรื อผูจ้ ดั การกิ จการ
การค้าประเวณี ห รื อ สถานการค้า ประเวณี หรื อ เป็ นผู ค้ วบคุ ม ผูก้ ระทํา การค้าประเวณี ในสถานการ
ค้าประเวณี
การเป็ นผูด้ ู แลหรื อจัดการในกิจการการค้าประเวณี หรื อสถานการค้าประเวณี เช่ น การทํา
หน้าทีเป็ นแมงดา แม่เล้า ผูค้ อยจัดคิว หรื อผูท้ ีทําหน้าทีคอยเปิ ดปิ ดประตูรับอยูท่ ีสถาน ค้าประเวณี ต้อง
มีความรั บผิดในฐานเป็ นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผูด้ ู แล หรื อ ผูจ้ ัดการกิ จการ ค้าประเวณี หรื อสถาน
ค้าประเวณี เนืองจากกฎหมายต้องการป้ องกันและปราบปรามมิให้มีการ ให้บริ การสถานการค้าประเวณี
เกิ ด ขึ น นอกจากนี ผู ท้ ี ทํา หน้ า ที ข้อ งเกี ยวกับกิ จ การการค้าประเวณี ห รื อ สถานการค้า ประเวณี เช่ น
แคชเชี ยร์ ผูบ้ ริ การอาหารเครื องดื มแก่ แขกที มาเที ยว หากทราบว่ าสถานที ที ตนทํางานอยู่นันมี การ
ค้าประเวณี กอ็ าจรับผิดตามมาตรานี ในฐานะผูส้ นับสนุ นตามมาตรานีได้แม้ไม่ เป็ นผูด้ ูแล ผูจ้ ดั การหรื อผู ้
ควบคุม
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. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 546
พระราชบัญ ญัติ คุม้ ครองเด็ ก พ.ศ. 2546 เป็ นกฎหมายสําคัญ ที มุ่ ง ปกป้ อ ง คุ ้ม ครอง และ
สนับสนุ นการพัฒนาของเด็กทังด้า นร่ างกายและจิ ตใจ กําหนดขันตอน และวิธีการปฏิ บตั ิ ต่อเด็กโดย
คํานึ งถึ ง ประโยชน์ สู งสุ ด ของเด็ ก และการไม่ เลื อ กปฏิ บัติ โดยไม่ เป็ นธรรมต่ อ เด็ ก รวมถึ ง กําหนด
มาตรการในการสงเคราะห์ เด็ ก การส่ ง เสริ ม ความประพฤติ เด็ ก การคุ ้มครองสวัส ดิ ภาพเด็ ก และมี
มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู ท้ ีกระทําการฝ่ าฝื น หรื อ ละเมิด สิ ท ธิ เด็ก ซึ งตามมาตรา 40 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง เด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดให้เด็กทีพึงได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภพ ได้แก่
1. เด็กที ถู กทารุ ณกรรม ซึ งหมายความว่า กระทํา หรื อการละเว้นการกระทําจนเป็ นเหตุ ให้
เด็กได้ รั บอันตรายจากร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และทางเพศ หรื ออย่างใดอย่างหนึ ง การทารุ ณกรรมเด็ก
แบ่งออกได้ดงั นี คือ การทารุ ณกรรมร่ างกาย (Physical abuse) คือ การทีผูป้ กครองหรื อผูท้ ีเลียงดู เด็กทํา
ให้เด็กเกิดการ บาดเจ็บทางร่ างกาย โดยการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดจาก การตังใจทํา ไม่ใช่อุบตั ิเหตุหรื อเกิด
การละเว้นการกระทํา จนเป็ นเหตุให้เด็กได้รับอันตราย การทารุ ณกรรมทางเพศ (Sexual abuse) คือ การ
กระทํา กิ จกรรมทางเพศต่ อเด็ ก หรื อใช้ให้เด็กกระทํา โดยที เด็กไม่ สามารถให้ความยินยอมพร้อ มใจ
หรื อไม่มี วุฒิเพียงพอทีจะเข้าใจการกระทํา เหล่านี กิจกรรมดังกล่าว ทําเพือความพึงพอใจทางเพศของ
ผูก้ ระทํา และการทารุ ณกรรมจิตใจ (Emotion abuse) คือ การทีผูป้ กครอง หรื อผูท้ ีเลียงดู เด็ก ปฏิเสธเด็ก
เฉยเมย ไม่สนใจหรื อข่มขู่ ใช้คาํ พูดหรื อการกระทําให้เด็กหวาดกลัว หรื อไม่ให้ความรัก ความเอาใจใส่
ดูแล เกิดขึนซําซาก มีผลทํา ให้เกิดความเสี ยหายต่อการพัฒนาการทังทาง ร่ างกาย จิตใจและสังคมของ
เด็ก
2. เด็กทีเสี ยงต่อการกระทําผิด ซึ งหมายความว่า เด็กทีประพฤติตนไม่สมควรเด็ก ทีประกอบ
อาชี พหรื อคบหาสมาคมกับบุคคลที น่ าจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี
หรื ออยู่ในสภาพแวดล้อมหรื อสถานทีอันอาจชักนําไป ในทางเสี ยหาย ทังนี ตามกฎกระทรวง กําหนด
เด็กทีเสี ยงต่อการกระทําความผิด พ.ศ. 2549 เช่ น เด็กประพฤติตนเกเร หรื อข่มเหงรังแกผูอ้ ื น เล่นการ
พนัน ซื อหรื อ ขายบริ การทางเพศ หรื อไม่เข้าในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
ภาคบังคับ เป็ นต้น
3. เด็กทีอยู่ในสภาพที จําต้องได้รับการคุม้ ครองสวัสดิ ภาพตามทีกําหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยเรื องกําหนดเด็กทีอยู่ในสภาพทีจําต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 อันได้แก่ เด็กซึ งกระทําผิด
หรื อต้องหาว่ากระทําผิด หรื อเด็กซึ งได้รับความ เสี ยหายจากการกระทําผิดทางอาญาที ศาล พนักงาน
อัยการ หรื อพนักงานสอบสวนเห็น ว่าตามพฤติการณ์หรื อสภาพแวดล้อมจําต้องได้รับการสงเคราะห์
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กรอบในการวิเคราะห์
การศึกษามาตรการทางกฎหมายทีเหมาะสม เกียวกับบทลงโทษในการคุม้ ครองเด็กที ตกเป็ น
เหยือจากการค้าประเวณี รวมทังศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายที เกี ยวข้อง เพือนําไปสู่ แนวทางการแก้ไข
ปรั บปรุ งกฎหมายทีมี การบังคับใช้ในปั จจุ บ ัน ให้ เกิ ด การพัฒนามาตรการคุ ม้ ครองเด็ กทีถู กแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี เกิดการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เด็กให้เกิ ดความปลอดภัยในชี วิต ร่ างกาย
และทรั พ ย์สิ น รวมทังแก้ไขหรื อ เพิ มเติ มอัต ราโทษแก่ ผูก้ ระทําความผิ ด และผูเ้ กี ยวข้อง ที แสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการค้าประเวณี โดยทําการเก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมู ลทางกฎหมาย
จากแหล่ งข้อ มู ล ต่ างๆที เป็ นเอกสารข้อ มู ลที ได้ผ่านวิ เคราะห์ หรื อตี ความจากบุคคลอื นมาแล้ว โดย
เอกสารข้อ มู ลที สําคัญ และเกี ยวข้องกับงานวิจัยครั งนี สามารถจําแนกประเภท ได้แ ก่ กฎหมายไทย
ประกอบด้ว ย พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญ ญัติ
คุ ม้ ครองเด็ก พ.ศ.
ประมวลกฎหมายอาญา กฎและระเบียบที เกี ยวข้องกับการคุม้ ครองเด็กจาก
การค้าประเวณี รวมทัง เอกสารวิชาการอืนๆ ทีเกียวข้องประกอบด้วย ตํารา วารสาร บทความ รายงาน
การวิ จัย ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ข้อ เขี ยน และเอกสารอื นๆ ที เผยแพร่ ท างอิ นเตอร์ เน็ ต ทังนี เพื อเป็ นการสร้ า ง
ฐานความรู ้ในการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายคุม้ ครองเด็กทีตกเป็ นเหยือจากการค้าประเวณี
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาพระราชบัญ ญัติ ป้อ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
พบว่ ามี
ประเด็ น ปั ญ หาเกี ยวกับบทลงโทษ เพื อคุ ม้ ครองเด็ กที ถู กแสวงหาผลประโยชน์ ทางเพศจากการค้า
ประเวณีดงั ต่อไปนี
เด็กทีสมัครใจค้าประเวณี มีสาเหตุมาจากการมีค่านิ ยมทีผิดทังทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึง
สาเหตุจ ากสภาพบี บคันทางครอบครั ว เด็ กที สมัครใจค้าประเวณี ไม่ได้รับการคุ ม้ ครองตามกฎหมาย
เนื องจาก พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกันและปราบปรามการค้า ประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่ ไ ด้ก าํ หนดโทษไว้
สําหรั บการรั บแขกหรื อ การค้าประเวณี โดยตรง แต่ ลงโทษแก่ การกระทําที เป็ นเหตุปัจจัยที ทําให้เกิด
การค้าประเวณี ตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 เท่านัน เมือเป็ นเช่นนี ทําให้หากมีบุคคลมาขอร่ วม
ประเวณี กับเด็กโดยให้สินจ้าง และเด็กยินยอมที เป็ นผูค้ ้าประเวณี ด้วยตนเอง เด็ กก็จะไม่ ได้รับความ
คุม้ ครอง บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดอัตราโทษไม่เหมาะสมและไม่เกิดกระบวนการคุม้ ครองเด็กได้
เด็ ก เป็ นผู ้ค ้า ประเวณี พระราชบั ญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามการค้า ประเวณี พ.ศ. 2539
กฎหมายมีมาตรการเยียวยาดูแลเฉพาะเด็กทีกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 หากเด็ก
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มี ก ารกระทํา ความผิด ส่ งผลตามมาตรา 34 ซึ งต้องได้รับการคุ ม้ ครองและไปพัฒ นาอาชี พ แต่ จ าก
การศึกษากระบวนการคุม้ ครองเด็กโดยให้เด็กทีกระทําความผิดไม่ตอ้ งรับโทษโดยได้รับการคุม้ ครอง
และไปพัฒนาอาชีพนัน พบว่ากระบวนการส่ งเสริ มอาชีพไม่ใช่วิธีการแก้ไขปั ญหา เนืองจากอาชีพทีฝึ ก
นํามาใช้ประกอบอาชีพมีรายได้ไม่เท่ากับการค้าประเวณี เด็กก็จะเข้าไปเป็ นผูค้ า้ ประเวณีเช่นเดิม
ประการทีหนึง การกําหนดบทลงโทษแก่บิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
กฎหมายมีการกําหนดให้ลงโทษทางอาญาแก่บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองทีมีส่วนรู ้ เห็ นเป็ นใจ
ในการกระทําความผิด เกียวกับการค้าประเวณี แล้ว ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบัญญัติ ป้อ งกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 กําหนดให้ใช้มาตรการทางกฎหมายถอนอํานาจปกครองบุตรหรื อ
ผูอ้ ยูใ่ นความปกครองอีกด้วย อันเป็ นการลงโทษทางแพ่ง โดยกฎหมายให้ศาลตังผูป้ กครองให้ใหม่ จาก
การศึ กษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายโดยใช้วิธีการถอนอํานาจปกครองไม่ใช่ กระบวนการแก้ไขทีดี
ทีสุ ด การถอนอํานาจปกครองส่ งผลเสี ยต่อเด็ก ทําให้เด็กขาดความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครัว เด็ก
ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากบุคคลในครอบครัวเป็ นหลัก เนื องจากเด็กต้องได้รับการเลียงดูโดย
บิดา มารดาหรื อผูป้ กครองทีใกล้ชิดคุน้ เคยกับเด็ก เมือมีการถอนอํานาจแล้ว กระบวนการทางกฎหมาย
ทีกระทําต่อเด็ก คือ เด็กถูกส่ งตัวไปสถานแรกรับ ดังนัน ควรปรับปรุ งมาตรการการถอนอํานาจปกครอง
เด็ก ตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 เพือให้เกิด
ความเหมาะสมในการคุม้ ครองเด็ก และต้องเป็ นมาตรการทีส่ งเสริ มความมันคงของสถาบันครอบครั ว
เนื องจากในปั จจุบนั พบว่าผูค้ า้ ประเวณี มีเด็กอายุนอ้ ยทีสุ ด คือตํากว่า15 ปี สื อให้เห็นว่า เด็กและเยาวชน
ในสมัยนี ยังมี ภูมิคุม้ กันในการคิด วิเคราะห์ ถึงสิ งที ผิด ได้ไม่ มากพอ จากสถานการณ์คา้ ประเวณี เด็ก
ในปั จจุบน ปั จจัยที ทําให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีปัจจัยส่ วนหนึ งมาจากสภาพ
ครอบครัว เด็กทีมีครอบครัวไม่ไดรับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ได้รับการเลียงดูทีดีตามสมควร หรื ออบรมสัง
สอน ครอบครั วแยกทางกัน ครอบครั วใช้ความรุ นแรง หรื อครอบครั วมีฐานะยากจน เป็ นเหตุ จา เป็ น
ตอ้งหาเงินมาส่ งเสี ยให้ครอบครัว
ประการทีสอง การกําหนดโทษสําหรับนิ ติบุคคลทีได้รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11 กฎหมายห้ามมิให้
ประกอบกิ จ การหรื อสถานการค้า ประเวณี แต่ จ ากสถานการณ์ ใ นปั จจุ บั น พบว่ า การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศในปั จจุบนั นันเด็ฏไม่ได้ถูกบังคับให้คา้ ประเวณี แต่เด็กยินยอมทีค้าประเวณี เองใน
สถานบริ การ โดยไม่ได้ถูกบังคับให้กระทําการค้าประเวณี แต่เด็กค้าประเวณี ดว้ ยตนเอง เพราะมีสิงจูงใจ
ได้แก่ กาํ ลังซื อจากกลุ่มผูซ้ ื อบริ การที มีกาํ ลังซื อสู งขึน มี เม็ดเงิ นหมุ นเวียนในการซื อขายเป็ นจํานวน
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มหาศาล อีกทังรู ปแบบการค้าประเวณี ทีเปลียนไปจากเดิ ม โดยการหันมาขายบริ การทางเพศแบบแอบ
แฝง ขายผ่านนายหน้า และใช้ Social Media ในการติดต่อ สื อสาร ทําให้ยากต่ อการถูกเจ้าหน้าทีจับกุม
โดยเด็กทีค้าประเวณี นนั จะให้ผลประโยชน์แก่สถานบริ การ หรื อ กรณี มีการเปิ ดโรงแรมแล้วใช้โรงแรม
เป็ นสถานที ค้าประเวณี ทางโรงแรมที เป็ นนิ ติ บุคคลได้รับ ผลประโยชน์ จากเด็ ก คื อ ค่าห้อง โดยนิ ติ
บุคคลไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าเด็กเข้ามาใช้บริ การเพือวัตถุประสงค์ใด ทําให้เด็กค้าประเวณี
โดยใช้สถานบริ การ อาทิเช่ น โรงแรม ห้องพักรายวัน ได้โดยง่าย ผลทีกฎหมายไม่ มีบทลงโทษแก่นิติ
บุ คคลที ได้รับผลประโยชน์จ ากเด็กที ใช้บริ การสถานที ดังกล่าว ก่ อ ให้เกิ ดช่ องทางในการใช้สถานที
เหล่านันเป็ นแหล่งในการค้าประเวณี ได้
ประการทีสาม การกําหนดบทลงโทษแก่ผซู ้ ื อบริ การจากเด็ก
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 8 กําหนดบทลงโทษ
ในกรณี มีบุคคลมาซื อบริ การกับเด็ก หากพบว่า ผูน้ นกระทํ
ั
าชําเราหรื อกระทําอืนใดเพือสําเร็ จความใคร่
แต่ปัจจุ บันผูซ้ ื อบริ การทางเพศมี พฤติกรรมในการซื อบริ การที เปลียนไป ตามสภาพสังคมและสภาพ
ร่ างกายของผูซ้ ื อบริ การทีไม่สามารถให้ตนเองสําเร็ จความใคร่ ได้ ทําให้เกิดการซื อบริ การเด็กเพือให้เกิด
ความบันเทิงทางกาม เช่น จ้างเด็กมาเต้นโชว์ถอดเสื อผ้า จ้างเด็กถอดเสื อผ้าโชว์ทางไลน์ส่วนตัว แต่การ
กระทําทีนําเด็กมาโชว์เรื อนร่ างทําให้เด็กเกิดความอับอายและถือว่ามีการขายเรื อนร่ างเพือให้เกิดความ
บันเทิ งทางเพศ เด็กกลายเป็ นเครื องมือ ในการแสวงหาผลประโยชน์ ทางเพศ ซึ งตามกฎหมายฉบับนี
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารคุ ้ ม ครองแก่ เด็ ก เนื องจากการกระทํา ของผู ้ซื อบริ ก ารดั ง กล่ า วไม่ มี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ทําให้พบว่ากรณี ทีกฎหมายกําหนด
บทลงโทษสําหรับบุคคลทีกระทําการตามมาตรา 8 จํากัดไว้แคบเกินไป เมือสภาพสังคมเปลียนแปลงไป
พฤติกรรมของบุ คคลก็เปลียนไป สมควรทีต้องปรั บปรุ งมาตรการทางกฎหมายตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน
ด้วย
ปั ญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน เป็ นปั ญหาทีทุกประเทศให้ความสําคัญ เพราะ
เด็กเป็ นทรั พยากรทีสําคัญของโลก ทีจะนําพาประเทศไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ซึ งนับวันปั ญหาของเด็ก
และเยาวชนยิงทวีความรุ นแรงและขยายวงกว้างมากยิงขึน ซึ งแต่เดิมกฎหมายทีเข้ามาปกป้ องคุม้ ครอง
เด็กคือ บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาและประกาศคณะปฏิ วตั ิฉบับที 132 และฉบับที 294 แต่
เนื อหาสาระของกฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้นไปในทางลงโทษผูท้ ีกระทําความผิด ไม่มีแนวทางในการทีจะ
มุ่ ง บํา บัด ฟื นฟู หรื อ ให้ ก ารดู แลเด็ ก รวมถึ ง เด็ ก ที ต้อ งได้รั บ การดู แ ลเป็ น พิ เศษ เช่ น เด็ ก ที มี ค วาม
ประพฤติ ไ ม่ เหมาะสม หรื อเสี ยงต่ อ การกระทํ า ความผิ ด จึ ง ได้ มี ก ารตรากฎหมายออกมา ชื อ
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พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หลังจากทีพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ .ศ. 2546 มีผลใช้บงั คับ
เมือศึกษาพบว่ากฎหมาย ฉบับนี มีบทบัญญัติทีเป็ นปั ญหาในการบังคับใช้อยู่หลายประการ คือ ปั ญหา
ศาลที มี อ ํา นาจในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองเด็ ก ตามมาตรา 5
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง เด็ก พ.ศ. 2546 ได้กาํ หนดให้ศาลทีมีอาํ นาจในการพิจารณาพิพากษาความผิด
ตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองเด็กคือ ศาลยาวชนและครอบครั ว ซึ งไม่ว่าผูก้ ระทําความผิดจะมีอายุน้อย
กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ หรื อ มากกว่า 18 ปี บริ บูรณ์ขึนไป ถ้าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
เด็ ก ต้อ งนําความผิดดังกล่ าวขึ นฟ้ อ งต่ อศาลเยาวชนและครอบครั ว ซึ งอัต ราโทษตาพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก นัน ตามมาตรา 78 ถึง มาตรา 86 เป็ นอัตราโทษทีอยู่ในอํานาจการพิจารณาของศาลแขวง
จึ งสมควร ที มี การแยกความรั บ ผิดระหว่างผู ก้ ระทํา ความผิด ที เป็ นเด็ กอายุไม่ ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ และ
ผู ก้ ระทําความผิ ด ที มี อ ายุม ากกว่ า 18 ปี แยกออกจากกัน เพื อความสะดวก และเป็ นสั ด ส่ ว นในการ
พิจารณาคดี อีกทังยังมีปัญหาการตีความกฎกระทรวงกําหนดเด็กทีเสี ยงต่อการกระทําความผิด ทียังไม่
ชัดเจนแน่ นอน ส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการบังคับใช้ ปั ญหาการแจ้งการคุม้ ครองเด็กทีไม่ได้มีการกําหนด
บทลงโทษสําหรับผูท้ ีไม่ได้ปฏิบตั ิตาม ปั ญหาคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กทีมีเพียงแต่ตวั แทนจาก ภาครัฐ
และภาคเอกชนมี ปัญหาในการนําเด็กเข้าสู่ กระบวนการสงเคราะห์ ที ยังขาดมาตํารการเยียวยา และ
ติดตามผล
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้า ประเวณี พ.ศ.
และ
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.
แม้ว่าจะมีการวางข้อกําหนดและมาตรการ ต่าง
ๆไว้ ทังการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต เด็ ก และครอบครั ว การปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก การ
สงเคราะห์เด็ก การคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก การส่ งเสริ มความประพฤติเด็ก อีกทังยังมีมาตรการทางอาญา
ลงโทษผูก้ ระทําการล่ ว งละเมิ ด สิ ทธิ เด็ก หรื อกระทําความผิด ต่ อเด็ กและสิ ท ธิ ของเด็ ก แต่ ก็ยงั พบว่ า
ปั ญหาเกี ยวกับเด็กยังเกิ ดขึนอย่างต่อเนื อง และนับวันยิงทวีความรุ นแรงและสลับซับซ้อนมากขึน ทัง
ปั ญหาการทอดทิง การถูกทารุ ณกรรมจากบุคคลในครอบครั วและบุคคลอืน การล่วงละเมิดสิ ทธิ ความ
เป็ นส่ วนตัวของเด็กจากสื อต่าง ๆ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี ทีมีอตั ราเพิมขึน
ในปั จจุบนั รวมทังเด็กมีพฤติ กรรมเสี ยงต่อการกระทําความผิดและมีความประพฤติไม่ เหมาะสมเพิม
มากขึน เนื องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และกฎหมายทีบังคับใช้อยู่
ยังไม่ทนั กับเหตุการณ์ในปั จจุ บนั ทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว อีกทังการกําหนดอัตราโทษตาม
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กฎหมาย ในการลงโทษผูก้ ระทําความผิดทีแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการค้าประเวณี นนั
ยังมีอตั ราการลงโทษทียังไม่สูงมากนัก ควรปรั บปรุ งแก้ไขเพิ มเติ มบทลงโทษให้เหมาะสมและมี การ
กําหนดอัต ราโทษสู ง ขึ น และมี ม าตราการลงโทษผู ท้ ี เกี ยวข้อ งกับ การกระทํา ความผิ ด ดังกล่ า วให้
ครอบคลุ มและชัดเจนมากยิงขึน รวมทังพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะ
. การคุม้ ครองเด็กและการสร้างมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมทังบทลงโทษ กระบวนการ
เยีย วยาแก้ปั ญ หาแก่ เด็ ก จํา เป็ นที ต้อ งปรั บ ปรุ ง แก้ไขพระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้ เหมาะสม การนํากฎหมายอื นที มาใช้เพื อลงโทษแก่ เด็ ก ที กระทํา การอัน
กฎหมายบัญญัติว่าเป็ นความผิด หรื อ บุคคลอื นที แสวงหาประโยชน์จากเด็กด้วยวิธีการค้าประเวณี มี
วิธีการลงโทษเด็กทีตกป็ นเหยือที รุ นแรงเกินไปหากเที ยบกับการกระทําความผิด อี กทังกฎหมายไม่มี
กระบวนการเยียวยาแก้ไขแก่ เด็ ก ที เกี ยวข้อ งกับ การค้า ประเวณี อ ย่างเหมาะสม จึ งควรมี การพัฒ นา
มาตรการในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้มีอตั รา
โทษทีเหมาะสมที เหมาะสมกับเด็กที ตกเป็ นเหยือจากการค้าประเวณี จะส่ งผลให้เกิ ดการคุม้ ครองเด็ก
เด็กทีถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
. เสนอแนะให้ มี การแก้ไขพระราชบัญ ญัติ คุม้ ครองเด็ ก พ.ศ.
ในเรื องอํานาจศาลที มี
อํานาจในการพิจารณาความผิดตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก ในกรณี ของผูก้ ระทําความผิดที มีอายุ
มากกว่า 18 ปี บริ บูรณ์ขนไป
ึ เมืออัตราโทษอยูใ่ นอํานาจการ พิจารณาของศาลแขวง จึงควรให้ศาลแขวง
มีอาํ นาจในการพิจารณา พิพากษา และพระราชบัญญัติ คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ควรมี การแก้ไขตัวบท
กฎหมายให้มีความครอบคลุมกับปั ญหาเด็กและเยาวชน ทีได้เปลียนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมาตรการ
ทางกฎหมายในการทีมุ่ง ฟื นฟู เยียวยาเด็กที พึงจะได้รับการสงเคราะห์ทีควรมีการติดตามผลหลังได้รับ
การสงเคราะห์ ตลอดจนพัฒ นาในการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลในทุ ก ภาคส่ วน เพื อให้ ก ฎหมายมี
ประสิทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดในการนําไปบังคับใช้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกฎหมาย
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บทคัดย่ อ
การวิ จัยครั งนี มี ว ตั ถุ ประสงค์ ) ศึ กษาพฤติ กรรมการซื อหวยใต้ดิ นของประชาชน อําเภอเมือ ง
จังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถีในการซื อหวยใต้ดินของประชาชน อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน
คน ทํา
การสุ่ มตัวอย่างหลายขันตอน การวิจยั นี ใช้แบบสอบถามเพือรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี และค่าไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมการซื อหวยใต้ดิน ส่ วน
ใหญ่ซือหวยใต้ดิน นาน ๆ ครัง ระยะเวลา - ปี ซื อหวยประเภท ตัวบน โดยมีค่าใช้จ่าย - บาท
เงิ นในการซื อมาจากการทํางานและซื อกับคนรู ้จกั มีหลักการซื อจากสิ งรอบตัว และซื อในเช้าวันออก
รางวัล สาเหตุทีซื อ เพราะชอบเสี ยงโชค ส่ วนใหญ่ ถูกรางวัล ปี ครั ง โดยถูกรางวัล ตัวบน เป็ นเงิ น
มากกว่า , บาท นอกจากหวยใต้ดิน นิ ยมซื อหวยรัฐบาล โดยผลของการซื อหวยใต้ดิน เสี ยมากกว่า
ได้ 2) ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพศกับ ความถี ในการการซื อหวยใต้ ดิ น พบว่ า เพศมี
ความสัมพันธ์กบั ความถีและช่วงเวลาในการซือหวยใต้ดิน,การเลือกซื อหวยใต้ดินจากหนังสื อหวย อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ: พฤติกรรม, หวยใต้ดิน, พฤติกรรมการซือ
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Abstract
The purposes of this research were to study about people’s illegal lottery buying behaviors
and to investigate the relationship between genders and frequency of people’s illegal lottery buying
behaviors in Mueang district, Phuket province. The sample was 400 people in Phuket by multi-stage
sampling. The study used a questionnaire to collect the data. The statistics which used for data
analysis were percentage, frequency and chi-square test.
The study found that 1) Most people sometimes bought illegal lotteries twice to five times
per year and they preferred the last three digits prize spending money approximately100-500 baht.
People spent from their earn money and they bought lotteries from people who they’ve known. They
bought lotteries from things around them and they bought them in the morning of the draw date. The
reason people bought lotteries was they liked to gamble. Most people won the prize once a year as
well as they won the last three digits prize in amount of more than 2,000 baht. In addition to illegal
lotteries, they also bought government lottery. The illegal lottery result was lost more than won.
2) The study of relationship between genders and frequency found that genders related to
frequency and timing of illegal lottery buying choosed from lottery books. There was statistically
significant at 0.05 level.
Keywords: behaviors, illegal lottery, buying behaviors
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บทนํา
หวยได้เริ มเล่นกันครังแรกในประเทศจีน และได้แพร่ ขยายมาในประเทศไทย ประมาณ ปี พ.ศ.
2378 ตรงกับ ในสมัย รั ช การที 3 ได้มี พ ระบรมราชานุ ญ าตให้ มีก ารเล่ น หวย ก.ข. เพื อแก้ไ ข ปั ญ หา
เศรษฐกิจทีตกตํา ข้าวยากหมากแพง เงินทองหายาก ประชาชนเก็บเงินไว้ ไม่นาํ เงินมาใช้จ่าย ดังนันเมือ
มีหวย ก.ข. ประชาชนได้นาํ เงินออกมาใช้มากขึน เงินได้สะพัด และรัฐเก็บภาษีมาบํารุ งบ้านเมืองได้มาก
ขึน พร้อมทังมีหลักประกันว่าหวย ก.ข. เป็ นการพนันเสี ยงโชคทีถูกต้องตามกฎหมาย ความนิ ยมในการ
เล่ นหวย ก.ข. ได้แพร่ หลาย จากเดิ มที เล่ นเฉพาะในกรุ งเทพฯ ต่ อมาได้ขยายไปสู่ ต่างจังหวัด ทําให้มี
รายได้เข้าพระคลังหลวงเป็ นจํานวนมาก (เด่นเดือน เหลืองเซ็ง, 2538) ต่อมาเมือประเทศไทยมีการก่อตัง
กองสลากกินแบ่งรัฐบาลขึนเมือวันที 5 เมษายน 2482 (อเนก นาวิกมูล, 2531) จึ งได้เกิดการเล่นหวยใต้
ดินขึน โดยยึดเอาสลากกินแบ่งของรัฐบาล เป็ นรู ปแบบพืนฐาน โดยใช้เลข 3 ตัว และ 2 ตัว ของรางวัลที
1 และเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที ออกเป็ น ปกติ ค วบคู่ ไปด้วยกัน หวยใต้ดิ น จึ งเป็ นที นิ ยมเล่ นอย่า ง
แพร่ หลายในสังคมไทย เพราะมีวิธีการเล่นง่ ายกว่าการซื อหวย ก.ข. การซื อขายเป็ นไปอย่างสะดวกได้
ง่ายและเป็ นทีรู ้จกั กันโดยทัวไปทังในชุมชน (เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา,2558)
จนกลายเป็ นส่ วนหนึ งในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะจากกลุ่ม ประชาชนทีขาดโอกาสดี ๆ ในการ
ดําเนิ นชีวิต หวยเถือนจึ งเป็ นเหมือนสิ งทีจะทําให้ชีวิตของคน เหล่านัน ดี ขึนแม้ว่าหวยเถือนจะเป็ นการ
พนัน ทีผิดกฎหมายแต่ก็ยงั ได้รับความนิ ยมจากประชาชน เพราะเข้าถึงได้ง่าย ไม่จาํ เป็ นต้องมีเงินขันตํา
เพียงแค่ 1 บาทก็เล่นได้และผลตอบแทนค่อนข้างสู ง (ศศิประภา หัตถกรรม และสาวิตรี รัศมี, 2556)และ
แทบจะไม่มีใครไม่รู้จกั หรื อไม่รู้ว่าวิธีการเล่น เพราะทุกชนชัน แทบจะไม่มีใครไม่เล่นหวยเถือน จึ งทํา
ให้เห็ นว่าหวยเถือนไม่ ได้เป็ นเพียงแค่การ พนัน ที มีคนเล่นเยอะเท่ านัน แต่ ยงั มี คนเข้ามาเกี ยวข้อ งใน
ฐานะอืนๆ อีกเช่น คนขาย คนเดินโพย และเจ้ามือรับแทง เป็ นต้น (เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา, 2558)
จากทีกล่ าวมาข้างต้นของการเล่นพนันหวยใต้ดิน ซึ งเป็ นการพนันประเภทหนึ งทีผิดกฎหมาย
ถือได้ว่าเป็ นการเสี ยงโชคทีได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากและส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและปั จจัยต่าง ๆทีมีผลต่อการ
ซื อหวยใต้ดิน ได้แก่รูปแบบ ราคา ผลตอบแทนทีได้รับ ความสะดวกในการซื อ เพื อจะได้เป็ นข้อมู ล
พืนฐานในการแก้ไขปั ญหาการซื อหวยใต้ดิน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการซือหวยใต้ดินของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2. เพื อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถี ในการซื อหวยใต้ดินของประชาชน อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีใช้ศึกษาในครังนี คือ ประชาชนอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 248,997คน
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ ประชาชนอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
ตําบล ได้แก่ ตําบลเกาะแก้ว ตําบลฉลอง ตําบลวิชิต ตําบลรั ษฎา ตําบลกะรน ตําบลราไวย์ ตําบลตลาด
ใหญ่ ตําบลตลาดเหนื อ ซึงมีจาํ นวน , คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่างหลายขันตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
คน (Taro Yamane, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ,2549, 47)
2. เครื องมือวิจยั ทีทําการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึงมีทงหมด
ั
3 ตอน ดังนี
2.1 แบบสอบถาม ส่ ว นที เป็ นแบบเลื อกตอบ (Check list) เป็ นคําถามเกี ยวกับ ข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลียต่อเดือน
2.2 แบบสอบถาม ตอนที เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) ข้อมูลพฤติกรรมการซื อหวยใต้ดิน
ของประชาชนอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สาเหตุ ลักษณะ หลักในการเลือกซื อเลข ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกซื อเลข แหล่งทีซื อ ความถีในการซื อ ช่วงเวลาในการซื อ ความถีในการถูกรางวัล จํานวนเงิน
รางวัลทีถูกรางวัล ประเภทของการถูกรางวัลหวยประเภทอืน แหล่งทีมาของเงิน ระยะเวลาการซื อและ
ผลของการเล่นหวยใต้ดิน จํานวน ข้อ
2.3 แบบสอบถาม ตอนที เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) แบบสอบถามเกียวกับทัศนคติทีมี
ต่อการซือหวยใต้ดิน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ก่ อ นการนําแบบสอบถามซึ งเป็ นเครื องมื อ การวิ จัย ไปเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล นั น ผูว้ ิ จัยได้นํา
เครื องมื อ ให้ผูเ้ ชี ยวชาญได้ต รวจสอบความเที ยงตรงและความน่ าเชื อถื อ ของเครื องมื อ การวิจัย และ
หลังจากนันได้ทาํ การปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
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. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยส่ งแบบสอบถามบนเว็บไซต์ Google form และส่ งให้กลุ่มตัวอย่าง 400
คน บนแอปพลิ เคชัน Facebook เพือเก็บรวบรวมข้อมู ลแบบสอบถามทําการตอบแบบสอบถามนี โดย
เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
การวิจยั นีได้มีการวิเคราะห์ผลการวิจยั โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี และค่าไคแสควร์
ผลการวิจัย
. การวิจยั ครั งนี ได้ผลการวิจยั ซึ งตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 1 เกียวกับพฤติกรรมการซื อ
หวยใต้ดิน พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ ซือหวยใต้ดิน นาน ๆ ครั งจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ซื อเป็ นระยะเวลา - ปี โดยซื อหวยประเภท ตัว บน จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการซื อต่ อครั ง - บาทจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . แหล่งที มาของเงินใน
การซื อหวยใต้ดิน คือ รายได้จากการทํางาน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และมักจะซื อหวยใต้
ดิ นกับคนรู ้จกั จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีหลักในการซื อหวยใต้ดินจากสิ งของรอบตัว
เช่ น ทะเบียนรถ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และซื อหวยใต้ดินในช่ วงเวลา เช้าวันออกรางวัล
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . สาเหตุทีซื อหวยใต้ดินนัน เป็ นเพราะชอบเสี ยงโชค จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ถูกรางวัลหวยใต้ดิน ปี ครั ง จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ . ประเภทของการถูกรางวัล ตัวบน จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . โดยเป็ น
จํานวนเงิ น มากกว่า , บาทขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และพบว่าประชาชนส่ วน
ใหญ่นอกจากซื อหวยใต้ดิน ยังนิยมซื อหวยรัฐบาลจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . โดยผลของการ
ซือหวยใต้ดิน เสี ยมากกว่าได้ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2.การวิจยั ได้ผลการวิจยั ทีตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถี
ในการการซื อหวยใต้ดิน ซึ งการวิจยั นี แสดงผลว่าเพศมี ความสัมพันธ์กบั ความถี ในการซื อหวยใต้ดิ น
หลักในการเลือกซื อหวยใต้ดินจากหนังสื อหวย และช่วงเวลาในการซื อหวยใต้ดินอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติทีระดับ . และเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั หลักในการเลือกซื อหวยใต้ดินจากความฝั น สิ งของ
รอบตัว วันเกิดเหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ การตามข่าวความเชื อการใบ้หวย การซื อตามคนอืน สิ งศักดิสิ ทธิ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
1. เพือศึกษาพฤติ กรรมการซื อหวยใต้ดินของประชาชน อําเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย
พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ซือหวยใต้ดิน นาน ๆ ครัง เคยซื อเป็ นระยะเวลา - ปี โดยซื อหวยประเภท
ตัวบน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยการซื อหวยใต้ดิน (ผาสุ ก พงษ์ไพจิ ต รและคณะ,2543) ผลการศึกษา
พบว่าได้อธิบายถึงวิธีการซื อหวยใต้ดินมีวิธีการซื อดังนี ตัวบน ตัวล่าง ตัวตรงโต๊ด หรื อคูณวิงบน
วิงล่างและ ตัวล่าง โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื อต่อครัง - บาท ซึ งสอดคล้องกับรวมพร บุญยะภาศ
(2553) ได้ทาํ การศึ กษาเรื องปั จจัยที ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคหวยใต้ดิน ในเขตพื นที จังหวัดกําแพงเพชร ผล
การศึ กษาพบว่า ประชาชนทีมี พฤติกรรมการซื อหวยใต้ดินเฉลียต่ องวด - บาท แหล่งทีมาของ
เงินในการซื อหวยใต้ดิน คือ รายได้จากการทํางานและมักจะซื อหวยใต้ดินกับคนรู ้จกั และมีหลักในการ
ซื อหวยใต้ดินจากสิ งของรอบตัว เช่ น ทะเบี ยนรถ โดยซื อหวยใต้ดิ นในช่ ว งเวลา เช้า วันออกรางวัล
สาเหตุทีซื อหวยใต้ดินนัน ซื อเพราะชอบเสี ยงโชค ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ณัทธมน อธิคุณาสิ น ( )
ได้ศึกษา เรื อง พฤติกรรมการเล่นหวยของประชาชนตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือ ง จังหวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเล่นหวยโดยพบว่าสาเหตุของการเล่ นของประชาชนส่ วนใหญ่ มีสาเหตุ
การเริ มเล่นหวยจากความต้องการเสี ยงโชค และพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ถูกรางวัลหวยใต้ดิน ปี ครั ง
ประเภทของการถูกรางวัล ตัวบน โดยเป็ นจํานวนเงิน มากกว่า , บาทขึนไป และพบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่นอกจากซื อหวยใต้ดิน ยังนิยมซือหวยรัฐบาล โดยผลของการซื อหวยใต้ดินนันเสี ยมากกว่าได้
2. เพื อศึ กษาความสั มพัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมการซื อหวยใต้ดิ นของประชาชน อําเภอเมือ ง
จังหวัด ภู เก็ต ผลการวิจัยพบว่าเพศมี ความสั มพันธ์ กบั ความถี ในการซื อหวยใต้ดิ น ซึ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพัชระ คงพินิจบรรจง ( ) ทีได้ศึกษาปั จจัยที มีผลต่ อการซื อหวยเถื อน ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า เพศ ต่างกันมีปัจจัยในการซื อหวยทีแตกต่าง หลักในการเลือกซื อหวย
ใต้ดินจากหนังสื อหวย และช่วงเวลาในการซื อหวยใต้ดินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ซึ งไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติมน สื อเสาวลักษณ์ ( ) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กนั กับพฤติกรรมการ
ซื อหวย ใต้ดินของประชาชนในตํา บลอ่างศิ ลา อําเภอเมื อง จังหวัดชลบุรี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที
ระดับ . และเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั หลักในการเลือกซื อหวยใต้ดินจากความฝัน สิ งของรอบตัว วัน
เกิ ดเหตุ การณ์ สําคัญต่ าง ๆ การตามข่าวความเชื อการใบ้หวย การซื อตามคนอื นสิ งศักดิ สิ ทธิ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั งนี เป็ นการศึกษาความเสมอภาคของเพศที สามในการสมรส จังหวัดภู เก็ต ความ
ต้องการให้มีกฎหมายรั บรองสิ ทธิ และเสรี ภาพในการอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภรรยาตามกฎหมายปั จจุ บัน
ของบุ คคลเพศทีสามนัน มีความเกียวข้องกับสิ ทธิ และหน้าทีทีจะติดตามมาหลายประการซึ งการศึกษา
และวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ) เพือศึกษาความเสมอภาคของเพศทีสามในการสมรส ) เพือวิเคราะห์สภาพ
ปั ญหาของเพศทีสาม จากการขาดสิ ทธิ ความเสมอภาคในการสมรส กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครั งนี
กลุ่มเพศทีสาม จํานวน คน เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี และค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า ) ศึกษาความเสมอภาคของ
เพศทีสามในการสมรส ทีมีทศั นคติเชิ งบวกต่อกลุ่มที มีความชอบระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดียวหรื อ
รั กได้ทงสองเพศ
ั
มากทีสุ ด คน ร้ อยละ . สิ ทธิ เสรี ภาพในสังคมไทย มากทีสุ ด คน ร้อยละ
45.00 2) สภาพปั ญหาของเพศทีสาม จากการขาดสิ ทธิ ความเสมอภาคในการสมรส กลุ่มทีมีความชอบ
เพศตรงข้าม เห็ นด้วย คน ร้ อยละ . ไม่ เห็ นด้วย คน ร้ อยละ . กลุ่มรสนิ ยมชอบเพศตรง
ข้าม เห็นด้วย คน ร้อยละ 94.50 ไม่เห็นด้วย คน ร้อยละ 5.50
คําสําคัญ: ความเสมอภาค, เพศทีสาม, การสมรส
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Abstract
This research studied about equality of LGBTQ+’s marriage in Phuket. To have right acts of
legal cohabitation according to the present laws of LGBTQ+ which related to rights and duties were
followed many things. The objectives of the research were that to study of equality of LGBTQ+’s
marriage and to analyze the problems of people who lacked of equal rights in marriage. The sample
was selected from 200 LGBTQ+ people. The instrument used in the study was Likert’s rating scale.
The statistics were used for data analysis using percentage and frequency.
The research found that 1) Study of equality of LGBTQ+’s marriage had positive attitude
towards heterosexuality, homosexuality or bisexuality 100 people at the percentage of 50 and rights
in Thai society were 90 people at the percentage of 45.
2) The problems of LGBTQ+ people who lacked of equality in marriage. 193 heterosexual people
agreed at the percentage of 96.5, but 8 people disagreed at the percentage of 3.50. 189 homosexual
people agreed at the percentage of 94.5, but 11 people disagreed at the percentage of 5.50%
Keywords: equality, marriage, LGBTQ+ people
บทนํา
สภาพความเป็ นจริ งมนุษย์จะมีความรักและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลทีเป็ นเพศตรงข้าม
หรื อที เรี ยกว่า “รั กต่ างเพศ” (Heterosexual) แต่ก็มีมนุ ษย์จาํ นวนหนึ งที มีพฤติ กรรมดังกล่าวแตกต่ าง
ออกไป คือแทนทีจะรักบุคคลต่างเพศแต่กลับรักบุคคลทีมีเพศเดียวกับตน ซึ งอาจจะเป็ นชาย หรื อหญิงก็
ได้ ทีเรี ยกว่า “รั กร่ วมเพศ” (Homosexual) ธรรมชาติ จะจัดแบ่ งมนุ ษย์ออกเป็ น กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ชาย
และหญิงอย่างชัดเจน จนทําให้มนุ ษย์ทงั กลุ่ม มีความแตกต่างกันด้วยลักษณะทางกายภาพทังด้านของ
สรี ระ กิริยาท่าทาง และนําเสี ยง ซึ งกําหนดโดยฮอร์ โมนเพศ รวมถึงด้านความคิดและการแสดงออกซึ ง
เกิ ดจากค่านิ ยมทางสังคม โดยให้ผูช้ ายมี ความเข้มแข็ง อดทน รู ้ จกั เสี ยสละ กล้าหาญ และมี ความเป็ น
ผูน้ าํ ส่ วนผูห้ ญิงมีความเรี ยบร้อย อ่อนหวาน รู ้จกั สงวนท่าทีและไม่กา้ วร้าว โดยจัดให้ชายคู่กบั หญิง เพือ
การมี เพศสั มพัน ธ์ แ บบปกติ และสื บพัน ธุ์ แต่ ก ระนั นมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนยังคงมี รายละเอี ย ดของชี วิต ที
แตกต่างกันไปตามสภาพจิตใจและสภาพแวดล้อมทีเกิดมา อันมีส่วนผลักดันให้พฒั นาการทางเพศของ
มนุ ษ ย์ผิด เพี ยนไปจากเพศที เกิ ด มาความเป็ น “รั กร่ ว มเพศ” จึ ง เกิ ดขึ น (นิ รันดร์ ทรงนิ รันดร์ และศิ ริ
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ลักษณ์ ประสันแพงศรี , 2561) ในปั จจุบนั ได้มีหลายประเทศมีการรับรองสถานะทางกฎหมายให้แก่ชาย
หรื อหญิงมีรูปแบบของความรักตามความต้องการของตน โดยทีไม่ได้ให้ความสําคัญในเพศกําเนิดของ
แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็ นความรักใน รู ปแบบ ชายหญิง ชายชาย หรื อ หญิงหญิง โดยรัฐในหลายประเทศได้
บัญญัติกฎหมายเพือรั บรองสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานในการใช้ชีวิต คู่ร่วมกันของบุ คคลเหล่ านี เพื อสร้ างความ
เสมอภาค และตอบสนองต่อความต้องการในการดําเนินชีวิตให้แก่บุคคลในทุกรู ปแบบของความรัก ซึ ง
โดยหลักของกฎหมายทัวไปแล้ว การรั บ รองสถานะการใช้ ชี วิ ต คู่ ร่วมกันเป็ นการรั บรองเฉพาะใน
รู ปแบบของความรั กระหว่างชายกับ หญิ งเท่ านันด้วยเหตุ นีจึ งส่ งผลให้ คู่รัก เพศทางเลื อกมี ความรั ก
แตกต่างจากความรักของบุคคลทัวไปทีสังคมให้การยอมรั บ ถูกสังคมปฏิเสธและมองความรักของเพศ
ทางเลือกหรื อคู่รักเพศเดี ยวกันนันเป็ นการขัดต่อเพศกําเนิ ด เป็ นสิ งทีผิดปกติและสังคมไม่ควรให้การ
ยอมรับ ด้วยเหตุนีจึงทําให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นชีวิตในสังคมของคู่รักเพศทางเลือก (นิ
รันดร์ ทรงนิ รันดร์ และศิริลกั ษณ์ ประสันแพงศรี , 2561) การทีบุ คคลมีความหลากหลายทางเพศเป็ นคู่
สมรสกันนันย่อมมีปัญหากฎหมายทีเกียวข้องหลายประการ เช่น ปั ญหาการทํานิติกรรมและสัญญาสิ ทธิ
และหน้าทีระหว่างกัน การจัดการทรัพย์สินระหว่างกัน การอุปการะเลียงดู การรับบุตรบุญธรรม การอุม้
บุญและการใช้คาํ นําหน้านามเพือแสดงให้รู้ถึงเพศสภาพ ฯลฯ ปั ญหาเหล่านี ย่อมแสดงให้เห็นถึงการไม่
มีกฎหมายรองรับซึ งย่อมเป็ นการขัดกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนในด้านความเสมอภาคของบุคคลทีมีความ
หลากหลายทางเพศและขัดกับรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช
ดังนันหากจะ
พิจารณาว่า บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ ทีสภาพทางร่ างกายเป็ นชายหรื อหญิงแต่มีจิตใจตรงข้าม
กับ สภาพทางร่ างกายที ไม่ ใช่ ช ายหรื อ หญิ ง ก็ เป็ นมนุ ษ ย์เหมื อ นกัน และก็อ ยู่ภายใต้ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน
เดี ยวกัน และแม้รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทยจะไม่ มีบ ทบัญ ญัติ ที ชัด เจนถึ งการแยกเพศแต่ ก็
บัญญัติลกั ษณะรวม ๆ กันในการให้สิทธิ ความเสมอภาคและเสรี ภาพของคนไทย มีความหมายรวมถึ ง
บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศด้วย (ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ , 2562) การจะให้มีกฎหมายรั บรองสิ ทธิ
และเสรี ภาพในการอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภรรยาตามกฎหมายปั จจุ บนั ของบุคคลที มีความหลากหลายทาง
เพศนัน จะเกียวข้องกับสิ ทธิและหน้าทีทีจะติดตามมาหลายประการซึ งการศึกษาและวิจยั ตามประเด็น
ศึกษาทัง ประเด็นนันจะทําให้ได้คาํ ตอบทีสามารถ นําไปจัดทําเป็ นสิ ทธิ ความเสมอภาคในการสมรส
ของบุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาความเสมอภาคของเพศทีสามในการสมรสจังหวัดภูเก็ต
. เพือวิเคราะห์สภาพปั ญหาของเพศทีสามในจังหวัดภูเก็ตจากการขาดสิ ทธิ ความเสมอภาคใน
การสมรส
วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่ มเพศทีสามในการสมรส จังหวัดภูเก็ต แต่ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
เลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multistage Sampling) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง คน ดังนัน
ผู ้วิ จั ย ได้ ก ํ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นกลุ่ ม เพศที สาม จํา นวน
คน เครื องมื อ ในการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถามข้อมู ลทัวไปเป็ นแบบสอบถาม จํา นวน ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การประกอบ
อาชีพ รายได้ประจําต่อเดือน และอําเภอทีอาศัย เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถาม
ด้านศึ กษาความเสมอภาคของเพศที สามในการสมรส จํานวน 2 ข้อ เป็ นแบบสอบถามประมาณค่ า
(Rating Scale) ของ Likert 5 ลําดับ คือ มากทีสุ ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ ด (1) และ
แบบสอบถามด้านความคิด เห็ น เรื องความเสมอภาคของเพศที สามในการสมรส จํานวน 26 ข้อ เป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) การเก็บรวบรวมข้อ มู ลโดยผูว้ ิจัยอธิ บายและชี แจงรายละเอี ยด
เกี ยวกับ วัต ถุ ป ระสงค์ของแบบสอบถาม โดยวิ ธี การตอบแบบสอบถามเป็ นรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า น
Google from ตลอดจนรับแบบสอบถามกลับคืน และสถิติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี และค่าสถิติร้อย
ละ (Percentage)
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อที พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่แสดงทัศนคติในเชิ งบวกต่อบุคคลหนึ งบุคคล
เป็ นความรั กระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดี ยวหรื อรั กได้ทงสองเพศ
ั
มี จาํ นวนมากทีสุ ด คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ . ลํา ดับ รองลงมามี ท ัศ นคติ ใ นเชิ ง บวกเรื องสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลหนึ งในการ
แสดงออกทางสังคมไทย มีจาํ นวนมากทีสุ ด คน คิดเป็ นร้อยละ . และกลุ่มตัวอย่างทีมีทศั นคติ
ความเสมอภาคของเพศทีสามในการสมรสทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือ ศักดิ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์, มีจาํ นวนที
เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 96.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , บุคคลทีมีความ
หลากหลายทางเพศในปั จจุบนั , มีจาํ นวนทีเห็นด้วย 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย
15 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 7.50, การจดทะเบี ยนคู่ ชีวิต จะทํา ได้ต่ อเมื อบุ คลลทังสองฝ่ ายมี อายุครบ 17 ปี
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บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง และทังสองฝ่ ายมีสัญชาติไทยหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งมีสัญชาติ
ไทย, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00,
การจดทะเบี ยนคู่ชีวิตในเพศเดี ยวกัน, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.00, มี จาํ นวนไม่
เห็ นด้วย 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 และวัตถุประสงค์ขอ้ ที ผลวิจยั พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ แสดง
ทัศนคติในเชิ งบวกต่อบุคคลหนึ งบุคคล เป็ นความรักระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดียวกันหรื อรักได้ทงั
สองเพศ, มีจาํ นวนมากทีสุ ด 0 คน คิดเป็ นร้อยละ .00, และเรื องสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลหนึงใน
การแสดงออกทางสั ง คมไทย, มี จาํ นวนมากที สุ ด 0 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 5.00 และกลุ่ มตัวอย่างทีมี
ทัศนคติ ความเสมอภาคของเพศที สามในการสมรสทีเห็ น ด้ว ยมากที สุ ดคื อ กลุ่ มชอบเพศตรงข้าม, มี
จํานวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 96.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , รสนิ ยม
ชืนชอบเพศตรงข้าม, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 94.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิด
เป็ นร้อยละ . , การเปลียน คําว่าคู่สมรส ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เปลียนจาก
คู่สมรสเป็ นคู่ชีวิต, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.00, มี จาํ นวนไม่เห็ นด้วย คน คิด
เป็ นร้ อยละ . , ทรั พย์สินระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่ งเป็ นสิ นส่ วนตัว หรื อสิ นทรั พย์ร่วมกัน ซึ งจะมี ผล
ร่ วมกันในทางกฎหมายแพ่ งและกฎหมายอาญา, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.00, มี
จํานวนไม่เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , บุ คคลทีมี เพศกําเนิ ดไม่ตรงเพศสภาพ, มีจาํ นวนที เห็ น
ด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 93.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , รสนิ ยมชืนชอบทัง
เพศหญิงและเพศชาย, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 93.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิด
เป็ นร้อยละ . , กลุ่มชอบเพศเดียวกัน, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.50, มีจาํ นวนไม่
เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศในปั จจุบนั , มีจาํ นวนทีเห็นด้วย
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 92.50, มี จ ํา นวนไม่ เห็ น ด้ว ย คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . , บุ ค คลที มี ค วาม
หลากหลายทางเพศอุม้ บุ ญได้, มีจาํ นวนที เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.50, มี จาํ นวนไม่ เห็นด้วย
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . , ผู ้เยาว์จ ะจดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต ต้อ งได้รั บ ความยิน ยอมของบิ ด า มารดา
ผูป้ กครอง หรื อศาล, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิด
เป็ นร้อยละ . , คู่ชีวิตมีอาํ นาจจัดการแทนผูเ้ สี ยหายเช่นเดียวกับสามีหรื อภรรยา ตามกฎหมายแพ่งและ
กฎหมายอาญา, มีจาํ นวนที เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.00, มี จาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ น
ร้อยละ . , คู่ชีวิตฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเสี ยชีวิต ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ ายหนึงมีสิทธิและหน้าที เช่นเดียวกับคู่สมรส,
มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 92.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , การ
จดทะเบียนคู่ชีวิตในเพศเดี ยวกัน, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.00, มี จาํ นวนไม่ เห็ น
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ด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , สังคมไทยทีให้ความสําคัญในเรื องความเสมอภาคทางเพศ, มีจาํ นวนที
เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , มีจาํ นวนไม่ เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , การแสดง
บทบาทของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่ าเที ยมกันหรื อ ไม่ , มีจาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ
87.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , สิ ทธิ ความเท่าเทียมกันในปั จจุบนั , มีจาํ นวนที
เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , มี จาํ นวนไม่ เห็ นด้วย คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . , การเคราพ
สิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์ในปั จจุ บัน, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , มี จาํ นวนไม่ เห็ น
ด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ .
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื อง ความเสมอภาคของเพศที สามในการสมรส มี ประเด็นที สามารถนํามา
อภิปรายผล ดังนี
1. ความเสมอภาคของเพศที สามในการสมรสผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ แสดง
ทัศนคติในเชิ งบวกต่อบุคคลหนึง เป็ นความรักระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดี ยวหรื อรักได้ทงสองเพศ
ั
มี
จํานวนมากที สุ ด คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ลํา ดับ รองลงมามี ทัศนคติ ในเชิ งบวกเรื องสิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภาพของบุคคลหนึ งในการแสดงออกทางสังคมไทย มีจาํ นวนมากทีสุ ด คน คิดเป็ นร้อยละ .
และกลุ่มตัวอย่างที มีทศั นคติความเสมอภาคของเพศทีสามในการสมรสทีเห็นด้วยมากทีสุ ดคือ ศักดิ ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์, มีจาํ นวนที เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 96.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ น
ร้อยละ . , บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศในปั จจุบนั , มีจาํ นวนทีเห็นด้วย 85 คน คิดเป็ นร้อยละ
92.50, มีจาํ นวนไม่เห็ นด้วย 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.50, การจดทะเบี ยนคู่ชีวิตจะทําได้ต่อเมือบุคลลทัง
สองฝ่ ายมี อายุครบ 17 ปี บริ บูรณ์ ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง และทังสองฝ่ ายมี สัญชาติไทยหรื อ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งมี สัญชาติไทย, มีจาํ นวนที เห็นด้วย 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.00, มี จาํ นวนไม่เห็ นด้วย
16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00, การจดทะเบี ยนคู่ชีวิตในเพศเดียวกัน, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย 82 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 91.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 ซึ งสอดคล้องกับ สิ ริวิมล พยัฆษี ( )
บทความนีเรื อง ความไม่เท่าเทียมในสิ ทธิกบั กลุ่มคนทีมีความหลากหลายทางเพศ มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ
อยู่ ประการ ) เพือชี ให้เห็ นถึ งปั ญหาของกลุ่มคนที มีความหลากหลายทางเพศ เมื อเกิดความไม่ เท่ า
เที ยมกันในสิ ทธิ และการถูกเลื อ กปฏิ บตั ิ และการถู กตีต ราจากสังคม ) เพือชี ให้เห็ นแนวทางการก้าว
ต่อไปของสิ ทธิ เพือให้เกิดความเท่ากันในด้านของสิ ทธิ โดยผูเ้ ขียนได้ทาํ การศึกษาเอกสารตลอดจนข้อ
กฎหมายในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และหลักการยอกยา
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การ์ ตาและการใช้กฎหมายสิ ทธิมนุ ษยชนสากลว่าด้วยวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางงานวิจยั และข้อมูล
พืนฐานและหน่ วยงานที เกี ยวข้อ ง และวิเคราะห์ เชิ งเนื อหาก่ อนนําเสนอในรู ปแบบพรรณนาสรุ ปผล
การศึกษาพบว่า ในสังคมไทยถึงแม้จะเปิ ดกว้างให้กบั กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ แต่การเปิ ดกว้างนันก็
ยังไม่ เพียงพอที จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี ความสุ ขหรื อได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกับ
ประชาชนคนอืนๆ การใช้สิทธิ อนั สมบูรณ์และการมีส่วนร่ วมในสังคมไม่มีทางเป็ นไปได้ หากสังคมไม่
ยอมรั บและไม่ เข้าใจว่าสมาชิ กในสังคมทุกคนเสมอกันและควรได้รับสิ ทธิมนุ ษยชนเท่าเทียมกัน และ
ร่ วมกันผลักดันและไม่ละเลยเพิกเฉย
2. สภาพปั ญหาของเพศทีสามในจังหวัดภูเก็ตจากการขาดสิ ทธิ ความเสมอภาคในการสมรสผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่แสดงทัศนคติในเชิงบวกต่อบุคคลหนึงบุคคล เป็ นความรักระหว่าง
คนต่างเพศ คนเพศเดี ยวกันหรื อรักได้ทงสองเพศ,
ั
มีจาํ นวนมากทีสุ ด 0 คนคิดเป็ นร้อยละ .00, และ
เรื องสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลหนึงในการแสดงออกทางสังคมไทย, มีจาํ นวนมากทีสุ ด 0 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.00 และกลุ่ มตัวอย่างทีมี ทศั นคติความเสมอภาคของเพศทีสามในการสมรสที เห็ นด้วยมาก
ทีสุ ดคือ กลุ่มชอบเพศตรงข้าม, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย
คน คิดเป็ นร้ อ ยละ . , รสนิ ยมชื นชอบเพศตรงข้าม, มี จ าํ นวนที เห็ นด้วย คน คิด เป็ นร้ อยละ
94.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , การเปลียน คําว่าคู่สมรส ในบทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เปลี ยนจากคู่ส มรสเป็ นคู่ ชีวิ ต, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิด เป็ นร้ อยละ
94.00, มี จ ํา นวนไม่ เห็ น ด้ว ย คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ . , ทรั พ ย์สิ น ระหว่า งคู่ ชี วิ ต โดยแบ่ ง เป็ นสิ น
ส่ วนตัว หรื อสิ นทรั พย์ร่วมกัน ซึ งจะมีผลร่ วมกันในทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, มี จาํ นวนที
เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 94.00, มีจาํ นวนไม่เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , บุคคลทีมีเพศ
กําเนิ ดไม่ตรงเพศสภาพ, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 93.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน
คิดเป็ นร้อยละ . , รสนิ ยมชื นชอบทังเพศหญิงและเพศชาย, มีจาํ นวนที เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อย
ละ 93.00, มีจาํ นวนไม่ เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , กลุ่มชอบเพศเดียวกัน, มี จาํ นวนที เห็นด้วย
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 92.50, มี จ ํา นวนไม่ เห็ น ด้ว ย คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . , บุ ค คลที มี ค วาม
หลากหลายทางเพศในปั จจุบนั , มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 92.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย
คน คิดเป็ นร้ อยละ . , บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศอุม้ บุญได้, มี จาํ นวนทีเห็ นด้วย คน
คิดเป็ นร้ อยละ 92.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , ผูเ้ ยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้อง
ได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อศาล, มี จาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ
92.50, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , คู่ชีวิตมีอาํ นาจจัดการแทนผูเ้ สี ยหายเช่นเดียวกับ
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สามีหรื อภรรยา ตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 92.00,
มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , คู่ชีวิตฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเสี ยชีวิต ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ ายหนึ งมี
สิ ทธิและหน้าที เช่นเดียวกับคู่สมรส, มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ 92.00, มีจาํ นวนไม่เห็น
ด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , การจดทะเบียนคู่ชีวิตในเพศเดียวกัน, มีจาํ นวนที เห็ นด้วย คน คิด
เป็ นร้ อยละ 91.00, มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , สังคมไทยทีให้ความสําคัญในเรื อง
ความเสมอภาคทางเพศ, มีจาํ นวนทีเห็ นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน
คิดเป็ นร้อยละ . , การแสดงบทบาทของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันหรื อไม่, มีจาํ นวนทีเห็น
ด้วย คน คิดเป็ นร้ อยละ . , มีจาํ นวนไม่เห็ นด้วย คน คิ ดเป็ นร้ อยละ . , สิ ทธิ ความเท่ า
เทียมกันในปั จจุบนั , มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . , มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิด
เป็ นร้อยละ . , การเคราพสิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์ในปั จจุ บนั , มีจาํ นวนทีเห็นด้วย คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . , มีจาํ นวนไม่เห็นด้วย คน คิดเป็ นร้อยละ . ซึ งสอดคล้องกับ พรหมนิ พฐ เหมือนรอดดี
และฉัตรวรัญ องคสิ งห์ ( ) เรื องความเหลือมลําของร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของเพศทางเลือกใน
สังคมไทย การค้นคว้าอิ สระนี มี จุดประสงค์เพื อศึ กษาความเหลื อมลําของร่ างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต
รวมถึ งแนวทางทีจะลดความเหลือมลําในร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต กลุ่มตัวอย่างทีใช้สอบถามเป็ นนัก
กฎหมายและกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการศึกษาจะแบ่งเป็ นแบบ
สัมภาษณ์กึงโครงสร้าง โดยใช้เป็ นแบบสอบถามผูใ้ หข้อมูลหลักในประเด็นของสภาพชีวิตความเป็ นอยู่
ในลักษณะ LGBTQ+ / ความปรารถนาและความต้องการในการดํารงชี วิตสมรสในบริ บทของคู่ชีวิต
ใหม่ความมันคงและปลอดภัย / ปั ญหาข้อจํากัดโดยเฉพาะในร่ าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต / กฎหมายทีเกียวข้องและ
อืนๆ ผลการศึกษาพบว่าร่ าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ยังมีความแปลกแยกจากประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
และและยัง มี ขอ้ จํากัด ทางสิ ทธิ ของผูม้ ี ความหลากหลายทางเพศหลายประการ ไม่ ว่าจะเป็ น การไม่
อนุญาตให้คู่ชีวิตทีจดทะเบียนกันสามารถรับบุตรบุญธรรมร่ วมกนกับทังไม่มีสิทธิในการดําเนินการอุม้
บุญ รวมถึงสิ ทธิในศักดิศรี การเป็ น “คู่สมรส” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ข้ อเสนอแนะ
. ควรพัฒนาร่ างและบังคับใช้กฎหมายเกียวกับความเท่ าเทียมและห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบตั ิ
ในการจ้างงานและวิชาชี พ เพื อเป็ นหลักประกันการไม่ เลื อ กปฏิ บตั ิ ด้ว ยเหตุ แ ห่ ง วิ ถีทางเพศและอัต
ลักษณ์ทางเพศ
. ควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการปกป้ องสิ ทธิ ความเสมอภาคของกลุ่มเพศทีสาม
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1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มี วตั ถุประสงค์ ) เพือทําการศึกษาวิเคราะห์ แผนผังเมืองสําหรั บจังหวัดภูเก็ต )
ศึกษาแนวโน้มการเปลียนแปลงแผนผังเมืองจังหวัดภูเก็ตในอนาคต เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เครื องมือที
ใช้ในการวิจัยทําการศึ กษาจากแผนผังเมื องจังหวัดภูเก็ต โดยการรวบรวม ข้อมู ลเนื อหา เอกสาร จาก
สํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วยแผนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
และผังเมือ งจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.
ฉบับแก้ไข กําหนดบริ เวณที ทําการวิเคราะห์เฉพาะเขตสี เหลือง
ทีดิ นประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย ทําการศึกษาด้านการแปรความหมายจากสัญลักษณ์บนผังเมือง
ซึ งขันตอนดังกล่ าวเป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ ทีดิ นออกเป็ น การสร้ างอาคารบ้านเรื อน
การสร้ างส่ ว นราชการ เส้นทางคมนาคม พืนที เกษตรกรรม ผลการวิจยั พบว่า ) มีการเปลี ยนแปลง
ลักษณะแผนผังเมื อ ง เขตพื นที สี เหลืองทีดิ นประเภทที อยู่อ าศัยหนาแน่ น น้อย มี การสร้ างที อยู่อ าศัย
กระจายตัวทุกพืนที ในเขตพืนทีสี เหลือง ) จังหวัดภูเก็ตมีผงั เมืองรวมจังหวัด จํานวน ผัง ครอบคลุม
พืนทีทังจังหวัดภูเก็ต ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
ได้บงั คับใช้มาเป็ นระยะเวลาเกิน ปี และได้
มีการแก้ไขเปลียนแปลงแผนผังจังหวัดเมือปี พ.ศ.
มีการขยายตัวเมืองเพิมขึนจึงทําให้กลายเป็ นเขต
สี ส้มที ดินประเภทที อยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง พืนทีใช้ประโยชน์รองลงมาอันดับ บนแผนผังคือ
เขตสี เขียวทีดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม และพืนทีใช้ประโยชน์อนั ดับสุ ดท้ายคือเขตสี เขียวอ่อน
มีเส้นทีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
คําสําคัญ: ผังเมืองรวม, แนวโน้มการเปลียนแปลงในอนาคต, ผังเมืองเฉพาะ
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Abstract
The purposes of this study were 1) to analyze city plan for Phuket province 2) To study the
changing trends of Phuket city plan in the future. The study was a qualitative research by collecting
the data from the documents of Phuket Department of Public Works and Town Planning consisted of
B.E.2554 principle city plan and also B.E. 2558 edited version of Phuket city plan. It identified that
only yellow zone where people were less crowded which was studied the symbol explanation of city
plan. It was analyzed that divided into building houses, building government office, transportation
routes and agricultural areas. The results were found as following 1) there has been changing city
plan. Yellow zones where people were less crowded which there were resident constructions widely.
2) There has been a comprehensive plan covered the whole Phuket. B.C.2554 Phuket principle city
plan has become effective over 5 years and was changed city plan in B.C.2558. The expansion of the
city caused to become orange zones which were medium crowded. The second utilization areas were
green zones where had rural and agricultural areas. The last utilization areas were light green zones
where forest conservation areas were.
Keywords: comprehensive plan, trends in the future, specific plan
บทนํา
จังหวัดภูเก็ต ตังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ติดชายฝั งทะเลอันดามันมี ลกั ษณะเป็ นเกาะ
เชื อมต่ อกับจังหวัดพังงา แต่ เดิ มภูเก็ตเขียนด้วยตัวสะกดด้วยอักษร จอจาน ภูเก็จ ซึ งแปลว่าเมื องแก้ว
ตรงกับความหมายเดิมของชาวทมิฬ เรี ยกว่า มณิครัม ในอดีตภูเก็ตเป็ นทีรู ้จกั ของนักเดินเรื อทีใช้เส้นทาง
ระหว่างจีนกับอินเดี ยโดยผ่านแหลมมลายู (ปิ ยะนาถ อังควาณิ ชกุล,
) จังหวัดภูเก็ตบริ หารราชการ
แผ่นดิ นในรู ปแบบการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคมี อําเภอ ประกอบไปด้วย อําเภอ ถลาง อําเภอ
เมื อง อําเภอ กะทู ้ มี ขนาดพืนที ตารางกิ โลเมตร การเดิ นทางเข้าสู่ จงั หวัดสามารถเดิ นทางได้
ช่องทางโดยทางเรื อ รถยนต์โดยข้ามผ่านสะพานสารสิ น และสะพานท้าวเทพกระษัตรี และสะพานท้าว
ศรี สุนทร สุ ดท้ายทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ นักท่องเทียว ในปั จจุบนั ภูเก็ตมี
ความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิ จประชากรส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพ กิจการทีเกียวกับโรงแรมและอาหาร
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มากที สุ ด ในอดี ตจังหวัดภูเก็ตมีพืนทีทําเกษตรกรรมการผลิตพืชบางชนิ ดไม่เพียงพอกับความต้องการ
ในพืนที ทําให้เกษตรกรปรับเปลียนมาดําเนิ นการด้านธุรกิจด้านการท่องเทียวมากขึน
จัง หวัด ภู เก็ ต ได้ว างยุท ธศาสตร์ ก ารดําเนิ น การใน Ms ประกอบไปด้ว ย Maritime Hub,
Medical Hub Mice City, Man Power Development เป็ นยุทธศาสตร์ หลักของจังหวัดภูเก็ตพัฒนาจังหวัด
ในสิ งทีควรจะเป็ นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้ภูเก็ตก้าวไปสู่ Phuket Smart City โดยกําหนดเป็ น
ซุปเปอร์ คลัสเตอร์ ด้าน ดิ จิทลั ทังนี BOI และกระทรวงการคลังจะให้สิทธิ พิเศษและประโยชน์ในการ
เร่ ง รั ด การลงทุ น อนุ ญ าตให้ ต่ า งชาติ ถื อ กรรมสิ ท ธิ ที ดิ น เพื อประกอบกิ จ การที ได้รั บ การส่ ง เสริ ม
พิจารณาถินทีอยูถ่ าวร ทําให้ตอ้ งมีการวางโครงสร้างพืนฐานในการว่างระบบแผนผังเมืองในการจัดสรร
พืนทีสาธารณู ปโภคและการบริ การต่างๆจากหน่วยงานของภาครัฐอาทิเช่น การวางระบบสถานพยาบาล
ภายในจังหวัด การวางระบบการติดกล้อง CCTV จากแผนผังเมือง เพือความปลอดภัยของนักท่องเทียว
และประชาชนภายในจังหวัด (สํานักงานจังหวัด ภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์ แ ละข้อมูลเพื อการพัฒนา
จังหวัด, 2559)
การวางผังเมืองกับเมืองทีไม่ได้รับการวางผังแล้วนันจะมีความแตกต่างกันอยูอ่ ย่างมากมาย ถ้า
นํามาเปรี ยบเทียบกัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะทางด้านกายภาพ เมืองทีได้รับการวางผังแล้วจะมี
การจัดระเบียบของการใช้ประโยชน์ทีดิ น และมีการวางแผนในเรื องของการใช้ประโยชน์ในทรั พย์สิน
การคมนาคม และการขนส่ งการสาธารณู ปโภค บริ การสาธารณะและสภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด
(นพนันท์ ตาปนานนท์,
) จึ งทําให้ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาแผนผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ตเพือให้เกิด
ประโยชน์ ทาํ ให้ทราบถึ ง แบบแผนผังเมื อ งที ถู กสุ ขลักษณะโดยการวางผังการใช้ประโยชน์ ที ดิ นใน
อนาคตออกเป็ นย่านๆ อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กนั และเข้าใจลักษณะการขยายตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต
การวางผังเมืองจะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ และการพัฒนาในเรื องของการกําหนดขนาดการเจริ ญเติบโต
ของเมือง และประชากร เข้าใจสภาพลักษณะแผนผังเมืองและการจัดสรรพืนทีภายในจังหวัดมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือทําการศึกษาวิเคราะห์แผนผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ต
. เพือศึกษาแนวโน้มการเปลียนแปลงแผนผังเมืองจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครังนี ทําการศึ กษาผังเมืองสําหรั บจังหวัดภูเก็ตโดยวิธีการรวบรวมข้อมู ลแบบ
ปฐมภูมิ ซึ งมีขนตอนการรวบรวมเอกสารจากสํ
ั
านักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เมือวันที
ตุ ลาคม พ.ศ.
จากหัวหน้ากลุ่ม งานสนับสนุ นการพัฒนาเมื องสํานักงานโยธาธิ การและผังเมื อง
จังหวัดภูเก็ต เพือนํามาซึ งวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลผังเมื องจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.
ประกอบกับข้อมูลผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.
ฉบับแก้ไข ประกอบกับเครื องมือในการวิจยั โปรแกรมระบบตรวจสอบผัง
การใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น ของสํานักงานโยธาธิ การ (LANDUSE PLAN) โดยทํา การศึกษาด้า นการแปร
ความหมายจากสัญลักษณ์บนผังเมือง ซึ งขันตอนดังกล่าวเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ทีดิน
จากแผนผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เช่ น การสร้างอาคารบ้านเรื อน การสร้างส่ วนราชการ เส้นทางคมนาคม
พืนที เกษตรกรรม ระยะเวลาในการวิเคราะห์ แ ผนผังเมื องการใช้ป ระโยชน์ ทีดิ นเฉพาะเขตสี เหลื อ ง
ตังแต่ ว นั ที ตุ ล าคม ถึ ง พฤศจิ กายน พ.ศ.
และนํา ผลการวิ เคราะห์ ม าสรุ ป และอภิ ป ราย
แนวโน้มการเปลี ยนแปลงการผังเมือ งในอนาคตของจัง หวัด ภูเก็ต โดยการเปรี ยบเที ยบลักษณะการ
เปลียนแปลงการใช้ประโยชน์จากทีดิน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
. ทําการศึกษาวิเคราะห์แผนผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดในภาคใต้ฝังอันดามัน มีพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ตงอยู
ั ร่ ะหว่างละติจูดที
องศา ลิปดา ถึ ง องศา ลิ ปดาเหนื อ และลองจิ จูด ที องศา ลิ ปดา ถึ ง องศา ลิ ป ดา
ตะวันออก อยู่บนแผนทีระวาง
I มี ลกั ษณะเป็ นเกาะ โดยมีการเริ มจัดทําแผนผังจังหวัดมาจากผัง
เมื องระดับชุ มชนประกอบไปด้วย ผัง คือ ผังเมื องรวมเมืองภูเก็ต ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแก้ว-รัษฎากะทู ้ ผังเมื องรวมชุ มชนเทพกระษัตรี -ป่ าคลอก-ศรี สุนทร ผังเมืองรวมชุ มชนไม้ขาว-สาคู ผังเมื องรวม
ชุ มชนฉลอง-ราไวย์ ผังเมืองรวมชุมชนป่ าตอง-กะรน ผังเมืองรวมชุ มชนเชิ งทะเล-กมลา ผังเมื องรวม
ท่าเรื อนําลึกชุมชนวิชิต โดยบังคับใช้ในท้องถินจังหวัดเมือ พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
ต่อมามีการประกาศ
กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.
(ฉบับที ) โดยมีระยะเวลาการใช้งาน ปี เมือ
ครบระยะเวลาที กําหนดมี การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง เมื องรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
(ฉบับที ) เป็ นผังเมืองรวมทีใช้ในปั จจุ บนั ซึ งเป็ นผังเมืองที นํามาวิเคราะห์ร่วมกับฉบับแก้ไขเพิมเติ ม
พ.ศ.
(ฉบับที ) โดยแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ทีดิน (ผังสี ) แบ่งผังสี ไว้ทงหมด
ั
ประเภท
รวมทังเครื องหมายสัญญาลักษณ์แสดงลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ทีบนผังเมืองรวมจังหวัด
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ภูเก็ตเขตสี เหลือง มีทงหมด
ั
ตําแหน่ง บนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต กําหนดให้เป็ นทีดินประเภททีอยู่
อาศัยหนาแน่ นน้อยดังต่อไปนี

ภาพที แผนผัง การกํา หนดใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ตามที จํา แนกประเภทและแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่ ง ท้ า ยกฎกระทรวงให้ บั ง คับ ใช้ ผ ัง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ที มา
: (สํา นั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ,2554)
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ั
ประเภทพร้อมความหมาย
ภาพที ผังสี ทงหมด
ทีมา : (สํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2554)

ภาพที สัญญาลักษณ์แสดงลักษณะทางกายภาพพร้อมความหมาย
ทีมา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2554)
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(ร่ าง) ผัง เมื อ งรวมภู เ ก็ ต พ.ศ.
ที มา: (สานั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ,2559)
. เพือศึกษาแนวโน้มการเปลียนแปลงแผนผังเมืองจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
มีหลายท้องถิน
ประสบปั ญหาในแนวทางปฏิบตั ิและการใช้บงั คับ อีกทังสภาพการณ์เปลียนไปมากแล้วสภาพพืนทีทาง
กายภาพและทางสังคมเศรษฐกิ จเปลี ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเมื อ ง มี การแก้ไขผังเมื องรวม
จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ.
มี เขตพืนทีดังนี
1. เขตเทศบาลเมืองป่ าตอง
- บริ เวณหมายเลข . บางส่ วน
- บริ เวณหมายเลข . บางส่ วน
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ภาพที การเปลี ยนแปลงใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น บริ เวณเทศบาลเมื อ งป่ าตอง
ที มา : (สํา นั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ,2558)

ภาพที แผนผังจังหวัดภูเก็ตปี

ทีมา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2554)

ภาพที แผนผังจังหวัดภูเก็ตฉบับแก้ไข ทีมา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2557)
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ภาพที เปรี ยบเที ย บแผนผัง เดิ ม และแผนผั ง แก้ ไ ขเขตเทศบาลเมื อ งป่ าตอง
ที มา : (สํา นั ก งานโยธาธิ การและผัง เมื อ งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ,2557)
2. เขตเทศบาลตําบลฉลอง
- บริ เวณหมายเลข . บางส่ วน
- บริ เวณหมายเลข .
- บริ เวณหมายเลข . บางส่ วน

ภาพที การเปลี ยนแปลงใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น บริ เวณเทศบาลตํา บลฉลอง
ที มา : (สํา นั ก งานโยธาธิ การและผัง เมื อ งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ,2557)

352

ภาพที แผนผังจังหวัดภูเก็ตปี

ทีมา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2554)

ภาพที แผนผังจังหวัดภูเก็ตฉบับแก้ไข ทีมา : (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2558)

ภาพที

เปรี ยบเที ย บแผนผัง เดิ ม และแผนผัง แก้ ไ ขเขตเทศบาลเทศบาลตํา บลฉลอง
ที มา : (สํา นั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ,2557)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี เขตสี เหลืองกําหนดให้ทีดินประเภททีอยูอ่ าศัยหนาแน่ นน้อย โดย
ใช้ขอ้ มูลผังเมืองจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.
ประกอบกับข้อมูลผังเมืองจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ.
ฉบับแก้ไข
และโปรแกรมระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ทีดินของสํานักงานโยธาธิ การ (LANDUSE PLAN)
พบว่ า มีก ารสร้ า งที อยู่อ าศัย กระจายตัวทุ ก พื นที ในเขตพื นที สี เหลื อ งบางตํา แหน่ งมี เขตสี ส้ ม ที ดิ น
ประเภททีอยูอ่ าศัยหนาแน่ นปานกลางอยูบ่ างพืนที ในเขตสี เหลืองจะประกอบไปด้วยเขตสี นาเงิ
ํ นทีดิ น
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเขตสี เขียวมะกอก ทีดินประเภทสถาบัน
ทางการศึกษา ทุกพืนทีและทุกตําแหน่ งทังหมด 55 จุ ด บนเขตสี เหลือง ลักษณะทีอยูอ่ าศัย การอยู่อาศัย
ประเภทบ้านเดียว,การอยูอ่ าศัยประเภทอาคารอยูอ่ าศัยรวม,การอยูอ่ าศัย/ ประกอบกิจการประเภทอาคาร
สู ง,ประเภทการท่องเทียวมีโรงแรม,ท่าเทียบเรื อรับนักท่องเทียว,โครงการหมู่บา้ นจัดสรร,การอยู่อาศัย/
พาณิ ชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรื อบ้านแถว แสดงให้เห็ นถึงการกระจายตัวและลักษณะพืนที
ทางเศรษฐกิจแหล่งท่องเทียวทีอยูต่ ิดกับชายฝังทะเลอันดามันและพืนทีชายฝังภาคใต้ดงั ภาพต่อไปนี

ผังเมืองภูเก็ต พ.ศ.

ผังเมืองภูเก็ต พ.ศ.

ร่ างผังเมืองภูเก็ต พ.ศ.

จังหวัดภูเก็ต มีการเติบโตเป็ นเมืองมากยิงขึนและมีการขยายบริ เวณเขตทีอยู่อาศัย เช่ น จากปี
พ.ศ.
บริ เวณพื นที . เป็ นบริ เวณเขตสี เหลื อ งที ดิ น ประเภทที อยู่อ าศัย หนาแน่ น น้ อ ย เมื อ
ระยะเวลาผ่า นไป ปี พ.ศ.
มีการขยายบริ เวณเขตทีอยู่อาศัยมากยิงขึนทําให้ในบางพืนที เป็ น
บริ เวณเขตสี ส้มทีดินประเภททีอยูอ่ าศัยหนาแน่ นปานกลาง และบริ เวณเขตสี เขียวทีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม เป็ นบริ เวณเขตสี เหลืองทีดินประเภททีอยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย มีการขยายเขตทีอยูอ่ าศัย
มากยิงขึนของจํานวนประชากรทีเข้ามาอยู่อาศัย จากการเปรี ยบเทียบแผนผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตจะ
เห็นได้ว่า บริ เวณหมายเลข . มีการเปลียนแปลงอย่างชัดเจน โดยเปลียนจากเขตสี เขียวทีดินประเภท
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ชนบทและเกษตรกรรมเป็ นบริ เวณเขตสี เหลืองทีดินประเภททีอยูอ่ าศัยหนาแน่ นน้อย บริ เวณหมายเลข
. - ใช้ประโยชน์ทีดินริ มคลองหรื อแหล่งนําสาธารณะโครงการอ่างเก็บนําคลองกระทะ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เรื อง “การศึกษาผังเมื องสําหรั บจังหวัดภูเก็ต”โดยมี วตั ถุประสงค์เพือ
)
ทําการศึกษาวิเคราะห์แผนผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ต ) เพือศึกษาแนวโน้มการเปลียนแปลงแผนผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ตในอนาคต สามารถสรุ ปผล อภิปรายผลและเสนอข้อเสนอแนะได้ดงั นี
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ผลจากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร แผนผังเมืองจังหวดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ทีดินของกรมโยธาธิการ พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีผงั เมืองรวม
จังหวัด จํานวน ผัง ครอบคลุมพืนทีทังจังหวัดภูเก็ต ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
ได้บงั คับใช้
มาเป็ นระยะเวลาเกิน ปี และได้มีการแก้ไขเปลียนแปลงแผนผังจังหวัดเมือปี พ.ศ.
ดังภาพนี
1. ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตพ.ศ.

ทีมา: (สํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, 2554)
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2. (ร่ าง) ผังเมืองรวมภูเก็ตพ.ศ.2558

ทีมา: (สํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, 2559)
จาก ภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีพืนทีใช้ประโยชน์มากทีสุ ดอันดับ บนแผนผังคือ เขตสี
เหลืองกําหนดให้ทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย มีทงหมด
ั
ตําแหน่ ง และเมือมี การขยายตัว
เมืองเพิมขึนจึ งทําให้กลายเป็ นเขตสี ส้มทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง พืนทีใช้ประโยชน์
รองลงมาอันดับ บนแผนผังคือเขตสี เขียวทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และพืนทีใช้ประโยชน์
อันดับสุ ดท้ายคือเขตสี เขียวอ่อนมีเส้นทีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
อภิปรายผล
การศึกษาวิเคราะห์แผนผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ต
เขตสี เหลืองกําหนดให้ทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย มีการสร้ างทีอยู่อาศัยกระจายตัว
ทุกพืนที ในเขตพืนทีสี เหลืองบางตําแหน่ งมีเขตสี ส้มทีดินประเภททีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางอยูบ่ าง
พืนที ในเขตสี เหลืองจะประกอบไปด้วยเขตสี นาเงิ
ํ นทีดิ นประเภทสถาบันราชการ การสาธารณู ปโภค
และสาธารณู ปการเขตสี เขี ยวมะกอก ที ดิ นประเภทสถาบัน ทางการศึ กษา ทุ กพืนที และทุ กตําแหน่ ง
ทังหมด ตําแหน่ ง บนเขตสี เหลื อ ง ลักษณะที อยู่อ าศัย การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี ยว,การอยู่อาศัย
ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม,การอยู่อาศัย/ ประกอบกิ จการประเภทอาคารสู ง,ประเภทการท่องเที ยวมี
โรงแรม,ท่าเทียบเรื อรั บนักท่องเทียว,โครงการหมู่บา้ นจัดสรร,การอยู่อาศัย/พาณิ ชยกรรมประเภทห้อง
แถว ตึ ก แถว หรื อ บ้านแถว แสดงให้ เห็ น ถึ ง การกระจายตัว และลัก ษณะพื นที ทางเศรษฐกิ จ แหล่ ง
ท่ อ งเที ยวที อยู่ติ ดกับชายฝั งทะเลอันดามันและพืนทีชายฝั งภาคใต้ส อดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิ ตา
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เถยศิร,
กล่ าวไว้ดังนี โครงสร้ างพืนฐานของจังหวัดชายฝั งภาคใต้ประกอบกับสถานการณ์ การ
เพิมขึนของจํานวนประชากรในพืนทีส่ งผลให้มีการเปลียนแปลงทางด้านเชิงพืนทีเมืองอย่างรวดเร็ ว เกิด
การตังถินฐานทีหนาแน่ นมากขึนมีลกั ษณะการกระจายตัว และการกระจุ กตัวของชุ มชนตามเส้นทาง
คมนาคมสายหลัก และสอดคล้อ งกับงานวิ จัยของ แสงดาว วงค์ส ายและคณะ,
กล่ าวไว้ดัง นี
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัดของภูเก็ต พ.ศ.
ที มีนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเทียวสู่ มาตรฐานสากลด้านการบริ การและธุ รกิจที เกี ยวข้องกับการท่ องเที ยวรวมถึ งบุคลากรด้าน
การท่องเทียว จึงส่ งผลให้มีแรงงานทังในประเทศและต่างประเทศเข้ามาหางานทําภายในจังหวัดภูเก็ต
เพิ มมากขึน ทําให้มีความต้องการพืนที ชุ มชนและสิ งปลูกสร้ างจํานวนมากขึนตามไปด้วย เช่ น บ้าน
จัดสรร คอนโดมิ เนี ยม อาคารพาณิ ชย์ และโรงแรม นอกจากนี สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ลักษณา
สัมมานิ ธิ และสิ ริวฒั ก์ สัมมานิธิ, 2555 กล่าวไว้ดงั นี “การใช้ประโยชน์ทีดิน มีรูปแบบการใช้ทีดิ นแบบ
วงแหวน และการเติ บ โตของย่า นที พักอาศัย หนาแน่ น น้ อ ยตามแนวถนนรั ศ มี จ ากศู น ย์ก ลางเมื อ ง
เชือมโยงกับชุมชน”
แนวโน้มการเปลียนแปลงแผนผังเมืองจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
จั ง หวัด ภู เ ก็ ต มี ก ารเติ บ โตเป็ นเมื อ งมากยิ งขึ นและมี ก ารขยายบริ เวณเขตที อยู่ อ าศัย
เช่ น จากปี พ.ศ.
บริ เวณพื นที . เป็ นบริ เวณเขตสี เ หลื อ งที ดิ น ประเภทที อยู่ อ าศัย
หนาแน่ น น้ อ ย เมื อระยะเวลาผ่ า นไป ปี พ.ศ.
มี ก ารขยายบริ เวณเขตที อยู่ อ าศัย มาก
ยิ งขึ นทํา ให้ ใ นบางพื นที เป็ นบริ เวณเขตสี ส้ ม ที ดิ น ประเภทที อยู่ อ าศัย หนาแน่ น ปานกลาง
และบริ เวณเขตสี เ ขี ย วที ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็ นบริ เ วณเขตสี เ หลื อ งที ดิ น
ประเภทที อยู่ อ าศัย หนาแน่ น น้ อ ย มี ก ารขยายเขตที อยู่ อ าศัย มากยิ งขึ นของจํา นวนประชากรที
เข้า มาอยู่ อ าศัย จากการเปรี ยบเที ย บแผนผัง เมื อ งรวมจัง หวัด ภู เ ก็ ต จะเห็ น ได้ว่ า บริ เวณ
หมายเลข . มี ก ารเปลี ยนแปลงอย่ า งชั ด เจน โดยเปลี ยนจากเขตสี เ ขี ย วที ดิ น ประเภท
ชนบทและเกษตรกรรมเป็ นบริ เวณเขตสี เ หลื อ งที ดิ น ประเภทที อยู่ อ าศัย หนาแน่ น น้ อ ยดัง
ภาพต่ อ ไปนี
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ภาพที

เปรี ยบเที ย บแผนผัง เดิ ม และแผนผัง แก้ไ ขเขตเทศบาลเทศบาลตํา บลฉลอง
ที มา : (สํา นั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ,2557)

ภาพที แผนผัง โครงการอ่ า งเก็ บ นําคลองกระทะเขตเทศบาลตํา บลฉลอง
ที มา : (สํา นั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ,2557)
บริ เวณหมายเลข . - ใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ริ มคลองหรื อแหล่ ง นําสาธารณะโครงการอ่ า ง
เก็ บ นําคลองกระทะ สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ั ย ของ แสงดาว วงค์สายและคณะ,
กล่าวไว้ดังนี
การเปลี ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินจังหวัดภูเก็ตตังแต่ พ.ศ.
–
พบว่าพืนทีโล่งเป็ นพืนที
ทุ่งหญ้าไม้ละเมาะและพืนที ดิ นถมสําหรั บเตรี ยมหน้าดิ นเพือเปลียนเป็ นพืนทีเพือปลูกสิ งปลูกสร้ างมี
การเปลียนแปลงเพิมขึนสู งสุ ด พืนทีชุ มชนและสิ งปลูกสร้ างส่ วนใหญ่ ได้ถูกปรั บเปลี ยนมาจากพืนที
ปลูกยางพารา การทําการเกษตรในจังหวัดภูเก็ตลดน้อยลงเนืองจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,
กล่าวไว้ดงั นี ทีดินในหมายเลข . - การใช้ประโยชน์ทีดินริ มคลองหรื อแหล่งนําสาธารณะว่าง
แนวขนานริ มฝั งตามสภาพธรรมชาติ ของลําคลองหรื อแหล่งนําสาธารณะ เว้นแต่เป็ นการก่อสร้ างเพือ
358

การคมนาคมทางนําหรื อสาธารณู ปโภค นอกจากนี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับ
ผัง เมื อ งรวมจัง หวัด ภู เก็ ต ฉบับ ที ,
กล่ า วไว้ดัง นี ที ดิ น ในบริ เวณหมายเลข . / การใช้
ประโยชน์ ที ดิ น ริ ม ฝั งลํา คลองหรื อ แหล่ ง นําสาธารณะให้ มี ที ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั งตามสภาพ
ธรรมชาติ ของลําคลองหรื อแหล่ งนําสาธารณะไม่ น้อ ยกว่า เมตร เว้นแต่ เป็ นการก่ อ สร้ างเพื อการ
คมนาคมทางนําหรื อการสาธารณู ปโภค
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไปเกียวกับงานวิจยั นี
1) การวิจยั ครั งต่อไปควรศึกษาเกียวกับบริ เวณพืนทีการใช้ประโยชน์ทีดินในแถบสี
อืนๆนอกเหนือจากเขตสี เหลืองและสี ส้ม
2) ข้อ บกพร่ อ งในการวิ จัย ในครั งนี คื อ ผู ว้ ิ จ ัย ศึ ก ษาจากการเปรี ยบเที ยบข้อ มู ล บน
แผนผังเมืองจังหวัดแล้วทําการวิเคราะห์ไม่ได้ใช้ขอ้ มูลทางสถิติใดๆทังสิ นการวิจยั
ครังต่อไปควรศึกษาข้อมูลเชิงสถิติเพือให้เห็นภาพชัดเจนมากยิงขึน
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การจัดสวัสดิการของภาครัฐเพือการเยียวยาอาชีพอิสระ จากการระบาดของโควิด 19
ในอําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Study of the Welfare of the Government for Freelance Remedy from Covid 19
Pandemic in Mueng Phuket District, Phuket Province
กัญญาณัฐ ล่ องจ้ า1 / พรรณวดี ขําจริง2
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สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Social Studies, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการจัดสวัสดิการจากภาครั ฐเพือเยียวยาอาชีพอิสระทีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดโรคโควิ ด 19ในอําเภอเมือ ง จังหวัด ภูเก็ต และเพื อศึ ก ษาปั ญหา อุป สรรค
เกียวกับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐของอาชีพอิสระในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า
1) การจัดสวัสดิการภาครัฐเพือเยียวยาอาชีพอิสระทีได้รับผลกระทบ จากการระบาดโรคโควิด 19
มี 4 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการเราไม่ ทิ งกัน โครงการคนละครึ ง โครงการบัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
โครงการเราชนะ เพือเยียวยาให้มีคุณภาพทีดีของอาชีพอิสระ; 2) ช่วงสถานการณ์โควิด 19 อาชีพอิสระ
มีแนวโน้มตกอยู่ในสภาพที เสี ยเปรี ยบจากการได้รับผลกระทบมี ความเสี ยงในการถูกเลิกจ้างและขาด
ความรู ้ ในด้านของอาชีพ การเป็ นแรงงานภายใต้ระบบการจ้างงานการรวมกลุ่มเพือเพิมอํานาจต่ อรอง
และหากเป็ นสถานประกอบการก็อาจเสี ยเปรี ยบในเชิ งแข่ งขันจากการประกอบการมี ขนาดเล็กมี ขอ้
ได้เปรี ยบในด้านความยืดหยุน่
คําสําคัญ: การจัดสวัสดิการ, การระบาดของโควิด-19
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Abstract
This research aimed to study the welfare of the government sector relieved freelances
which were affected from Covid19 pandemic in Mueng district, Phuket province. To investigate the
problems of the welfare of the government for freelances in Mueng district, Phuket province.
The research found that 1) There were 4 schemes of the welfare of the government sector
to relieve freelances were affected from Covid19 pandemic; No one left behind scheme, the 50:50 copayment scheme, social welfare card and also government bailout scheme. 2) Covid19 pandemic
situation was likely to be risky effect on labors were laid off and lacked of skills in professions under
employment system and bargaining integration. Moreover, large establishments had disadvantages in
business competition as well as small establishments also had advantages in flexible aspect.
Keywords: welfare arrangement, covid 19 pandemic
บทนํา
ปัจจุ บนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID- ) ได้มีมาตรการควบคุมโรค
ทีทุกประเทศใช้อยู่ ตังแต่การลดการเดินทางการเข้าออกพืนที การปิ ดสนามบิน การใช้มาตรการ Social
distancing ย่อมมีผลกระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการค้า การทํางานผลิต และ อุตสาหกรรม
ท่ อ งเที ยวและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื อง โรงแรม ร้ านอาหาร รวมไปถึ ง การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรม
ขณะเดี ย วกัน ทุ ก คน มี ค วามกัง วล และต้อ งดู แ ลปกป้ อ งตัว เองมี ก ารกักตัว อยู่กับ บ้า น หลายคนไม่
สามารถมาทํางานหาเลียงชีพแบบปกติได้ จนทําให้ขาดรายได้มาจุ นเจือครอบครัว (ยง ภู่วรวรรณ.2562)
ซึ งในกลุ่ มแรงงานอาชี พอิ สระ บุ คคลทีประกอบอาชี พสุ จ ริ ตหารายได้เอง ดําเนิ นกิ จการด้ว ยตนเอง
อาจจะกิจการเล็กหรื อใหญ่ ทีทํางานโดยใช้ความรู ้ความสามารถความถนัดทีมีอยู่บนพืนฐาน สามารถ
สร้ างงานได้แล้วแต่ลกั ษณะอาจดําเนิ นงานกิจการในหลายรู ปแบบ เช่ น มอเตอร์ ไซต์รับจ้าง ร้านเสริ ม
สวย และลักษณะอื น ๆ ทัวไปของอาชี พอิ สระ ทําให้มีแรงงานจํานวนมากต้องว่างงานอย่างฉับพลัน
ประสบปั ญหารายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชี พขันพืนฐานในสังคม จึ งนับเป็ นปั ญหาทีสําคัญทีทุ กฝ่ าย
ควรคํานึ งถึง เพราะมี ความเกียวเนื องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง เพือแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าวรัฐบาลพยายามออกมาตรการช่วยเหลือเร่ งด่วน โครงการเราชนะ คนละครึ ง มาตรการ ม. เรา
รั กกัน อาชี พ อิ สระที ไม่ อ ยู่ในระบบประกันสั งคม เพื อลดความเดื อ ดร้ อ นและให้ ส ามารถยัง ชี พ ได้
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(ศาสตรา สุ ดสวาสดิ ,
) ด้วยเหตุ นีจึ งเป็ นแรงดึ งดู ดให้มีการทํางานของแรงงานมากขึน ทีจะต้อง
ได้รับสวัสดิการจากภาครั ฐ ในการปรั บปรุ งแก้ไขคุณภาพชีวิตของกลุ่ มอาชีพอิสระทีได้รับผลกระทบ
จากการระบาดโรคโควิด
ดังนัน ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที จะศึ กษาสวัส ดิ การจากภาครั ฐเพื อเยียวยากลุ่ มแรงงานอาชี พ
อิสระจากการระบาดของโควิด และศึกษาปั ญหา อุปสรรค เกียวกับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐของ
อาชี พอิสระ ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพือศึ กษาสวัส ดิ การจากภาครั ฐออกมาตรการช่ วยเหลือ เพือ
เยียวยาให้แก่กลุ่มอาชีพอิสระและศึกษาปัญหา อุปสรรค เกียวกับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐของอาชี พ
อิสระ ทีต่างมีความเชือมโยงกันทางสังคม คือ ภาครั ฐ และกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ หน่ วยงานภาคส่ วน
อืนๆทีเกียวข้อง ทําให้กลุ่มแรงงานอาชีพอิสระได้รับสวัสดิการในรู ปแบบต่างๆจากภาครัฐเพือเยียวยา
ให้มีคุณภาพทีดีของกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาการจัดสวัสดิการจากภาครัฐเพือเยียวยาอาชีพอิสระทีได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดโรคโควิด ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาปั ญหา อุปสรรค เกียวกับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐของอาชีพอิสระ ในอําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมาย ประชากรกลุ่มอาชีพอิสระ ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 17 คน เครื องมือ
การวิจยั ใช้แบบสอบถามทีมีโครงสร้ างแบบปลายเปิ ดปลายปิ ด จํานวน 17 ชุ ด การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยเก็บข้อ มู ลตามกระบวนการเทคนิ คเดลฟาย โดยทดสอบความเที ยงตรงของเครื องมื อวิจัยด้ว ย
ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน จากนันผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย โดยการส่ งแบบสอบถาม Google
form และส่ งให้กลุ่ มตัวอย่าง 17 คน ผ่าน Facebook เพือเก็บรวบรวมข้อมู ลแบบสอบถามทําการตอบ
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทีมีโครงสร้าง

363

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ที1การจัดสวัสดิการจากภาครั ฐเพือเยียวยาอาชีพอิสระทีได้ รับผลกระทบจากการระบาด
โรคโควิด 19 ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่ ม คนที มี อ าชี พ อิ ส ระส่ ว นใหญ่ ,มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การได้รับ สวัส ดิ ก ารแรงงานตามที
กฎหมายกําหนดมากทีสุ ด มี การได้รับความช่ วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐ ด้านอุปโภคบริ โภค,มี การ
ได้รับสวัสดิการทีนายจ้างมอบให้ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ100 มีการได้รับสวัสดิการแรงงานตามที
กฎหมายกําหนดมากทีสุ ด มีหลักประกันสังคม จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.00 มีความรู ้ดา้ นอาชีพ
อิสระและความถนัดเพียงพอ, การระบาดของโควิด 19 มี ผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิต จํานวน 16 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ88.00 มี การได้รับสวัส ดิ การนอกเหนื อ จากที กฎหมายกําหนด อยู่ในกลุ่ ม อาชี พ อิ ส ระ
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ70.00, มีส่วนช่วยเหลือซึ งกันและกัน มีการได้รับสวัสดิ การช่ วยเหลือผูม้ ี
รายประจํา มีการได้รับค่าจ้างนอกเหนื อจากทีกฎหมายกําหนด จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ65.00,มีการ
ได้รับความคุ ้มครองกรณี ผลกระทบจากการฉี ด วัคซี นป้ องกัน ของโควิ ด จากสวัส ดิ การของภาครั ฐ ,
จํานวนคน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 มีความรู ้สึกมันคงในอาชีพ จากสวัสดิการของภาครัฐ,จํานวนคน
9 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ53 และเป็ นลู กจ้างในสถานประกอบกิจการตามที กฎหมายกําหนด มี การได้รับ
ค่าจ้างอย่างต่อเนืองตามปกติ จํานวนคน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00
กลุ่มคนทีมี อาชี พอิ สระมี ความคิดเห็ นมาก ภาครั ฐมีการทดแทนเงิ นเยียวยาสวัสดิ การในช่ วง
สถานการณ์ตกงานมาก จํานวนคน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ88,มี การประกอบกิจการจํานวน 12 คน คิด
เป็ นร้ อยละ70.00, เป็ นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามที กฎหมายกําหนด,มีการได้รับค่าจ้างอย่าง
ต่อเนืองตามปกติ จํานวนคน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ59.00 มีการได้รับเงินเดือนตามปกติทีลูกจ้างพึงได้รับ
ตามกฎหมาย มี ก ารได้รับ ความคุ ้ม ครองจากสวัส ดิ การของภาครั ฐ ด้า นร่ า งกาย มี ก ารได้รับ ความ
สะดวกสบายและมี คุณ ภาพชี วิ ต ทีดี ขึนจากสวัส ดิ ก ารของภาครั ฐ มี การได้รับ รายได้ที เกิ ด จากการ
สนับสนุ นของภาครัฐ จํานวนคน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ53 มีการได้รับความคุม้ ครองกรณี ผลกระทบจาก
การฉี ดวัคซี นป้ องกันของโควิดจากสวัสดิ การของภาครั ฐ จํานวนคน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ41.00 มี การ
ได้รับค่าจ้างนอกเหนื อจากทีกฎหมายกําหนด มีส่วนช่ วยเหลือซึ งกันและกัน จํานวนคน 6 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ35.00 มี การได้รับสวัสดิ การนอกเหนื อจากทีกฎหมายกําหนด จํานวนคน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30.00 และมีสิทธิ ค่ารักษาพยาบาล จํานวนคน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
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กลุ่ ม คนที มี อ าชี พ อิ ส ระมี ค วามคิ ด เห็ น ปานกลาง มี ความพึ ง พอใจต่ อ การได้รับ สวัส ดิ ก าร
นอกเหนื อจากทีกฎหมายกําหนดปานกลาง มี ความพึงพอใจต่อการได้รับความคุม้ ครองจากสวัสดิ การ
ของภาครั ฐ จากนโยบายของภาครั ฐสวัสดิ การช่ วยเยียวยาสภาวะมี งานทําในช่ วงสถานการณ์ โควิด,มี
ความพึงพอใจต่อการได้รับรายได้จากสวัสดิ การของภาครั ฐ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ เคยใช้
บริ การการรับชุดตรวจโควิด จากสวัสดิการของภาครัฐในแอปกระเป๋ าตัง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ76 มี การได้รับ เงิ น เดื อนตามปกติ ที ลู ก จ้างพึ ง ได้รับ ตามกฎหมาย มี การได้รั บความคุ ้มครองจาก
สวัสดิการของภาครั ฐ ด้านร่ างกาย มีการได้รับรายได้ ทีเกิดจากการสนับสนุ นของภาครัฐ จํานวนคน 8
คน คิดเป็ นร้ อยละ 47. อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระ มีการประกอบกิจการจํานวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ
30. และมีการได้รับสวัสดิการแรงงานตามทีกฎหมายกําหนด จํานวนคน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 06.00
กลุ่มคนทีมีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นน้อย ปัจจุบนั รายได้ของท่านเพียงพอการดําเนิ นชี วิตน้อย
จํานวนคน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ88 มีสิทธิ ค่ารักษาพยาบาล จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ76 มีการได้รับ
ความสะดวกสบายและมีคุณภาพชี วิตทีดีขึนจากสวัสดิการของภาครัฐ จํานวนคน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.00 มีการได้รับสวัสดิการช่วยเหลือผูม้ ีรายประจํา จํานวนคน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ35.00 เคยใช้บริ การ
การรั บชุดตรวจโควิด 19 จากสวัสดิ การของภาครั ฐในแอปกระเป๋ าตัง จํานวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ
24.00 มี ความรู ้ ด้านอาชี พอิสระและความถนัดเพี ยงพอ จํานวนคน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 และมี
หลักประกันสังคม จํานวนคน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 06.00
กลุ่มคนทีมี อาชี พอิ สระมีความคิดเห็ นน้อยทีสุ ด,มี การได้รับการรั กษาพยาบาลอย่างต่ อเนื อง
น้อ ยที สุ ด มี ก ารได้รับ การรั ก ษาพยาบาลอย่างต่ อ เนื อง จํา นวนคน 5 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 30.00 และ
ปัจจุบนั รายได้ของท่านเพียงพอต่อการดําเนินชีวิต จํานวนคน คน คิดเป็ นร้อยละ .
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที 2 ปั ญ หาและอุ ป สรรค เกี ยวกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารจากภาครั ฐ ของอาชี พ อิ ส ระ
ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ปั ญหาด้านความต้องการคุม้ ครองตามกฎหมาย จํานวน คน ปั ญหา
อุปสรรคด้านสุ ขภาพอนามัย จํานวน 6 คน ปั ญหาอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน จํานวน 2
คน และปัญหาด้านการพัฒนาความรู ้การทํางาน จํานวน คน
พบว่า ขอเสนอแนะของปั ญหา อุปสรรค ให้ความรู ้เกียวกับการคุม้ ครองสวัสดิการแรงเบืองต้น
แก่ แรงงานอาชี พอิ สระและอบรมเกียวกับกฎหมายแรงงานเบืองต้น ฯจํานวน คน ควรมี การตรวจ
สุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง เข้านโยบายของรัฐ (ประกันสุ ขภาพ 30 บาท) จัดหรื อสนับสนุ นให้เข้ากับ
ประกันสังคม มาตรา 40 จัดบริ การสุ ขภาพให้กบั แรงงานกลุ่มเป้ าหมายในพืนที ห่ างไกล จํานวน 6 คน
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,ให้ความรู ้ เกียวกับการป้องกันโรคในช่ วงสถานการณ์โควิด 19 จํานวน 2 คน,และสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
ของแรงงานอาชีพอิสระจํานวน คน
อภิปรายผล
) ด้านสุ ขภาพอนามัย
การจัดสวัส ดิ การของอาชี พ อิ ส ระ ปั ญหาด้านสุ ข ภาพ จํานวน คน สภาพแวดล้อ มในการ
ทํางานไม่ เอื ออํานวยต่ อ การติ ด ต่ อ กับ หน่ วยงานราชการหรื อ นายจ้า ง ในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด
แรงงานอาชี พอิ สระจึ งต้องเผชิ ญกับปั ญหา ทางด้านสุ ขภาพ นอกจากนันยังอาจจะต้อ งทํางานที ไม่มี
ความปลอดภัย ไม่ มีค่าจ้า งและเงิ น เดื อนที แน่ นอนและมี คุณภาพชี วิ ต ไม่ ดี ค่ าตอบแทนที มี ราคาถู ก
ต่อรองไม่ได้ มีงานไม่สมําเสมอ ทําให้รายได้ไม่แน่ นอนต้องทํางานหนักนอกจากนี ต้องเสี ยงกับความ
ไม่ ปลอดภัยในการทํางาน เนื องจากต้องทํางานหลายชัวโมงติดต่อกัน จึ งมี ความจําเป็ นที จะมี รายได้
เพี ยงพอสําหรั บการดํารงชี พ ของสมาชิ กในครั วเรื อ น สอดคล้องกับงานวิ จัยของสถาบัน วิจัยระบบ
สาธารณสุ ข ศึกษาวิจัยเรื อง แนวทางทางการจัดระบบบริ การสุ ขภาพของแรงงานนอกระบบ ; หาบเร่
แผงลอย ซาเล้ง พบว่า ผูป้ ระกอบอาชี พหาบเร่ แผงลอย มักเป็ นผูท้ ีขาดความรู ้ ยากจน และอพยพมาจาก
ชนบท จึ งต้องอาศัยบ้านเช่ าราคาถู กเป็ นทีอาศัย ซึ งมักจะอยู่ในชุ มชนแออัด มี ปัญหาความเครี ยดจาก
ความรู ้สึกขาดความมันคงไม่มีวนั หยุด พักผ่อนน้อย และมีปัญหาปวดเมือยกล้ามเนื อหลังไหล่แขน ขา
เอว เพราะต้องยกของหนักหรื อการยืน การนังขายของนานๆเหน็บชา ขัดยอก ปวดตึง มีอาการของโรค
ภูมิแพ้ผืนคัน ไข้หวัด หรื อมีความบกพร่ องทางการได้ยินเวลาป่ วยส่ วนใหญ่จะซื อยากินเอง เพราะไม่มี
เวลาไปโรงพยาบาล ผูป้ ระกอบอาชีพจึงรู ้สึกว่าไม่มีความมันคงขาดการพัฒนาทังทางด้านทักษะอาชี พ
การควบคุมมาตรฐานความสะอาดและสุ ขภาพอนามัยของผูป้ ระกอบอาชีพด้วย อันจะส่ งผลกระทบต่อ
ปั ญหาทางสังคมอีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผศ.ดร.ฉันทนา จันทวงศ์,รศ.ดร.นันทพร ภัทร
พุท ธ,ดร.วรรณภา ลื อกิ ตินันท์ และดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์ รี ศึกษาวิจัยเรื อง รู ป แบบการดู แล
สุ ขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานผูส้ ู งอายุนอกระบบในชุมชนชายทะเลเพือ
ส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ผลการศึ กษาพบว่า แรงงานผูส้ ู งอายุทีค้าขายริ มทะเลมีปัจจัยด้านคนทํา งานคือ
ภาวะอ้วน มีโรคประจําตัว เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง มีภาวะอ้วนถึงอ้วนมาก ปั ญหาการศาสตร์ ทีสภาพ
การทํางานทีสัมผัสกับสิ งคุกคามทางสุ ขภาพจากลักษณะงานทีต้องยืนนาน นังนานท่าทางการทํางานไม่
ถูกหลักการศาสตร์ ทํางานซํา ๆ เช่ น แกะหอยนางรม ทําให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื อ
และโครงสร้างกระดูก ได้แก่ ปวดเมือยหลัง เอว ขาไหล่ แขน มือ นิวล็อก
366

) ด้านการพัฒนาความรู้ การทํางาน
พบว่าแรงงานอาชีพอิสระ จํานวน 1 คน ปั ญหากิจกรรมในชุ มชนนันส่ วนใหญ่แล้วในการเข้า
ร่ วมขึ นอยู่กับ ความสมัค รใจของสมาชิ ก ในชุ ม ชนเพราะการเข้าถึ ง นันต้อ งมี ค วามพึ ง พอใจในการ
รวมกลุ่มกันจะส่ งผลให้เกิดความสําเร็ จและการร่ วมมือกันนันจะส่ งผลประโยชน์ในส่ วนรวม และเพิม
อาชี พ เพิมรายได้ให้แก่ สมาชิ กในชุ มชนซึ งรายได้ส่วนใหญ่จะไม่เท่ ากับการทีมี อาชี พ ประจําและเงิ น
หมุนเวียนไม่เหมือนกันรายได้ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการนันมุ่งเน้นกับผูด้ อ้ ยโอกาสในชุ มชนและช่วย
ส่ งเสริ มรายให้แก่ชุมชนและให้มีเงินหมุนเวียนในชุ มชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภคพนธ์ ศาลาทอง
งานวิจยั เรื องกลไกสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการทํางานของแรงงานนอกระบบภาคบริ การ
กรณี ศึกษากลุ่มคนขับรถแท็กซี เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาความรู ้ในการทํางาน
มีความสําคัญสู งเพราะลักษณะของกลุ่มคนขับรถแท็กซี มีความหลากหลายและกระจายตัวอยู่ทงไปใน
ั
เขตกรุ งเทพมหานคร ทําให้ยากต่อการเฝ้าระวังติดตาม ดังนันควรมีการจัดทําฐานข้อมูลของผูป้ ระกอบ
อาชี พแท็กซี ทังนี เพือทีจะได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิ การที สหกรณ์แท็กซี ต่ างๆจัดให้ ส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพของคนขับรถแท็กซี เพือให้เกิ ด ความมันคงในการประกอบอาชี พ ควรให้หน่ วยงาน
กรุ งเทพมหานครหรื อท้องถิ นเข้ามามี บทบาทต่อการพัฒนาสวัสดิ การและการส่ งเสริ มทักษะความรู ้
เพิมเติมในการประกอบอาชีพสําหรับคนขับรถแท็กซี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดุลย์ นงภา และ
บรรเจิ ดศักดิ สัณหภักดี งานวิจยั เรื อง การพัฒนาสู่ อาชี พอิสระของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ความรู ้ในเรื องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถมาประยุกต์ใช้กบั การดําเนิ นธุ รกิจกิ จการของกลุ่มอาชี พอิ สระ การนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้และพัฒนากับการดําเนิ นธุ รกิจ ยุคปั จจุ บนั ทําให้ธุรกิจ สามารถดํารงอยู่ได้ โดย
ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งแข่งขันกับเศรษฐกิ จภายนอกอย่างใช้ทรั พ ยากรให้เป็ นประโยชน์ ลดต้นทุ น และการ
กระจายรายได้ให้กบั ประชาชน ทําให้ธุรกิจดําเนิ นงานตามหลักความพอเพียง มองคู่แข่งขันอย่างเพือน
ร่ วมธุ รกิจ ซึ งต้องร่ วมมื อกันทําธุ รกิจอย่างยุติธรรม และสร้ างธุ รกิ จให้มีความเข้มแข็งหมันแสวงหา
ความรู ้มาพัฒนาตนเองและองค์การให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
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) ด้านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ปั ญ หาของแรงงานอาชี พ อิ ส ระ จํา นวน 2 คน คื อการประสบกับปั ญ หาความไม่ ป ลอดภัย
ในช่วงสถานการณ์โควิด และสภาพแวดล้อมในการทํางานทีเป็ นผลมาจากการขาดเครื องมืออุปกรณ์
ป้ อ งกั น การไม่ คุ ้น เคยในการใช้ เครื องมื อ อั น ตรายจากเครื องจั ก ร อุ ป กรณ์ ท่ า ทางการทํา งาน
สภาพแวดล้อมการทํางานที ไม่เหมาะสม เช่ น ฝุ่ น ความร้ อ น แสงสว่าง เสี ยงหรื อสารเคมี ฟุ้งกระจาย
ชัวโมงการทํางานยาวและการขาดความรู ้ค วามเข้าใจเรื อง อาชี วอนามัยเนื องจากไม่ มีนโยบายและ
กฎหมายทีเหมาะสมกับกลุ่ มแรงงานอาชี พ อิ ส ระ สอดคล้องกับงานวิจัยของสํานักงานสถิติแ ห่ งชาติ
พบว่า กลุ่มอาชีพรับงานไปทําทีบ้าน มีครัวเรื อนทีรับงานทําทีบ้าน จํานวน ,964 ครัวเรื อนและเมือ
สํารวจเป็ นรายบุ คคลพบผูร้ ั บงานมาทําที บ้านจํานวน , คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ
พบว่าผูร้ ับงานมาทําทีบ้านด้วยตนเองเป็ นหญิงมากกว่าผูช้ ายทุกประเภท (ร้อยละ ขึนไป) ส่ วนใหญ่มี
ถิ นที อยู่ อ าศั ย ในชนบท การรั บ งานมาทํ า ที บ้ า นกระจายอยู่ ทั วทุ ก ภู มิ ภ าคมากที สุ ดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนื อกทม. และภาคใต้ วัยที รั บงานไปทําที บ้าน
มากที สุ ดอยู่ในช่ วงอายุ - ปี ส่ วนสําหรั บการศึ กษานันส่ วนใหญ่ ร้ อยละ จบการศึกษาไม่ เกิ น
ระดับประถมศึกษา และจากการสํารวจพบว่าปั ญหาทีสําคัญในอันดับแรกของการรั บงานไปทําทีบ้าน
ได้แ ก่ ปั ญ หาเกี ยวกับ ความไม่ ป ลอดภัย จากการทํา งาน ซึ งเกี ยวข้อ งทางด้า นอาชี ว อนามัย และ
สิ งแวดล้อมในการทํางานและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลา วัฒนายิงเจริ ญชัย ศศ.ม (สังคมวิทยาการ
พัฒนา) ศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการป้ องกันความเสี ยงจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ
กลุ่มตัดเย็บเสื อผ้า อําเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บ
เสื อผ้า มีความเสี ยงจากการทํางาน ได้แก่ เคยได้รับอุบตั ิเหตุ หรื อบาดเจ็บจากการทํางาน อาการผืนคันที
ผิวหนัง คัด-จมูก เพราะบริ เวณที ทํางานมี ฝุ่นละอองหรื อ ควัน และอาการระคายเคืองตาหรื อผิวหนัง
แสบจมูก การได้รับสัมผัสสารเคมีจากการหายใจ การกิน และทางผิวหนังทําให้ได้รับความไม่ปลอดภัย
ต่อร่ างกายจากการทํางาน จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยงจากสภาพแวดล้อมในทีทํางาน
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) ความต้ องการการคุ้มครองตามกฎหมาย
สาเหตุหลัก คือการเข้าไม่ ถึงสิ ทธิ บริ การกับสิ ทธิ บริ การทีสามารถเข้าถึงได้ในปั จจุ บนั ยังไม่
เหมาะสมจํานวน คน สอดคล้อ งกับความเป็ นแรงงานอาชี พ อิ ส ระ เนื องจากการการมี ตัว ตนที ไม่
ชัดเจนในสถานะความเป็ นแรงงานอาชีพอิสระ ในช่วงสถานการณ์โควิด ด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน ส่ ว นใหญ่ จึ ง ต้อ งไปใช้บ ริ การรั กษาพยาบาลตามสิ ทธิ ใ น
โครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าหรื อ “บัตรทอง” ในขณะทีสิ ทธิ ตามบัตรทองยังมี ขอ้ จํากัดใน
เรื องความบริ การด้านสุ ขภาพในฐานะคนทํางานทีมี ความเสี ยงจากการทํางานหรื อความเสี ยงในด้าน
อาชี พ อนามัย และความปลอดภัย ในการทํา งานความเสี ยงอาชี พ ของแรงงานอาชี พ อิ ส ระ ในช่ ว ง
สถานการณ์ โควิด ที ต้องประสบกับปั ญหาของกลุ่ ม แรงงานอาชี พอิ สระทัง กลุ่ มดังนี ) อาชี พ
อิสระ ด้านการค้าขายปลีก ) อาชีพอิสระด้านบริ การ ) อาชี พอิสระด้านเกษตรกรรม ) อาชี พอิ สระ
ด้านหัต ถกรรมและธุ รกิ จในครั วเรื อ น พบว่ าแรงงานส่ วนใหญ่ ยงั ขาดความรู ้ ค วามเข้าใจและไม่ ให้
ความสําคัญกับปั ญหาด้านความปลอดภัยในการทํางานทังในเรื องของสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ สลิ ต แก้วละมุ ล ศึ ก ษาเรื องความต้อ งการคุ ้ม ครองตามโครงการขยายความคุ ม้ ครอง
ประกันสังคมสู่ แรงงานนอกระบบกรณี ศึกษากลุ่มผูป้ ระกอบอาชี พอิสระขับขีรถจักยานยนต์รับจ้างใน
เขตอําเภอเมื องจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลื อกชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ชุดที กรณี
เจ็บป่ วยคลอดบุต ร ทุ พ พลภาพ ตาย สงเคราะห์ บุตร และชราภาพมากที สุ ด เพราะชุ ดนี ทําให้มีความ
มันคงในชีวิต เป็ นหลักประกันครอบครัว ผลการศึกษา แนวทางการกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้อ งการได้รับความคุ ม้ ครอง ประกัน สั งคมครอบคลุ มทุ ก กรณแนวทางการกําหนด
ประโยชน์ทดแทน กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยกับ เงือนไข การเกิดสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนกรณี ตาย เนื องจาก
จ่ ายเงิ นสมทบเดื อนแรกก็จะได้รับความ คุ ม้ ครองและควรขยายความคุม้ ครองบิดามารดา สามี ภรรยา
และบุตรของผูป้ ระกันตนแนวทางการกําหนดเงิ นสมทบรัฐบาลควรเข้ามาช่วยสนับสนุ นในเรื องการ
จ่ ายเงิ น สมทบ มี ลักษณะการจัด เก็บเงิ นสมทบเป็ นรายเดื อนโดยจ่ า ยผ่า นเคาน์ เตอร์ บ ริ ก ารตามร้ า น
สะดวกซื อทัวไป
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกวิจยั เรื อง “การศึกษาการจัดสวัสดิ การจากภาครั ฐเพือเยียวยาอาชี พอิสระ จากการระบาดของ
โควิด 19 ในอําเภอเมื อง จังหวัดภู เก็ต” ผูว้ ิจัยเสนอแนะเพือนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แนว
ทางการวิจยั ในครังต่อไป ดังนี
1) ควรมีการศึกษาวิจยั แบบเจาะลึกข้อมูลเฉพาะด้านในแต่ละด้านเพือให้ได้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั
ทีละเอียดยิงขึน
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการจากภาครัฐเพือเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ ส่ งเสริ ม
พัฒนาสภาพชี วิตของแรงงานกลุ่มอาชี พอิสระให้มีความมันคงในอาชี พและได้รับความคุ ม้ ครองให้มี
คุณภาพชีวิตทีดีขนึ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิธีการสกัดสารสกัดจากกระชายเพือการดูเเลสุ ขภาพของ
กลุ่มผูส้ ู งอายุใน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต )เพือศึกษาการส่ งเสริ มการบริ โภคสมุนไพรพืนบ้านสารสกัด
จากกระชายในการรักษาโรคในกลุ่มผูส้ ู งอายุใน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
ครังนี เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ จํานวน คนเครื องมือทีใช้เป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี และค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า )ผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นันมีประสบการณ์ ในการใช้วิธีการสกัดด้วยการต้มจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . จากผูต้ อบ
แบบสอบถาม คน คิดเป็ นร้อยละ . และส่ วนใหญ่ผูส้ ู งอายุค่อนข้างจะมีความชํานาญในการใช้
วิธีการสกัดด้วยการต้มเพราะส่ วนใหญ่พบว่ามักจะใช้วิธีนีเป็ นบางครั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
52. )แนวทางการส่ งเสริ มการใช้สารสกัดจากกระชายหรื อสมุนไพรอืนๆนันในปั จจุบนั มีการยอมรับ
เป็ นวงกว้างเพราะบริ โภคง่ายและสะดวกแก่วิถีชีวิตในยุคปัจจุบนั ทีมีการเร่ งรี บตลอดเวลา
คําสําคัญ: การสกัด, การบริ โภค, กระชาย
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Abstract
The purpose of this research was to study the extraction method of Kaempferia extract for health
care. and to study the consumption of indigenous herbs of finger root extract to treat diseases of the
elderly in Muang District Phuket Province.The sample was selected from 400 elderly in Mang district,
Phuket. The research instrument used in the study was a checklist. The statistics were used for data
analysis using frequencyand percentage.The findings of this research were found that1) There were 168
elderly in Muangdistrict, Phuket had the experience of boiling extractmethod accounted for 43.10 percent
from 400 people who answered the questionnaires at the percentage of 100. 271 elderly had been
expertized at boiling extract method because they sometimes made it which accounted for 52.10
percent.2) Nowadays, supporting ways to use fingerroot or other herbal extracts have been widely
accepted because of easy consumption and convenient ways at the present lives which inhurry all the
time.
Keywords: extract, consumption, Fingerroot (Chinese’s Ginger)
บทนํา
สถานการณ์ โลกปั จ จุ บนั นันทุ กประเทศในโลกมี ปัญหาเดี ยวกันคื อการแพร่ ระบาดของเชื อ
ไวรัสโคโรน่ า (โควิด- ) ซึ งส่ งผลกระทบกับร่ างของมนุ ษย์จะทําให้มาอาการไข้ขึนสู ง เจ็บคอ ลินไม่
รั บ รสและในบางรายอาจถึ ง ขันเสี ยชี วิ ต ก็ ได้ห ากเชื อไวรั ส นันลงสู่ ป อดของมนุ ษ ย์ในปั จ จุ บัน โลก
เผชิ ญหน้ากับโควิดมาประมาณ ปี ซึ งทําให้หลายประเทศมีการผลิตคิดค้นวัคซี นต้านโคโรน่ าไวรัส(โค
วิด- ) มาให้ประชาชนทัวโลกซึ งวัคซี นทีผลิตออกมานันมีประสิ ทธิ ภาพทีแตกต่ างกันออกไป (กรม
สุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข.
) ผูต้ ิ ด เชื อโคโรน่ าไวรั ส (โควิ ด -19) นันในปั จ จุ บัน ยัง คงมี
แนวโน้มทีสู งขึนทีเรื อยๆเพราะตัวไวรัสมีการพัฒนาตัวเองไปขันในผูป้ ่ วยบางรายนัน(โรงพยาบาลเพชร
เวช.
) อาจจะแสดงอาการชัดเจนในบางเคสนันอาจจะไปแสดงอาการจึงจําเป็ นต้องไปตรวจด้วยวิธี
เก็บตัวอย่างเชือบริ เวณลําคอและโพรงจมูกจึงจะทราบผลการตรวจ
ในประเทศไทยนันมีทรัพย์ยากรธรรมชาติทีอุดมณ์สมบูรณ์ ทังพืช สัตว์ และแร่ ธาตุธรรมชาติ
มากมายทีอยู่ในดิ นด้วยเหตุผลนี สมุ นไพรพืนบ้านจึ งถู กนํามาใช้ในการรั กษาแลการดู แลสุ ขภาพของ
ประชาชนคนท้องถิ นซึ งสมุนไพร (เพ็ญนภา ทิ พย์สุราษฎร์ .
: ) แต่ ละชนิ ดจะมี ความแตกต่างกัน
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ออกไปขึ นอยู่กบั หลายๆปั จจัยคือ สภาพอากาศ ดิ น นํา และแร่ ธาตุ ต่ างในดิ น ผลพวงเหล่ านี จึ งทําให้
สมุนไพรพืนบ้านนันมีความหลากหลายในด้านสรรพคุณของการรักษาโรคต่างๆ เช่ น ตะไคร้ใช้รักษา
อาการหวัด ไอ ไข้และปวดศรี ษะได้เป็ นอย่างดี กระชาย ต่อต้านการอักเสบ บํารุ งตับ รักษาโรคกระเพาะ
ใบมะกรู ดมีสารต่ อต้านอนุ มูลอิสระสู ง ช่ วยผ่อนคลายความเครี ยด บํารุ งหัวใจ เป็ นต้น (สุ ภาภรณ์ สา
ชาติ . 2558: ) ด้ว ยความหลากหลายของสรรพคุ ณ ทางยาของสมุ น ไพรพื นบ้า นนันจึ ง ทํา ให้ ส มุ น
พืนบ้านเป็ นทีนิ ยมเป็ นอย่างมากในปั จจุ บนั ซึ งผูค้ นหันมาใส่ ใจดู สุขภาพมากขึนทังนี อุ ตสาหกรรมยัง
เพิมการผลิ ตสิ นค้าทีใช้ส่วนผสมจากสมุ นไพรหรื อสารสกัดจากสมุนไพรต่างมาใช้เป็ นผลิตภัณฑ์เพือ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมีความอยากได้เพิมชึนในปั จจุบนั
จากผลกระทบของสถานการโคโรน่าไวรัส (โควิด- ) ประชาชนจึงให้ความสําคัญและเล็งเห็ น
ถึงสรรพคุณทางยาของสมุ นไพรพืนบ้านจึ งเริ มหันมาใช้สมุ นไพรพืนบ้านทีมีอยูใ่ นประเทศมาบริ โภค
มากขึนจึ งทําให้สมุนไพรเป็ นทีต้องการมาก เช่ น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง กระเทียม (กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข ) ซึ งผูบ้ ริ โภคนันเล็งเห็ นถึงสรรพคุ ณในการต้านโคโรน่ าไวรัส (โควิด- )
ผูบ้ ริ โภคจึงหันมาบริ โภคสมุนไพรพืนบ้านพร้อมกับควบคู่การฉี ดวัคซี น
จากสถานการณ์ขา้ งต้นนันพบว่าสมุนไพรหลายตัวทีถูกใช้ในการรักษาการติดชือโคโรน่ าไวรัส
(โควิด- ) อาทิเช่ น กระชาย ช่ วยในการยับยังการเจริ ญเติ บโตของเชือไวรั สโคโรน่ า (โควิด-19) ด้วย
ความหลากหลายของสรรพคุณทางยาในการรั กษาการติด เชื อนันผูบ้ ริ โภคจึ งหันมาบริ โภคสมุนไพร
พืนบ้านมากขึนและทําให้ราคาผลิตภัณท์ทีมาจากสมุนไพรนันเพิมสู งขึนรวมไปถึงมีการทดลองโดยใช้
สารสกัดกระชายขาวในหลอดทดลองจึงพบว่ามีฤทธิ ด้านเชือไวรัส
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพือศึกษาวิธีการสกัดกระชายเพือการดูเเลสุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาการบริ โภคสารสกัดจากกระชายในการรักษาโรคในกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ คือ กลุ่มผูส้ ู งอายุ ทีอาศัยอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน
19,178 คน ประกอบไปด้วย ตําบล คือ ตําบลกะรน ตําบลวิชิต ตําบลฉลอง ตําบลรั ษฎา ตําบลตลาด
เหนือ ตําบลเกาะแก้ว ตําบลราไวย์และตําบลตลาดใหญ่ กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็ จรู ป
ของ ทาโร่ ยามาเน่ และได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ตอนที แบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไปเป็ นแบบสอบถาม(Checklist) จํานวน ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ตําบลที
อยู่อาศัย ตอนที 2 แบบสอบถามการบริ โภคสารสกัดจากกระชายเพือการดู เเลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุใน
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน ข้อ ได้กาํ หนดมาตรฐานการบริ โภคสารสกัดจากกระชายเพือการดู
เเลสุ ขภาพ ซึ งประกอบไปด้วย การสกัด กระชาย การดู แลสุ ขภาพ การบริ โภค การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยส่ งแบบสอบถามบนเว็บไซต์ Google From และส่ งให้กลุ่มตัวอย่าง คน เพือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครังนี คือ ค่าความถี และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
1) เพือศึกษาการบริ โภคสารสกัดจากกระชายเพือการดูเเลสุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุ
ในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า
วิธีการ
ความถี(คน)
ร้ อยละ
ใช้วิธีการต้มสมุนไพร
271
52.10
ใช้กรรมวิธีการคันสด
193
37.10
ใช้กรรมวิธีการสกัด
190
36.50
เชิงกล
จากตาราง สรุ ปได้ว่าผูส้ ู งอายุ ใช้วิธีการต้มสมุนไพรจํานวน คน จากจํานวน คนคิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาคือผูท้ ีใช้กรรมวิธีการคันสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และผูท้ ี
ใช้กรรมวิธีการสกัดเชิงกลจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
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2) เพือศึ กษาการบริ โภคสารสกัดจากกระชายในการรั กษาโรคในกลุ่ มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการส่ งเสริ มการใช้สารสกัดสมุนไพรเพือให้สะดวกแก่การบริ โภคมากขึนในทุกๆ
วัยและทุกคนทีสนใจทีจะบริ โภคสมุนไพรโดยทีไม่อยากลิมรสความขมหรื อกลินของสมุนพรโดยตรง
รวมไปถึงผูผ้ ลิตต้องเจาะตลาดฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึนเพือกระจายสิ นค้าของตัวเองและเพือตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีต้องการใช้สมุนไพร
อภิปรายผล
จาการศึกษาครังนี สามารถ มาอภิปรายผลได้ดงั นี
1) เพือศึ กษาวิธีการสกัดสารสกัดจากกระชายเพือการดู เเลสุ ขภาพของกลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า ในสภาพปั ญหาปั จจุบนั นันผูส้ ู งอายุหลายคนมีปัญหาสุ ขภาพและ
ต้อ งการบริ โ ภคสมุ น ไพรเพื อบํา รุ ง สุ ข ภาพและรั ก ษาโรคในร่ า งกายของตนเองซึ งสอดคล้อ งกับ
พิชญาวรรณ ศรี มงคล, จุติพร เพชรภักดี , บังอร ศรี พานิชกุลชัย และคัทลียา เมฆจรั สกุล ( ) ทีศึกษา
เกี ยวกับการพัฒนาระบบนําส่ งอนุ ภาคนี โอโซมของสารสกัด กระชายดําทีมี ฤทธิ ทางเภสัชวิทยา และ
ฤทธิ ฆ่าเชื อแบคทีเรี ย กระชายดํามีสารสําคัญกลุ่มเมทอกซิ ฟลาโวนทีพบได้ในปริ มาณสู งและออกฤทธิ
ทางเภสัชวิทยาแต่ สารบางกลุ่มดังกล่ าวมี คุณสมบัติไม่ ชอบนําและดู ดซึ มผ่านทางผิวหนังได้น้อยด้วย
สรรพคุณของกระชายดํานี เองจึงทําให้มีการนํากระชายดํานันมาใช้ในการดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึน
) เพือศึกษาการบริ โภคสารสกัดจากกระชายในการรั กษาโรคในกลุ่มผูส้ ู งอายุใน อําเภอเมือง
จังหวัด ภู เก็ ต พบว่า ในจัง หวัด ภู เก็ต นันผูส้ ู ง อายุหรื อ ประชาชนที ไม่ ใช่ ผูส้ ู ง อายุนันเริ มมี ก ารหัน มา
บริ โภคสมุนไพรที มีการสกัดด้วยกระบวนการหรื อกรรมวิธีต่างๆที ง่ ายแก่ การบริ โภคมากขึนเพราะ
ส่ วนใหญ่จะเล็งเห็ นถึงสรรพคุณและการบริ โภคทีสะดวกมากขึนเนื องจากไม่ตอ้ งไปเก็บหรื อปลูกเอง
ตามบ้านของตนแต่ จะพบเจอสมุ นไพรที ผ่านกระบวนการทําให้บริ โภคง่ ายขึนตามร้ านสะดวกซื อ
มากมายเพือให้ง่ายต่อการบริ โภคของผูท้ ี สนใจจะบริ โภคสมุ นไพรซึ งสอดคล้องกับ เสริ มสกุล พจกา
รุ ณ .( ) ที ได้ศึ กษาวิ ธีการผลิต และจํา หน่ า ยกระชายดําของเกษตรกร จังหวัด เลย พิ ษ ณุ โลกและ
เพชรบู รณ์ วิเคราะห์ ปัญหาและอุ ปสรรคในการผลิต และจําหน่ ายกระชายดําของเกษตรกร ตลอดจน
ประเมิ น ความเป็ นไปได้ในการผลิ ตเชิ ง พาณิ ชย์เพื อตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคที มี ความ
ประสงค์จะใช้กระชายเพือการดูแลสุ ขภาพมากขึนในปั จจุ บนั นันผูค้ นหันมาสนใจในสุ ขภาพมากขึนแต่
สมุนไพรบางชนิ ดถ้าหากบริ โภคโดยตรงจะทําให้มีรสที ขม หรื อ เปรี ยวขึนอยูก่ บั สมุนไพรแต่ละชนิ ด
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ด้วยเหตุ นีเองจึ งมี การนําสมุนไพรเหล่ านี มาผ่านกระบวนการกรรมวิธีต่างๆเพือให้ง่ายต่อการบริ โภค
มากขึนและรวมไปถึงการส่ งเสริ มในการใช้สมุนไพรพืนบ้านอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. เนืองจากงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเท่านัน ผลการศึกษาจึงมี
ขอบเขตจํากัดดังนันจึงควรมีการศึกษาในเรื องนี นอกอาณาเขตทีกว้างขึน เช่น ระดับประเทศหรื อ
ระดับภูมิภาค
2. เนืองจากงานวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ศึกษาการบริ โภคสารสกัดจากกระชายเพือการดูเเลสุ ขภาพ
ของผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพียงอย่างเดียว ดังนันจึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่
ผูส้ ู งอายุดว้ ยเพือให้ได้ผลการศึกษาทีมีหลากหลายรู ปแบบ
3. ควรมีการศึกษาปั ญหาด้านอืนๆทีเกียวข้องกับปัจจัยทีทําให้ผคู ้ นหรื อประชาชนหันมาบริ โภค
สมุนไพรทีผ่านการสกัดมาแล้ว
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนีเพือศึกษาพืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ศึกษาการใช้ประโยชน์พนที
ื ชุ่มนําพรุ บา้ น
ไม้ขาว เป็ นการวิจยั ศึกษาเอกสาร ข้อมูลเนือหา และถ่ายภาพพืนทีศึกษา คือ พรุ บา้ นไม้ขาว ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า พืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ประกอบด้วย พรุ ทงหมด
ั
แห่ ง
ได้แก่ พรุ ทุ่ งเตียน พรุ ไม้ขาว พรุ จูด พรุ ยาว พรุ แหลมหยุด พรุ จิก และพรุ เจ๊ะสัน พืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้
ขาวส่ ว นใหญ่ มี นาขั
ํ ง เป็ นหนอง มี พ ัน ธุ์ พื ช ต้น ไม้ ต้น มะพร้ าว ดอกบัว พุ่ ม หญ้า และกก ขึ นอยู่เป็ น
ส่วนมาก และบางส่ วนมีถนนเส้นเล็ก ๆ รอบพรุ พืนทีรอบนอกพรุ ได้มีการสร้างบ้านเรื อน โรงแรม และ
จับจองที ดิ นทํากิ น ด้านการใช้ประโยชน์พืนทีชุ่ มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ใช้เป็ นแหล่งนําในระบบประปา
หมู่ บ้า นไม้ข าว เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวนั น ทนาการ และบํา บัด นําเสี ย จากชุ ม ชน จากแผนผัง การใช้
ประโยชน์ทีดินในอนาคต พรุ บา้ นไม้ขาวจัดเป็ นทีโล่งเพือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
คําสําคัญ: การศึกษา, พืนทีชุ่มนํา, พรุ บา้ นไม้ขาว
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Abstract
The objectives of research study were to study Ban Mai Khao swampy wetland and to study
about taking advantages in Ban Mai Khao swampy wetland areas, Ban Mai Khao sub-district,
Thalang district, Phuket province. The results revealed that the wetland in Ban Mai Khao swamp. The
consists of 7 swamps are Thungtian swamp, Maikhao swamp, Jood swamp, Yao swamp, Laemyud
swamp, Jik swamp, and Chesan swamp. Most Ban Mai Khao swamps have had swampy water. There
are several plants, trees, coconut trees, lotuses, bushy grass and reeds. Some swampy areas have small
lanes around them. Outer areas have had houses and also hotel constructions and occupied arable
land. Moreover, they also used for water supplying of Ban Mai Khao village, tourist attractions,
leisure and waste water treatment from the communities. According to taking adventages of land, Ban
Mai Khao swamp wetland is going to be outdoor areas for leisure and environmental quality
reservation in the future.
Keywords: study, wetland, Ban Mai Khao Swamp
บทนํา
ประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีอนุ สัญญาแรมซาร์ เป็ นลําดับที ซึ งพันธกรณี ของอนุ สัญญา
ฯ มีผลบังคับใช้ วันที กันยายน พ.ศ.
โดยมีพืนทีชุ่มนําควนขีเสี ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย จังหวัดพัทลุง เป็ นพืนทีชุ่มนําทีมีความสําคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่ งแรกของประเทศ
ไทยเป็ นลําดับที ในทะเบี ยนพืนที ชุ่ มนําทีมี ความสําคัญระหว่างประเทศของอนุ สัญญาแรมซาร์
ปั จ จุ บันพื นที ชุ่ ม นําของประเทศไทยได้รับการขึ นทะเบี ยนเป็ นพื นที ชุ่ มนําที มี ความสํา คัญ ระหว่ า ง
ประเทศหรื อแรมซาร์ ไซต์ (Ramsar Site) แห่ ง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อ ม,
) พืนทีชุ่ มนําที มี ความสําคัญระดับนานาชาติ ไทย จํา นวน แห่ ง พื นที ชุ่ มนําทีมี
ความสําคัญระดับชาติของไทย แห่ ง (นักสิ ทธิ สังข์จนั ทร์, 2559)
จัง หวัด ภู เก็ ต มี ลัก ษณะเป็ นหมู่ เกาะ วางตัว ในแนวจากทิ ศ เหนื อ ไปทิ ศ ใต้พื นที ส่ ว นใหญ่
ประมาณร้อยละ เป็ นภูเขา มียอดเขาทีสู งที สุ ด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิ บสอง สู งจากระดับนําทะเลปาน
กลาง เมตรและประมาณร้อยละ เป็ นพืนทีราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พืนทีชายฝัง
ด้านตะวันออกเป็ นดินเลนและป่ าชายเลน ส่ วนชายฝังทะเลด้านตะวันตกเป็ นภูเขา หาดทรายทีสวยงาม
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(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต,
) และพรุ บา้ นไม้ขาว ตังอยูใ่ นหมู่ที และ ตําบลไม้
ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเนื อทีประมาณ ไร่ (มัณฑนา นวลเจริ ญ, 2552) เป็ นพืนทีชุ่มนําทีมี
ความสําคัญระดับชาติของประเทศไทย จากการจัดลําดับความสําคัญของพืนทีชุ่มนําในทะเบียนพืนทีชุ่ม
นําที มี ค วามสํ า คัญ ระดับ นานาชาติ แ ละระดับ ชาติ ข องประเทศไทย (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2545)
ป่ าพรุ เป็ นแหล่งอาหาร สมุ นไพร แหล่งไม้ใช้สอย และแหล่ งประมงพืนบ้าน เป็ นแหล่งนําใช้
ในการเกษตร เช่น การทําสวน ทํานา ของชุ มชนท้องถิน นอกจากนียังมีความสําคัญทางนิเวศวิทยา เช่น
เป็ นกําแพงกันคลืนจากทะเลอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงทีเกิดสึ นามิ เมือเดือนธันวาคม
ช่วยควบคุม
นําท่วมและภัยพิบตั ิ ควบคุมภูมิอากาศ และช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็ นการรักษาสมดุ ลการหมุนเวียน
สารอาหาร แหล่งสะสมคาร์ บอน การหมุนเวียนวัฏจักรของนํา จึงทําให้เป็ นแหล่งทีอยู่ของสัตว์ป่า นก
ประจําถิน นกอพยพและเป็ นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (มัณฑนา นวลเจริ ญ, 2552) และ
ปั จจุบนั พืนทีชุ่ มนําต่าง ๆ ของโลก รวมทังประเทศไทย กําลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสื อมโทรม
ลงอย่างมาก เนืองจากการบุกรุ กพืนทีเพือเข้าไปใช้ประโยชน์และมีกิจกรรมการพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ
โดยไม่ ได้คาํ นึ งถึ งการเปลียนแปลงสภาพพื นทีตามธรรมชาติ เดิ ม ขาดความตระหนักถึ งคุณค่ า และ
ความสํา คัญ ของพื นที ชุ่ มนําของผู ม้ ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในพื นที การวางแผนการจัด การพื นที ชุ่ มนําที
เห มาะส มกั บ พื น ที ทํ า ให้ มี การใช้ ป ระโยชน์ จาก ท รั พ ยากรมากเกิ น ศั ก ยภาพ ส่ งผ ลให้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ บางอย่างเสื อมโทรม หรื อ เกิ ด การเปลี ยนแปลงจนไม่ ส ามารถใช้ประโยชน์ ได้
เช่นเดิม
พรุ คือ บริ เวณทีเป็ นลุ่มชุ่มชืน มีนาแช่
ํ ขงั มาก มีซากผุพงั ของต้นไม้และพันธุ์พืชทับถมมากหรื อ
น้อย เวลาเหยียบยําจะยุบตัวและมีความรู ้ สึกหยุ่น ๆ เป็ นพืนทีที เป็ นแหล่งอาหาร และเป็ นแหล่ งนําใน
การใช้ป ระโยชน์ ของคนในชุ มชน แต่ ปัจจุ บนั พรุ ในจังหวัดภู เก็ตลดเหลื อ น้อยลงทุ กปี เนื องจากถูก
แปรเปลี ยนสภาพจนไม่ ค งเหลื อ ความเป็ นพรุ ธรรมชาติ เพราะขาดองค์ ค วามรู ้ เรื องคุ ณ ค่ า และ
ความสําคัญของพรุ ในการใช้ประโยชน์อย่างรู ้ คุณ เพือให้เกิดความตระหนักถึงการใช้พืนทีชุ่มนําอย่าง
ยังยืน ดังนัน ผูว้ ิจัยจึ งเห็ นสมควรศึกษาวิจัย เรื องพืนทีชุ่ มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เพื อนําเสนอคุณค่าการใช้ประโยชน์และความสําคัญของพืนที ชุ่ มนําพรุ บา้ นไม้ขาว เพือ
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาเรี ยนรู ้และการจัดสรร การใช้ประโยชน์พืนทีชุ่มนําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
. เพือศึกษาพืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
. เพือศึกษาการใช้ประโยชน์พืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
. กระบวนวิธีการวิจยั
การวิจัยครั งนี ใช้วิธีการวิจัยเชิ งเอกสารเป็ นเครื องมื อสําคัญ โดยผูว้ ิจยั คัดเลื อกเอกสารระดับ
ทุติยภูมิ คือ วรรณกรรมทีเกียวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย บทความ
วารสาร รายงานวิจยั เอกสารเผยแพร่ ของหน่วยงานทีเกียวข้อง และแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ทีดิ น
ในอนาคต เป็ นต้น รวมถึงการลงสํารวจพืนที คือ พืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาวทังหมด แห่ ง ได้แก่ พรุ ทุ่ง
เตียน พรุ ไม้ขาว พรุ จูด พรุ ยาว พรุ แหลมหยุด พรุ จิก และพรุ เจ๊ะสัน
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารระดับทุติภูมิตามแนวทางของ (สก็อต, 2549) ซึ งมีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกเอกสารทีเกียวข้อง ประกอบด้วย ) มีความถูกต้อง คือ เป็ นเอกสารทีมาจากแหล่งเชือถือ
ได้ มีความต้องถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับบริ บทของสถานการณ์ทีเกิดขึนในช่วงระยะเวลาทีตีพิมพ์
) มี ความน่ าเชื อถื อ คือ เป็ นเอกสารที ปราศจากข้อผิด พลาดและการบิ ด เบื อ นข้อ มูล ) มี ความเป็ น
ตัว แทน คื อ เป็ นเอกสารที สามารถแสดงรายละเอี ย ดแทนเอกสารประเภทเดี ย วกัน ได้ และ ) มี
ความหมาย คือ เป็ นเอกสารทีสามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนัยสําคัญของ
การวิจยั
ผลการวิจัย
. การศึกษาพืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่าพรุ ทุกแห่ ง
ถูกตัดขาดออกจากกัน เกิดจากการเปลียนแปลงของธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ ทังการก่อสร้าง
การพัฒนา หรื อการจับจองพืนที เพือทํามาหากิน ประกอบด้วยพรุ ทงหมด
ั
แห่ ง แต่เนื องจากพรุ เป็ ด
นําและพรุ ทบั เคยสิ นสภาพจากการสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ต จึ งทําให้ในปั จจุ บนั เหลือพรุ เพียง
แห่ง ดังนี
1.1 พรุ ทุ่งเตียน มีเนือที 35 ไร่ 3 งาน 7 4/10 ตารางวา ตังอยูห่ มู่ที 4 ตําบลไม้ขาว ได้รับการจด
ทะเบียนเป็ นหนังสื อสําคัญทีหลวง เลขที ภก 0018 ทีดินเลขที 15 ระวาง 13น 4ฏ เมือวันที 13 กรกฎาคม
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พ.ศ. 2537 พืนทีส่ วนหนึ งถูกขุดลอกเป็ นหนองนําขนาด 70 x 1200 เมตร เป็ นหนองนํา รอบนอกติดต่อ
กับโรงแรม มีตน้ ไม้ พุ่มไม้ขึนตามข้างหนองนําและพรุ
1.2 พรุ ไม้ขาว หรื อเรี ยกว่าพรุ หลังวัดไม้ขาว ตังอยู่หมู่ที 4 ตําบลไม้ขาว มี ขนาด 41 ไร่ เป็ น
พรุ ทีมีสภาพค่อนข้างดีเพราะได้รับการดูแลจากวัด ไม้ขาว แต่ก็มีขนาดลดลงมาก อยู่ติดกับพรุ จูดและ
หลาดชมเลจุดรับส่ งนักท่องเทียวไปยังจุดชมวิวเครื องบินหาดไม้ขาว มีนาท่
ํ วมขังตลอดทังปี มีหนองนํา
ธรรมชาติ มีผกั ตบชวาเป็ นจํานวนมาก มีสวนมะพร้าว ป่ าพรุ และทุ่งหญ้า มีซากของอุทกสี มาหรื อโบสถ์
ในนํา แต่มีปัญหาการรัวซึ มของนําทะเลทําให้ตน้ ไม้ตายไปบางส่ วน
1.3 พรุ จูด ตังอยู่หมู่ที 4 ตําบลไม้ขาว พรุ จูดอยู่หลังโรงเรี ยนบ้านไม้ขาว มีขนาด 157 ไร่ อยู่
ติดกับพรุ ไม้ขาวโดยมีถนนกัน ตังอยูห่ ลังหลาดชมเลจุดรับส่ งนักท่องเทียวไปยังจุดชมวิวเครื องบินหาด
ไม้ข าว และมี ส ถานฌาปนกิ จ เจ้า อาวาสรู ป เก่ าวัด ไม้ขาว สภาพพรุ บ างส่ ว นค่ อ นข้า งดี มี ห นองนํา
ผักตบชวาและต้นมะพร้าวรอบหนองนํา มีการขุดคันดินบางส่ วน
1.4 พรุ ยาว ตังอยูห่ มู่ที 4 ตําบลไม้ขาว แต่เดิมมีเนือที 41 ไร่ เศษ แต่เนืองจากได้มีการขุดลอก
พรุ เพื อเป็ นอ่ างเก็บนําเพือทําประปาหมู่บ้านไม้ขาว จึ งทําให้ปัจจุ บันพรุ ยาวมี เนื อที 52 ไร่ มี ลักษณะ
คล้ายรู ปตัวแอล มีดอกบัวขึนเป็ นหย่อม ๆ รอบ ๆ พรุ มีตน้ ไม้ พุม่ ไม้ขึนบางส่ วน
1.5 พรุ แหลมหยุด ตังอยูห่ มู่ที 4 ตําบลไม้ขาว พรุ แหลมหยุดเป็ นพรุ ผืนเล็ก ๆประมาณ 30 ไร่
ปั จจุ บนั เหลือเพียงประมาณ ไร่ อยู่ติดกับพรุ ยาวโดยมีถนนกัน เป็ นพรุ ทีแห้ง มีเสม็ดขึน มีดงหญ้า
และสวนยูคาลิปตัส ในช่วงหน้าฝนจะมีนาท่
ํ วมขังเป็ นหนอง
1.6 พรุ จิก ตังอยู่หมู่ที 3 - หมู่ที 4 ตําบลไม้ขาว มีเนื อที 77 ไร่ 2 งาน 71 9/10 ตารางวา ได้รับ
การจดทะเบี ยนเป็ นหนังสื อ สําคัญที หลวง เลขที 72588 ที ดิ นเลขที 3 ระวาง 14 น 4 ฎ, 14 น 5 ฏ เมือ
วัน ที 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2529 เป็ นพรุ ที มี ส ภาพค่ อ นข้า งดี มี ห นองนําขนาดใหญ่ นําท่ ว มขัง มี ความ
หลากหลายของพรรณพืช มีดอกบัวเป็ นหย่อม ๆ มีกก และพุม่ หญ้า
1.7 พรุ เจ๊ะสัน ตังอยู่หมู่ที 3 ตําบลไม้ขาว มีเนื อที 204 ไร่ 36 ตารางวา ได้รับการจดทะเบียน
เป็ นหนั ง สื อ สํ า คัญ ที หลวง เลขที ภก 0001 ที ดิ น เลขที 16 ระวาง 15 น 5 ฏ , 15 น 4 ฎ เมื อวัน ที 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 เป็ นพรุ ขนาดใหญ่ มีเกาะกลางพรุ มี พรรณไม้ กก หญ้า มี ถนนลาดยางล้อมรอบ
บริ เวณพรุ
. การศึกษาการใช้ประโยชน์พืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สามารถสรุ ปการใช้ประโยชน์ได้ทงหมด
ั
ด้าน ดังนี
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2.1 เป็ นแหล่งนําใช้ในระบบประปาหมู่บา้ นไม้ขาว พืนทีพรุ เป็ นแหล่งนําผิวดินทีสามารถเข้า
ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงทังในครัวเรื อน และการเกษตร เพราะสามารถดู ดนํามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย
มีการขุดลอกพรุ ทุ่งเตียนและพรุ เจ๊ะสันเป็ นสระนํา ขุดลอกพรุ ยาวให้กลายเป็ นอ่างเก็บนําเพือในระบบ
ประปาหมู่บา้ นไม้ขาว
2.2 เป็ นแหล่งท่องเทียวนันทนาการ เป็ นสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ มีถนนล้อมรอบพรุ
เป็ นที ออกกําลัง กาย ปั นจักรยาน และพักผ่อนหย่อ นใจ เช่ น พรุ เจ๊ ะสัน และพรุ จิก ทังเป็ นทิ วทัศน์ ที
สวยงามให้แก่โรงแรมชือดังหลายแห่งทีอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับพรุ บา้ นไม้ขาว
2.3 บําบัดนําเสี ยจากชุมชน มีการปล่อยนําเสี ยจากชุ มชน โดยเฉพาะการปล่อยนําเสี ยจาก
ฟาร์ มอนุ บาลลูกกุง้ ลงสู่ พรุ เนืองจากป่ าพรุ มีประสิ ทธิภาพสู งในการบําบัดนําเสี ย และสามารถรองรับนํา
เสี ยทีมีความเข้มข้นและความเค็มสู งได้ดี

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ทีดินในอนาคต : กรณีศึกษาพืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว
ทีมา : แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ทีดินในอนาคต ดัดแปลงจาก https://www.phuketchalong.
go.th//files/com_networknews/2019-04_ecec03c1b60ebcf.pdf (ธันวาคม, 2564)
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จากภาพแผนผัง แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที ดิ น ในอนาคตพรุ บ้า นไม้ข าวจัด เป็ นที โล่ ง เพื อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
อภิปรายผล
. พืนที ชุ่ มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ตังอยู่ใน หมู่ที และหมู่ที ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ซึ งอยูท่ างตอนเหนื อและทางตะวันตกของเกาะภูเก็ต ทิศเหนื อติดต่อกับหมู่ที ตําบลไม้ขาว ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับ หมู่ที หมู่ที และหมู่ที ตําบลไม้ขาว ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามัน และ
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที ตําบลไม้ขาว มีเนือทีประมาณ ไร่ พรุ บา้ นไม้ขาวได้ถูก ตัดขาดออกจากกัน
เป็ นหย่อม ๆ แห่ ง ซึ งเกิ ด จากการเปลี ยนแปลงของธรรมชาติ แ ละการกระทํา ของมนุ ษ ย์ ทังการ
ก่อสร้าง การพัฒนา หรื อการจับจองพืนทีเพือทํามาหากิน มีพรุ ทงหมด
ั
แห่ ง แต่เนื องจากพรุ เป็ ดนํา
และพรุ ทบั เคยสิ นสภาพจากการสร้ างสนามบินนานาชาติภูเก็ต พรุ ยายรัตน์ทีแห้งไม่มีนาขั
ํ ง ปั จจุ บนั จึง
เหลือพรุ เพียง แห่ ง ดังนี พรุ ทุ่งเตียน พรุ ไม้ขาว พรุ จูด พรุ ยาว พรุ แหลมหยุด พรุ จิก และพรุ เจ๊ะสัน พรุ
ส่ วนใหญ่มีนาขั
ํ งเป็ นหนอง มีพนั ธุ์พืช ต้นไม้ เสม็ดขาว ยูคาลิปตัส ต้นมะพร้ าว ดอกบัว พุ่มหญ้าและ
กก ขึ นอยู่เ ป็ นส่ ว นมาก และบางส่ ว นมี ถ นนเส้ น เล็ก ๆ รอบพรุ พืนที รอบนอกพรุ มี ไ ด้มี ก ารสร้ า ง
บ้านเรื อน โรงแรม และจับจองทีดิ นทํากิน จากการอภิปรายวัตถุประสงค์ขอ้ แรก มีความสอดคล้องกับ
เอกสาร สารานุ กรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มัณฑนา นวล
เจริ ญ ( ) ผลการศึกษาพบว่า ตําบลไม้ข าว มี ป่าพรุ ไร่ พรุ ไม้ขาวประกอบด้วยพรุ ผืนเล็ก ๆ
จํานวน พรุ ในหมู่ที และหมู่ที ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ งอยู่ตอนเหนื อและทาง
ตะวันตกของเกาะภูเก็ต มีพรุ ทงหมด
ั
แห่ ง ดังนี พรุ เป็ ดนํา พรุ ทบั เคย พรุ ยายรัตน์ พรุ ทุ่งเตียน พรุ หลัง
วัดไม้ขาว พรุ จูด พรุ แหลมหยุด พรุ ยาว พรุ จิก พรุ เจ๊ะสัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กญั ญา วงศ์ธ
นะบูรณ์ และคณะ ( ) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ภูมิปัญญาท้องถินในการใช้พรุ เพือจัดการทรัพยากรนํา
จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า พรุ บา้ นไม้ขาวเดิ มเป็ นพรุ ผนื ใหญ่ ปั จจุ บนั พืนทีถูกตัดขาดออกจากกัน
เนื องจากการก่อสร้าง การพัฒนาและการบุกรุ กทีดิน ปั จจุ บนั พรุ บา้ นไม้ขาวทียังคงสภาพอยูเ่ ป็ นพรุ ผืน
เล็ก ๆ 7 แห่ ง ดังนี พรุ ทุ่งเตียน พรุ หลังวัดไม้ขาว พรุ จูด พรุ แหลมหยุด พรุ ยาว พรุ จิก พรุ เจ๊ะสัน พรุ ทีไม่
มีสภาพของพรุ หลงเหลืออยูแ่ ล้ว ได้แก่ พรุ เป็ ดนํา พรุ ทบั เคย พรุ ยายรัตน์ พรุ ทีถูกเปลียนแปลงสภาพเป็ น
สระนํา ได้แก่ พรุ ทุ่งเตียน พรุ ยาว พรุ เจ๊ะสัน และพรุ ทียังคงสภาพความเป็ นพรุ อยูไ่ ด้แ ก่ พรุ หลังวัดไม้
ขาว พรุ จู ด พรุ แหลมหยุ ด พรุ จิ ก และสอดคล้อ งกั บ เอกสารของ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ( ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง ความหลากหลายทางชีวภาพในพืนที
ชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ผลการศึกษาพบว่า สภาพทัวไปของพรุ ทงั 10 มีดงั นี
. พรุ เป็ ดนํา พรุ ทบั เคย พรุ ยายรั ตน์ ปั จจุ บนั พรุ ทงสามไม่
ั
มีสภาพของพรุ หลงเหลืออยู่ เดิม
เป็ นพรุ ทีมีนาขั
ํ ง ต่อมาพรุ เป็ ดนําและพรุ ทบั เคยถูกทําลายเนืองจากการสร้างสนามบิน ส่ วนพรุ ยายรัตตืน
เขินและแห้ง มีไม้เหลือไม่มากเข้าใจว่าเกิดจากการบุกรุ กแล้วถม ปัจจุบนั มีชาวบ้านอยูใ่ นบริ เวณนีและมี
ฟาร์ มเพาะกุง้
. พรู ทุ่งเตียน พืนที ส่ วนใหญ่ถูกขุดลอกเป็ นสระนํา มี ขนาด 70 x 120 x 3.5ลูกบาศก็เมตร
ความจุ 34,275 ลูกบาศก็เมตร ท่อสร้างเสร็ จเมือวันที 28 ธันวาคม พ.ศ.2533 โดยสํานักงานเร่ งรัดพัฒนา
ชนบท ขุดลอกหนองนําเพือให้ประชาชนใช้เป็ นสาธารณประโยชน์เพือการเกษตร มีหย่อมของพรรณ
ไม้พรุ หลงเหลืออยูด่ า้ นข้างของหนองนํา ค่อนข้างแห้งอยูป่ ระมาณ 4-5 ไร่ ลักษณะป่ าพรุ ทึบบางส่ วนมี
พุม่ ไม้และทุ่งหญ้า ด้านหน้าติดชายทะเลมีสวนมะพร้าวและสันทราย
. พรุ หลังวัดไม้ขาว พรุ สภาพค่อนข้างดี แต่ ลดขนาดลงมากมีนาท่
ํ วมขังตลอด มีขนาด 3040 ไร่ มีหนองนําธรรมชาติ ป่ าพรุ และทุ่งหญ้าบางส่ วน มีบริ เวณหลงเหลือคือซากของอุทกสี มา(โบสก์
ในนํา) ทางวัดไม้ขาวก็พยายามดูแลพรุ ผนื นีไว้ ในบริ เวณใกล้เคียงมีฟาร์ มเพาะพักลูกกุง้ เป็ นจํานวนมาก
และมีการปล่อยนําทะเลหรื อมีการรัวไหลนําทะเลทําให้ตน้ ไม้ในพรุ ตายในบางส่ วน
. พรู จู ด เป็ นพรุ ทีอยู่หลังโรงเรี ยนบ้านไม้ชาว มี พืนทีประมาณ 157 ไร่ สํานักงานเร่ งรั ด
พัฒนาชนบท ได้ด าํ เนิ นการชุ ด สระนําต้านหลังโรงเรี ยน ขนาด 60 x 20 x 4.5 ลู กบาศก์เมตร ความจุ
5,400 ลูกบาศก็เมตร สภาพป่ าพรุ บางส่ วนอยูส่ ภาพค่อนข้างดี มีหนองนําธรรมชาติ จู ด กก มีผูถ้ ือครอง
บางรายอยูร่ อบพรุ จูด สภาพป่ าทีตีมีประมาณ 70 ไร่
. พรุ ยาว เดิ มเป็ นพรุ มีเนื อทีประมาณ 41 ไร่ เศษ ปั จจุบนั ได้ถูกขุดลอกเปลียนสภาพพรุ เป็ น
อ่างเก็บนําขนาดใหญ่ โดยจะจัดทําเป็ นประปาหมู่บา้ น ปั จจุบนั ยังไม่มีการใช้ประโยชน์และโรงประปา
ก็ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการ มีพืชจากพรุ หลงเหลืออยูบ่ า้ ง แต่ไม่มีสภาพเป็ นป่ าพรุ
. พรุ แ หลมหยุด เป็ นพรุ ผืนเล็ ก ๆ ประมาณ 10 ไร่ อยู่ติ ด กับสระนําพรุ ยาวที ขุด เพื อทํา
โครงการนําประปา โดยมีถนนกันระหว่างพรุ ยาวเป็ นพรุ แหลมหยุด เป็ นพรุ ทีแห้ง มีตน้ เสม็ดขึน หน้า
ฝนมีนาขั
ํ งเป็ นหนอง มี สวนยูคาลิปตัสอยู่รอบ เติมมีพืนทีมากกว่า40-50 ไร่ ปั จจุบนั เหลือประมาณ 10
ไร่
. พรุ จิก เป็ นพรุ ทีมี สภาพค่อนข้างดี ขนาดประมาณ 77 ไร่ มี หนองนําขนาดใหญ่ ซึ งมีนาํ
ท่วมขัง มีหญ้าสู งและพืชนําหลายชนิด มีดวามหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ ตําบลมีโครงการ
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เสนอให้ขดุ เพือทําประตูระบายนําออกสู่ ทะเล เพือป้องกันนําท่วมและขุดสระเพือโครงการชลประทาน
ในการเก็บนํา สําหรั บอุ ปโภคบริ โภคและการเกษตร ปั จจุ บนั โครงการถู กยับยังไว้ บริ เวณโดยรอบมีผู ้
ถือครอง และมีผอู ้ าศัยอยูบ่ างราย
. พรุ เจ๊ะสัน เป็ นพรุ ทีอยู่เหนื อสุ ดในจํานวนพรุ ทงหลายที
ั
บ้านไม้ขาว เดิมเป็ นพรุ ผืนใหญ่
มีเนื อทีมากกว่า 200 ไร่ พืนทีโดยรอบเป็ นพืนทีกรรมสิ ทธิของเจ้าของรายใหญ่พืนทีมีเอกสิ ทธิ ทีสําคัญ
ทีหลวง (นสล.) ในปี พ.ศ. 2532 จังหวัดได้ใช้งบประมาณพิเศษจากโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.)
ทําการสร้ างคันดิ นและขุดลอกโดยรอบกว้างประมาณ 10 เมตร และสํานักงานเร่ งรั ดพัฒนาชนบท ได้
ขุด ลอกพรุ เจ๊ ะสั น เกิ ด เป็ นสระนํามี ข นาดความจุ 669,130 ลู กบาศก์เมตร ก่ อ สร้ างเสร็ จ เมื อวัน ที 28
มิถุนายน พ.ศ. 2537 เพือให้เป็ นทีสาธารณประโยชน์ พืนทีพรุ ได้ถูกลดขนาดเหลือเพียงพรุ ตรงกลางเกิด
เป็ นเกาะ ยังมี พรรณไม้ของพรุ ดงกก ดงหญ้า และชายตสลิง พืนที พรุ เหลื อประมาณ 40-50 ไร่ ความ
หลากหลายทางชี วภาพของพืชในพรุ ลดลง แต่ มีพืนที นําเพิ มขึ น เดิ มมี โครงการสร้ างสนามพักผ่อ น
หย่อนใจ และจัดให้เป็ นทีท่องเทียว
. การใช้ประโยชน์พืนทีชุ่ มนําพรุ บา้ นไม้ขาว พืนทีพรุ เป็ นแหล่งนําผิวดิ นทีสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยตรงทังในครัวเรื อน และการเกษตร ได้มีการขุดลอกพรุ ยาวให้กลายเป็ นอ่างเก็บนําเพือ
ใช้ในระบบประปาหมู่บา้ นไม้ขาว ขุดลอกพรุ ทุ่งเตียนและพรุ เจ๊ะสันเป็ นสระนํา ได้มีการพัฒนาพรุ ให้
เป็ นแหล่ งท่ อ งเที ยวทางธรรมชาติ แ ละนันทนาการ สร้ างถนนล้อมรอบพรุ เป็ นทีออกกําลังกาย ปั น
จักรยาน และพักผ่อนหย่อนใจ เช่ น พรุ เจ๊ะสัน และพรุ จิก ทังเป็ นทิวทัศน์ทีสวยงามให้แก่โรงแรมชือดัง
หลายแห่ งทีอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับพรุ บา้ นไม้ขาว และเนื องจากป่ าพรุ มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการบําบัดนํา
เสี ย และสามารถรองรับนําเสี ยทีมีความเข้มข้นและความเค็มสู งได้ดี ป่ าพรุ จึงทําหน้าทีบําบัดนําเสี ยทีได้
มีการปล่อยนําเสี ยจากชุมชน โดยเฉพาะนําเสี ยทีมีการปล่อยจากฟาร์ มอนุบาลลูกกุง้ ลงสู่ พรุ จากแผนผัง
การใช้ประโยชน์ทีดิ นในอนาคต พรุ บา้ นไม้ขาวจัดเป็ น ทีโล่ งเพือนันทนาการและการรั กษาคุ ณภาพ
สิ งแวดล้อม แม้ว่าพืนทีชุ่มนําป่ าพรุ จะมีคุณประโยชน์นานัปการแต่หากใช้ประโยชน์โดยไม่มีการรักษา
ไม่ว่าจะเป็ นการปล่อยนําเสี ยทีไม่ได้รับการบําบัดลงสู่ พรุ การก่อสร้างทีรุ กลําพืนทีป่ าพรุ อาจจะทําให้
เกิดความเสี ยหายกับป่ าพรุ หรื อสิ นสภาพได้ จากการอภิปรายวัตถุประสงค์ขอ้ สอง มีความสอดคล้องกับ
เอกสาร หลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางในการอนุ รักษ์ฟืนฟูแหล่ งนําและพืนทีชุ่ มนํา คณะกรรมการ
ทรัพยากรนําแห่ งชาติ ( ) ผลการศึกษาพบว่า คุณประโยชน์ทีพึงมีพึงได้จากพืนทีชุ่มนําคือเป็ นแหล่ง
นํา ทังนําจื ด นํากร่ อ ยและนําเค็ ม ที สามารถเข้า ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้โ ดยตรง และมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ
นันทนาการและการท่ องเที ยว ซึ งสอดคล้องกับเอกสารของ ศักดิ ศรี รั กไทย ( ) ได้ทาํ การศึ กษา
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เรื อง การประเมินมู ลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ของการบริ การระบบนิ เวศพืนทีชุ่ มนํา ผลการศึ กษาพบว่ า
มูลค่าจากการใช้ประโยชน์โดยตรง คือการที ประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม เช่ น การใช้สวนสาธารณะเพือการพักผ่อนท่องเที ยว การเข้าชม
อุทยานแห่ งชาติ การใช้นาเพื
ํ อการอุปโภคบริ โภค เป็ นตัน สอดคล้องกับเอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (2559) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง บรรยายสรุ ปข้อมูลจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า
แหล่งนําผิวดิ นจากพืนทีพรุ ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยูเ่ ขตอําเภอถลาง ได้แก่ พรุ ทุ่งเตียน พรุ ไม้ขาว พรุ
จู ด พรุ ยาว พรุ แหลมหยุด พรุ จิก และพรุ เจ๊ ะสัน และสอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยของ สายธาร ทอง
พร้ อม (2557) ได้ทาํ การศึ กษา เรื อง ประสิ ทธิ ภาพป่ าพรุ พืนทีชุ่ มนําตามธรรมชาติ ในการบําบัดนําเสี ย
ชุ มชนบ้านไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภู เก็ต ผลการศึกษาพบว่า ระบบพื นที ชุ่ มนําป่ าพรุ ทุ่ งเตี ยน มี
ประสิ ทธิภาพสู งในการบําบัดนําเสี ยจากชุมชน และสามารถรองรับนําเสี ยทีมีความเข้มข้นและความเค็ม
สู งได้ดี อย่างไรก็ตาม ป่ าพรุ คงไม่สามารถรองรับนําเสี ยทีไม่ผ่านการบําบัด ซึ งมีสารมลพิษปนเปื อนใน
ปริ มาณมากเช่ นนี ได้ตลอด ดังนันจะต้องมี แ ผนการจัด การที เหมาะสมเพื อป้ อ งกันผลกระทบที อาจ
เกิดขึนต่อระบบนิ เวศป่ าพรุ ซึงย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบําบัดด้วยเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
. พืนที ชุ่ มนําพรุ บา้ นไม้ขาวควรได้รับการอนุ รักษ์จากชุ มชน สร้ างจิ ตสํานึ กและตระหนักถึ ง
คุณค่าและความสําคัญของพรุ บา้ นไม้ขาว พัฒนาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ เพือรั กษาสภาพความ
เป็ นพรุ อย่างยังยืน
. การใช้ประโยชน์พืนทีชุ่มนําพรุ บา้ นไม้ขาว ควรมีการวางแผน และกําหนดการใช้ประโยชน์
แต่ละพรุ อย่างชัดเจน
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บทคัดย่ อ
การศึกษานีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง วัตถุประสงค์เพือ
ศึ กษาประสิ ท ธิ ผลและความพึ งพอใจของนวัต กรรมบ้านนิ ดพิ ชิต ยุงในการควบคุ ม แหล่ งเพาะพันธุ์
ยุงลายในพื นที เขตทวีว ฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลียความพึ งพอใจ และค่ าดัชนี
ลูกนํายุงลายของการทดลองก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทังหมด
จํา นวน 3 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 71.43 มี อ ายุระหว่ า ง - ปี ร้ อ ยละ 33.33 ระดั บ
การศึกษาสู งสุ ด ระดับประถม ร้ อยละ . และมีโรคประจําตัว โรคความดันโลหิ ตสู ง ร้อยละ .
โรคเบาหวาน ร้อยละ . ผลความพึงพอใจต่อนวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุง พบว่า อาสาสมัครมีความพึง
พอใจต่อการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงในภาพรวมมีคะแนนเฉลีย . ± . อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที สุ ด เช่ นเดี ยวกับด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งานและด้านราคาเหมาะสม ด้านประสิ ทธิ ผลของบ้าน
นิดพิชิตยุงในการควบคุมลูกนํายุงลายพบว่าค่าดัชนีความชุกลูกนํายุงลาย (HI, CI) ลดลงอย่างต่อเนืองใน
เดื อ นที และ ตามลํา ดับ ผลการศึ ก ษาด้า นพฤติ ก รรมเกี ยวกับ การควบคุ ม และป้ อ งกัน โรค
ไข้เลือดออก ทังพฤติ กรรมการป้ องกันและกําจัดลูกนํายุงลาย และพฤติ กรรมด้านสํารวจลูกนํายุงลาย
พบว่า พฤติกรรมของอาสาสมัครทัง ด้านมีแนวโน้มดีขึน ปฏิบตั ิสมําเสมอมากขึน มีความตระหนัก
ในการควบคุมและป้ องกันโรคมากขึน จะเห็ นได้ว่านวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงมีประสิ ทธิ ผลในการการ
ควบคุมและลดปริ มาณลูกนํายุงลายได้
คําสําคัญ: ไข้เลือดออก, ลูกนํายุงลาย, นวัตกรรม
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Abstract
This is a quasi-experimental study with conducted to one group for pretest and posttest
design in the satisfaction and efficacy of the Bannid-Pichit-Yung innovation in Reducing Dengue
Outbreak Risk in the area of Thawi Watthana District, Bangkok. The study compares with the
average satisfaction score and larvae index between before and after for using the Bannid-PichitYung innovation. The results of this study in 33 participants found that mostly female in 71.43
percent, total of aged between in 65-69 years with achieve in highest educational level and
elementary school (33.33%,85.71%), in physical health found that the congenital disease in high
blood pressure and diabetes (33.33%,23.81%). The results of satisfaction in control of mosquito
breeding with the Bannid-Pichit-Yung innovation with the average score in the most satisfied level
(4.25 +-0.69) as well with the efficiency and the reasonable price. The Aedes larvae prevalence index
(HI, CI) decreases continuously in the 1, 2, and 3 months, indicating that the Bannid-Pichit-Yung
innovation was successful in suppressing Aedes larvae. The findings of a behavioral study on dengue
disease control and prevention. mosquito larvae prevention and elimination. The behavior of the
Aedes mosquito larvae study revealed that the volunteers' behavior improved, more frequent practice,
awareness of disease control and prevention. Bannid-Pichit-Yung innovation can be seen to be
effective at controlling and reducing the amount of mosquito larvae.
Keywords: dengue fever, mosquito larvae, innovation
บทนํา
ยุง ลายที สํา คัญ ในประเทศไทยมี ชนิ ด คื อ ยุง ลายบ้า น (Aedes aegypti) และ ยุง ลายสวน
(Aedes albopictus) เนื องจากเป็ นพาหะสําคัญในการนําโรคไข้เลื อดออกและไข้ชิคุนกุนยา โดยยุงลาย
บ้านและยุงลายสวนมีลกั ษณะต่างกันคือ ยุงลายบ้านชอบอาศัยอยูใ่ นบ้าน หรื อบริ เวณรอบๆ บ้าน ระยะ
หากินประมาณ - เมตร ส่ วนยุงลายสวนคล้ายยุงลายบ้านแต่มกั พบอยู่ในชนบท และบิ นได้ไกล
กว่ายุงลายบ้าน โดยมีระยะหากินประมาณ - เมตร (Thavara, 2010) วงจรชี วิตของยุงลายมี
ระยะ ได้แ ก่ )ระยะไข่ ยุงลายหนึ งตัว วางไข่ - ฟอง/ครั ง โดยจะวางไข่เหนื อ ระดับนําด้านใน
ภาชนะ ซึ งไข่ ยุง ลายนี จะอยู่ในที แห้ งได้เป็ นระยะเวลานานหลายปี จนกว่ าจะมี นําท่ ว มขัง จึ ง จะฟั ก
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ออกเป็ นลูกนํา ) ระยะตัวอ่อน (ลูกนํา) เป็ นช่ วงตัวอ่อนอาศัยอยู่ในนําซึ งใช้เวลาเจริ ญเติบโต - วัน
ก่อนกลายเป็ นตัวโม่งหรื อดักแด้ ) ระยะดักแด้หรื อตัวกลางวัย (ตัวโม่ง) ซึ งตัวโม่งจะลอยติดกับผิวนํา
- วัน จึงจะลอกคราบแล้วกลายเป็ นตัวเต็มวัย ) ระยะตัวเต็มวัย หรื อ ตัวยุง โดยยุงลายจะเริ มผสมพันธุ์
หลังจากลอกคราบประมาณ ชัวโมง เมือผสมพันธุ์แล้วยุงตัวเมียจะออกหากินเลือด โดยเฉพาะเลือด
คน และหากินในเวลากลางวัน หลังจากกินเลือดแล้ว ยุงตัวเมียจะไปเกาะพักรอให้ไข่เจริ ญเติ บโต ใช้
เวลาประมาณ . - . วัน แหล่ ง เกาะพัก ของยุง ลายได้ แ ก่ บ ริ เวณที มื ด อับ ลม ในห้ อ งนําในบ้า น
โดยเฉพาะตามสิ งห้อยแขวนภายในบ้าน เช่น เสื อผ้า มุง้ ม่าน เมือไข่เจริ ญเต็มทีแล้ว ยุงลายจะบินไปหา
ทีวางไข่ โดยบริ เวณทียุงลายมักวางไข่คือ ทีร่ ม แหล่งนําทีมีใบไม้ร่วงลงไปและมีสีนาตาลๆ
ํ
จะกระตุน้
การวางไข่ ได้ดี รวมไปถึ งภาชนะขัง นําที มี นานิ
ํ งและใส นําฝนเป็ นนําที ยุง ลายชอบวางไข่ม ากที สุ ด
(Thavara, 2016) โดยพบว่ าภาชนะเก็บ ขัง นําภายในบ้านเป็ นแหล่ ง เพาะพัน ธุ์ ข องยุงลายบ้านร้ อ ยละ
. และภาชนะเก็บขังนําทีอยูน่ อกบ้านร้อยละ . ส่ วนยุงลายสวนจะชอบวางไข่นอกบ้านตามกาบ
และใบของพืช โพรงไม้ กะลา กระบอกไม้ไผ่ทีมีนาขั
ํ ง เป็ นต้น (Department of Disease Control, 2011)
การควบคุมโรคทีเกียวข้องกับยุงลาย จําเป็ นต้องอาศัยความรู ้เกียวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ของยุงลาย ได้แก่ การเจริ ญเติบโต การแพร่ กระจาย ความสามารถในการนําโรค แหล่งทีอยูอ่ าศัย
ประเทศไทยมีวิธีการควบคุมยุงลายตัวเต็มวัยและลูกนํา ทังการใช้วิธีสารเคมี เช่น การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ
ตกค้าง (Residual spraying) การพ่นฟุ้งหรื อพ่นฝอย (Space spray application) สารเคลือบทรายเทมีฟอส
1 % w/w (อะเบท) และเม็ดเกล็ดละลายนํา (เอซายเอส เอส) และวิธีทางชีววิทยา เช่น การใช้ศตั รู ของยุง
ตามธรรมชาติมาควบคุมยุง หรื อใช้สารพิษของสิ งทีมีชีวิต เช่น แบคทีเรี ย สิ งมีชีวิตตามธรรมชาติที
นํามาใช้ได้ เช่น ลูกนํายุงยักษ์ (Toxorhynchites), หนอนพยาธิ (Nematode), แบคทีเรี ย (Bacteria), เชือรา
(Fungi), ปลากินลูกนํา (Larvivorous fish), จิงจก, ตุ๊กแก เป็ นต้น (Institute of Public Health Sciences,
2010)
ในปี พ.ศ.
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย มีรายงานผูป้ ่ วย
สะสม จํานวน , ราย คิดเป็ นอัตราป่ วยเท่ากับ . ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผูป้ ่ วย
เสี ยชีวิต จํานวน ราย คิดเป็ นอัตราป่ วยตาย ร้อยละ . และ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี พ.ศ.
มี
รายงานผูป้ ่ วยมากกว่า ปี พ.ศ.
: . เท่า (Division of Epidemiology, 2020)
ปั ญ หาการแพร่ ระบาดของไข้เลื อ ดออกในชุ มชนเขตเมื อ งโดยเฉพาะกรุ งเทพมหานครเป็ น
ปั ญหาที มีมาอย่างต่อเนื อง จากลักษณะเมืองทีเป็ นเป็ นเมื องใหญ่ มี ประชากรอยู่อย่างหนาแน่ น มี การ
เคลื อนย้ายของประชากรตลอดเวลา จึ งเป็ นสาเหตุ ทาํ ให้มาตรการควบคุ มโรคประสบปั ญหาในการ
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ดําเนิ นการ ได้แก่ ไม่สามารถฉี ดพ่นหมอกควันให้ครอบคลุมพืนทีการระบาด ไม่สามารถทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายได้อย่างทัวถึง และยังพบว่าประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนักทีจะ
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายอย่างต่อเนื อง (Communicable Disease Control Division, 2021) นอกจากนี
ยังพบข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จากกรมควบคุมโรคติดต่ อ สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
รายงานข้อมู ลผูป้ ่ วยไข้เลือดออกในพืนที กรุ งเทพมหานคร ตังแต่วนั ที มกราคม
- มกราคม
พบผูป้ ่ วยสะสมของกรุ งเทพมหานคร จํานวน , ราย ไม่พบผูเ้ สี ยชีวิต และกลุ่มอายุ - ปี มี
อัตราป่ วยสู งสุ ด . รายต่อประชากรแสนคน เมือพิจารณาอัตราป่ วยในช่วง ปี ทีผ่านมา พบอัตรา
ป่ วยใน กรุ งเทพมหานครมีแ นวโน้มเพิ มขึนแบบปี เว้นปี ทังนี จากรายงานอันดับอัตราป่ วยสะสมโรค
ไข้เลือดออก จําแนกรายเขตในกรุ งเทพมหานคร ปี
พบว่าพืนทีเขตทวีวฒั นามีอตั ราป่ วย . ราย
ต่ อ ประชากรแสนคน เมื อเที ย บกับ รายงานอัต ราป่ วยสะสมโรคไข้เลื อ ดออก จํา แนกรายเขตใน
กรุ งเทพมหานคร ปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า พืนทีเขตทวีวฒั นามีอตั ราป่ วยสะสมสู งขึน ส่ งผล
ให้อาจเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสู งขึนได้ (Communicable Disease Control Division, 2020)
คณะผู ้วิ จัย ได้ ศึ ก ษานวัต กรรมจากหน่ ว ยงานต่ างๆ เพื อให้ ไ ด้เครื องมื อ ที สามารถเข้า ถึ ง
ประชาชนได้ง่าย ราคาไม่แพง และประชาชนสามารถทําได้ดว้ ยตัวเอง จึงคิดค้นต่อยอดเป็ นบ้านนิดพิชิต
ยุง เพือส่ งเสริ มการควบคุ มแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย จากวัส ดุ ทอ้ งถิ น ราคาไม่ แพง ทําได้ง่าย และดู แล
รักษาได้ดว้ ยตัวเอง
วัตถุประสงค์
เพือศึ กษาประสิ ทธิ ผลและความพึงพอใจของนวัตกรรมบ้านนิ ด พิชิตยุงในการควบคุมแหล่ ง
เพาะพันธุ์ยงุ ลายในพืนทีเขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุงช่วยควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายและกระตุน้ ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการควบคุมและป้องกันโรคพร้อมทังการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายได้ดีขึน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เป็ นการวิจัยกึ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่ มเดี ยววัด ก่ อ นและหลัง การ
ทดลอง (One Group Pretest–Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเข้าถึงคือ ประชาชนทีอาศัยเขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ
) เป็ นผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร ไม่ตากว่
ํ า ปี
) เป็ นผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นพืนทีเสี ยงทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
3) ยินดีและสมัครใจเข้าร่ วมในการวิจยั ครังนี
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดตัวอย่างโดยคํานึ งถึ งขนาดกลุ่มตัวอย่างที
เหมาะสมของการวิจยั แบบกึงทดลอง คืออย่างน้อยควรมีกลุ่มตัวอย่าง หลังคาเรื อน เพือให้ขอ้ มูลเกิด
การกระจายตัวเป็ นโค้งปกติ (normality) ซึ งมี ผลต่ออํานาจการทดสอบและมี ค่าความแปรปรวนลดลง
(Grove, S. K., Burns, N., & Gray, J. ,2012) ดังนันผูว้ ิจัยจึ งกําหนดขนาดตัว อย่าง หลังคาเรื อนเพือ
ป้องกันการถอนตัวระหว่างทดลอง (Drop out)
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
. เครื องมือทีใช้ในการทดลอง คือ นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุง
จากความรู ้ เกียวกับชี ววิทยาและนิ เวศวิทยาของยุงลาย พบว่า ยุงลายมีนิสัยชอบเกาะตามที มืด
และมีความชื น และมักวางไข่ในภาชนะขังนําทีมีนานิ
ํ งและใส จากการศึกษาและรวบรวมนวัตกรรมที
เคยมี การคิด ค้นและมี ใช้แ ล้ว ในชุ มชนแต่ พ บว่ายังไม่ เกิ ด การใช้อ ย่างต่ อเนื อง จึ ง ได้มีการสํารวจถึ ง
สาเหตุ พบว่า กับดักยุงลายเดิ มนันมีการใช้งานทีไม่สะดวก ไม่แข็งแรงทนทาน ราคาสู ง คณะผูว้ ิจยั จึ ง
คิดค้นต่อยอดเป็ น “นวัตกรรมบ้านนิ ดพิ ชิตยุง ” โดยนําถังพลาสติกหู หิวสี ดาํ ที มีฝาปิ ด มาเจาะฝาเป็ น
วงกลม นํามาเติมนํา ใส่ ทรายอะเบท เพือเป็ นตัวล่อให้ยงุ ลายมาวางไข่เป็ นการตัดวงจรชีวิตยุงลาย และ
นําไปวางในและนอกบริ เวณบ้านทีอยูใ่ นพืนทีทีเคยมีการระบาดของไข้เลือดออกเป็ นเวลา เดือน โดย
ให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ก่อนนํานวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงมาใช้ และ
หลังการนํานวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุงมาใช้ , และ เดือน ตามลําดับ
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2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
. แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่ วน คือ
ส่ ว นที 1 ข้อมู ลทัวไปเกี ยวกับ คุณ ลักษณะส่ วนบุ คคล จํานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และโรคประจําตัว
ส่ วนที พฤติกรรม เกียวกับการควบคุ มและป้ องกันโรคไข้เลื อดออก จํานวน ข้อ เป็ นข้อ
คําถามทีวัดแบบ Likert Scale โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี
แบบสอบถามด้าน (บวก)
แบบสอบถามด้าน (ลบ)
ปฏิบตั ิสมําเสมอ คะแนน
ปฏิบตั ิสมําเสมอ คะแนน
ปฏิบตั ิบ่อยครัง คะแนน
ปฏิบตั ิบ่อยครัง คะแนน
ปฏิบตั ิบางครัง คะแนน
ปฏิบตั ิบางครัง คะแนน
ปฏิบตั ินานๆครัง คะแนน
ปฏิบตั ินานๆครัง คะแนน
ไม่ปฏิบตั ิเลย
คะแนน
ไม่ปฏิบตั ิเลย
คะแนน
เกณฑ์การประเมิ นพฤติ กรรมการป้ องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็ น ระดับ
ดังนี
ปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันและควบคุมโรคดีมาก เท่ากับหรื อมากกว่า
41
คะแนน
ปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันและควบคุมโรคดี
31-40 คะแนน
ปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันและควบคุมโรคปานกลาง
21 -30 คะแนน
ปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันและควบคุมโรค น้อย
11 -20 คะแนน
ปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันและควบคุมโรคน้อยมากน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10
คะแนน
ส่ วนที แบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมนวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง จํานวน ข้อ เป็ นข้อ
คําถามทีวัดแบบ Likert Scale กําหนดเกณฑ์ค่าเฉลีย ในความหมายของการประเมินค่า ดังนี
4.21 - 5.00
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากทีสุ ด
3.41 - 4.20
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
2.61 - 3.40
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
1.81 - 2.60
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย
1.00 - 1.80
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยทีสุ ด
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. แบบวัดค่าดัชนี ความชุ กลูกนํายุงลายในภาชนะขังนําทังในบ้านและนอกบ้าน โดยทําการ
สํารวจก่อนและหลังการดําเนิ นงาน , และ เดือน โดยมีเกณฑ์ดงั นี
ค่า House index (HI) หมายถึง ร้อยละของบ้านสํารวจทีพบลูกนํายุงลาย มีสูตรดังนี
HI
=
จํานวนบ้านทีพบลูกนํายุงลาย x 100
จํานวนบ้านทีสํารวจทังหมด
ค่า Container index (CI) หมายถึง ร้อยละของภาชนะทีพบนํายุงลาย
CI
=
จํานวนภาชนะทีพบลูกนํายุงลาย x 100
จํานวนปรารถนาทีสํารวจทังหมด
แนวทางการแปลค่าดัชนี ทางกีฏวิทยาทีแสดงค่าดัชนี ลูกนํายุงลายและค่าระดับความเสี ยงของ
การแพร่ โรคไข้เลือดออก (WHO, 1993) โดยมีคา่ ดังนี
ค่า HI  10 มีความเสี ยงสู งทีเกิดการแพร่ โรค
ค่า HI  1 มีความเสี ยงตําทีเกิดการแพร่ โรค
. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการ ดังนี
) คณะผู ว้ ิจัยพบอาสาสมัค รก่ อ นดํา เนิ น การทดลอง เพื อชี แจงวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย
ขันตอนการดําเนินการวิจยั
) ผูว้ ิจัยดําเนิ นการเก็บข้อมูลประเมินความพึงพอใจและความรู ้ ของอาสาสมัครก่อนเข้าร่ วม
โครงการ (pre-test) โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบทดสอบ
) นํา “นวัต กรรมบ้านนิ ด พิ ชิ ต ยุง ” ไปวางยัง จุ ด ที กําหนดไว้ห ลัง คาเรื อ นละ จุ ด ติ ดตาม
ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกนํายุงลายในภาชนะขังนําทังในบ้านและนอกบ้านทุก , และ เดือน
) ประเมินความพึงพอใจและความรู ้ของของอาสาสมัครหลังเข้าร่ วมโครงการ (post-test) โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และ แบบทดสอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปวิเคราะห์หาค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย และค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
. คํานวณค่าดัชนี ความชุกลูกนํายุงลาย House Index (HI) และ Container Index (CI)
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ผลการศึกษา
ส่วนที ข้อมูลทัวไปเกียวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน 3 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 มีอายุระหว่าง ปี ร้อยละ 33.33 และอายุระหว่าง - ร้อยละ . ระดับการศึกษาสู งสุ ด ระดับประถมร้อยละ .
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ . โสด ร้อยละ . โดยประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ . และ
ว่างงานร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือนคิดเป็ นร้อยละ 48.39 และ
มีโรคประจําตัว โรคความดันโลหิ ตสู ง ร้อยละ . โรคเบาหวาน ร้อยละ .
ตารางที 1
พฤติ กรรม เกียวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออกของอาสาสมัครก่ อนและหลังการใช้
นวัตกรรมบ้ านนิ ดพิชิตยุง (n = 33)
ด้าน

ก่อนใช้
หลังใช้
คะแนน (Mean ± SD)
คะแนน (Mean ± SD)
ด้านการป้ องกันและกําจัดลูกนํายุงลาย
33.18 ± 3.26
45.63 ± 4.58
ด้านสํารวจลูกนํายุงลาย
26.57 ± 4.65
34.52 ± 2.67
ด้านการป้ องกันยุงกัด
38.58 ± 2.57
39.72 ± 2.73
จากตาราราง พบว่า พฤติกรรมของอาสาสมัครก่อนการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง ด้านการ
ป้องกันและกําจัดลูกนํายุงลาย อยูใ่ นระดับดี คะแนนเฉลี ย . ± . หลังการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ด
พิชิตยุงพบว่า พฤติกรรมด้านการป้องกันและกําจัดลูกนํายุงลายอยูใ่ นระดับดีมาก คะแนนเฉลีย . ±
. ส่ วนพฤติกรรมด้านสํารวจลูกนํายุงลาย ก่อนการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง พบว่าอาสาสมัครมี
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนเฉลีย . ± . หลังการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงพบว่า
พฤติกรรมด้านสํารวจลูกนํายุงลายอยู่ในระดับดี ทีระดับคะแนนเฉลีย . ± . พฤติกรรมด้านการ
ป้องกันยุงกัด ก่อนการใช้นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุง พบว่าอาสาสมัครมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับดี คะแนน
เฉลีย . ± . หลังการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงพบว่า พฤติกรรมด้านการป้ องกันยุงกัดอยูใ่ น
ระดับดี คะแนนเฉลีย . ± 2.73
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ส่วนที ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุง
จากการสํารวจความพึงพอใจต่อการนํานวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุงไปใช้ พบว่าอาสาสมัครมี
ความพึงพอใจดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2
ความพึงพอใจต่ อการใช้ นวัตกรรมบ้ านนิ ดพิ ชิตยุงของอาสาสมัครก่ อนและหลังการใช้ นวัตกรรมบ้ าน
นิดพิชิตยุง (n = 33)
ด้าน
ก่อนใช้
หลังใช้
คะแนน (Mean ± SD)
คะแนน (Mean ± SD)
ด้านประสิ ทธิภาพ
3.18 ± 0.52
4.28 ± 0.72
ด้านความปลอดภัย
3.43 ± 0.78
4.14 ± 0.65
ด้านความแข็งแรง ทนทาน
2.75 ± 0.83
3.57 ± 0.71
ด้านความสวยงาม
2.63 ± 0.58
3.18 ± 0.49
ด้านราคา
4.25 ± 0.63
4.36 ± 0.82
ด้านความสะดวกในการใช้
2.75 ± 0.49
3.59 ± 0.80
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
3.59 ± 0.57
4.38 ± 0.73
จากตาราง พบว่า อาสาสมัครมี ความพึง พอใจต่ อการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิ ชิตยุง ในด้าน
ต่ างๆ ดังนี ด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน อาสาสมัครมี ความพึงพอใจในระดับมากที สุ ด โดยก่ อนใช้
คะแนนเฉลี ย . ± . และหลัง ใช้ค ะแนนเฉลี ย . ± . ด้ า นความปลอดภัย ต่ อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวและสัตว์เลียง พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยก่อนใช้คะแนนเฉลีย .
± . และหลังใช้คะแนนเฉลีย . ± . ด้านความแข็งแรง ทนทาน อาสาสมัครมีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก โดยก่ อ นใช้ค ะแนนเฉลี ย . ± . และหลัง ใช้ค ะแนนเฉลี ย . ± . ด้า นความ
สวยงาม อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยก่อนใช้คะแนนเฉลีย . ± . และหลัง
ใช้คะแนนเฉลีย . ± . ด้านราคา เหมาะสม ไม่แพง อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด
โดยก่อนใช้คะแนนเฉลีย . ± . และหลังใช้คะแนนเฉลีย . ± . ด้านความสะดวกในการใช้
งาน อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยก่อนใช้คะแนนเฉลีย . ± . และหลังใช้คะแนน

396

เฉลี ย . ± . ด้านความพึงพอใจในภาพรวม อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับมากที สุ ด โดย
ก่อนใช้คะแนนเฉลีย . ± . และหลังใช้คะแนนเฉลีย . ± 0.73
ส่วนที 3 ค่าดัชนีความชุกลูกนํายุงลายในภาชนะขังนําทังในบ้านและนอกบ้าน
ตารางที 3
ค่ าดัชนีลูกนํายุงลาย ( HI และ CI) ในภาชนะขังนําทังในบ้ านและนอกบ้ าน ก่ อนและหลังการดําเนินงาน
1, และ เดื อน (n = 33)
ครังทีสํารวจ
จํานวนบ้านทีสํารวจ บ้านพบภาชนะทีมีลูกนํา (หลังคาเรื อน)
ค่า HI
0
33
18
54.55
1 เดือน
33
6
18.18
เดือน
33
4
12.12
เดือน
33
3
9.09

ครังทีสํารวจ
จํานวนภาชนะทีสํารวจ
ภาชนะทีมีลูกนํา
ค่า CI
0
132
40
30.30
1 เดือน
134
25
18.66
เดือน
135
12
8.09
เดือน
134
8
5.97
จากตาราง พบว่า ค่าดัชนีลูกนํายุงลายจากการสํารวจ ดังนี ค่า HI ก่อนใช้นวัตกรรมบ้านนิ ด
พิชิตยุงเท่ากับ . หลังการนํานวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุงไปใช้คา่ HI ลดลงอย่างต่อเนือง โดยหลังใช้
เดือนที และ ค่า HI เท่ากับ . . และ . ตามลําดับ ส่วนค่า CI พบว่า ก่อนใช้นวัตกรรม
บ้านนิดพิชิตยุงเท่ากับ . หลังการนํานวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงไปใช้ พบว่าค่า CI ลดลงอย่าง
ต่อเนือง โดยหลังใช้เดือนที และ ค่า CI เท่ากับ 18.66 8.09 และ . ตามลําดับ

397

อภิปรายผล
อาสาสมัครทีเข้าร่ วมใช้นวัตกรรมนวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง จํานวนทังสิ น 3 คน 3 หลังคา
เรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 มีอายุระหว่าง - ปี ร้อยละ 33.33 ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับประถมร้อยละ . สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ . โดยประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ .
ส่วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 48.39 และมีโรคประจําตัว โรค
ความดันโลหิ ตสู ง ร้อยละ . โรคเบาหวาน ร้อยละ .
ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง พบว่าคะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูร่ ะดับมากทีสุ ด (คะแนนเฉลีย . ± . ) ทังนีเนืองจากคณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร งาน
ทีเกียวข้อง สภาพปั ญหาการใช้เครื องมื อที มีอยู่เดิ ม เช่ น ) มองเห็ นระดับนําในขวดไม่สะดวก ) ตัด
แต่งขวดให้เป็ นรู ปทรงทีต้องการยาก ) ความแข็งแรงทนทานน้อย ไม่สวยงาม ) ก้นขวดเล็กทําให้นาํ
หกง่าย ) เติมนําไม่สะดวก ) เคลือนย้ายไม่สะดวก ผูว้ ิจยั จึงนําข้อมูลทีได้มาพิจารณาเพือเป็ นแนวทาง
ในการสร้างเครื องมือ ทําให้เครื องมือทีผูว้ ิจยั สร้างขึนสามารถแก้ปัญหาและเข้าถึงประชาชนได้มากขึน
ส่ งผลให้ค่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในภาพรวมอยู่ระดับมากทีสุ ด สอดคล้องกับการศึกษาของวิกร
ตัน ทวุ ฑ โดม (Wikorn,
) ที พบว่ า ก่ อ นการนํา เครื องมื อ ที สร้ า งขึ นใหม่ หรื อ เครื องมื อ ที มี การ
ปรั บเปลี ยนเนื อหาไปใช้ ควรดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ล หรื อ ทดสอบคุ ณสมบัติ ของเครื องมื อว่า
สามารถใช้ง านได้ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ ไม่ เมื อพิ จ ารณาความพึ ง พอใจในด้า นต่ า งๆ พบว่ า
อาสาสมัครมีความพึงพอใจในด้านราคาเหมาะสมสู งทีสุ ดทีคะแนน . ± . อยู่ในระดับมากทีสุ ด
เนื องจากนวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงทําจากวัสดุ ทีหาง่ายในท้องถินและราคาไม่แพง ในขณะที ความพึง
พอใจด้า นประสิ ท ธิ ภ าพในการดัก ยุ ง มี ค ะแนนอยู่ที . ± . อยู่ ใ นระดั บ มากที สุ ด แสดงว่ า
อาสาสมัครเห็นว่านวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงนี สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการล่อให้ยงุ ลายมาวางไข่
ได้ดี ส่ วนความพึงพอใจด้านความสวยงามมีคะแนนน้อยทีสุ ดอยู่ที . ± . สอดคล้องกับความพึง
พอใจด้านความแข็งแรงทนทานทีมี คะแนนอยู่ที . ± . และความพึงพอใจด้านความสะดวกใน
การใช้อยูท่ ี . ± . สาเหตุเนืองมาจากวัสดุทีนํามาพัฒนาเป็ นบ้านยุงนันเน้นหาง่าย ราคาไม่แพง จึง
ทํารู ปแบบไม่สวยงาม ไม่ น่าใช้งาน ไม่แข็งแรงทนทาน และไม่ สะดวกใช้งาน เนื องจากบ้านยุงนี ต้อง
วางทังภายในและภายนอกอาคาร ดังการศึ กษาของ อเนก สุ วรรณบัณฑิ ต และ ภาสกร อดุ ลพัฒนกิ จ
(Suwanbundit and Adulpatanakit, 2005) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ที มี ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้สิ น ค้า และ
บริ การเป็ นสิ งที ผู ้ใ ช้ จ ะแสดงออกในทางบวกหรื อลบต่ อ สิ งที ได้ รั บ จากสิ นค้า และบริ ก ารโดย
เปรี ยบเที ยบกับสิ งที ได้คาดหวังไว้ ซึ งสามารถเปลียนแปลงได้ต ามปั จจัยแวดล้อมและสถานการณ์ ที
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เกิ ดขึนในระหว่างการใช้งาน ดังจะเห็ นได้ว่าคะแนนความพึงพอใจด้านความสวยงาม ความแข็งแรง
ทนทาน และ ความสะดวกในการใช้งานนัน ก่อนใช้งานอาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เมืออาสาสมัครได้ทดลองใช้งานแล้วระดับคะแนนจึงสู งขึนในระดับมากแต่ยงั น้อยกว่าด้านอืนๆ
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมเกียวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า พฤติกรรม
ด้านการป้ องกันและกําจัดลูกนํายุงลายหลังการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงคะแนนเพิมขึนจากระดับดี
อยู่ในระดับดี มาก เช่ นเดี ยวกับพฤติ กรรมการสํารวจลู กนํายุงลายจากคะแนนในระดับปานกลางเพิม
ขึนอยูใ่ นระดับดี ส่ วนพฤติกรรมการป้ องกันยุงกัดนันอาสาสมัครยังคงมีพฤติกรรมเช่ นเดิมซึ งคะแนน
อยู่ในระดับ ดี ซึ งสอดคล้อ งกับ การศึ กษาของนัน ทิ ต า กุ ณ ราชา และคณะ (Kunracha, Trongsakul,
Lawang, Kanthawee, 2017) ที ศึกษาปั จจัยที มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันและควบคุ มโรค
ไข้เลือดออก พบว่า การรั บรู ้ความสามารถ และเจตคติ ของตนทําให้เกิดความตังใจในพฤติ กรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคทีดีขนึ ดังจะเห็นว่าเมืออาสาสมัครได้นาํ นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุงไปทดลองใช้
ส่ งผลให้ การรั บรู ้ ความสามารถ และเจตคติของตนเองมี มากขึน รั บรู ้ ว่าตนเองมีความสามารถในการ
การควบคุมและป้ องกันโรค ส่ งผลให้พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคดีขึน
ประสิ ทธิผลของนวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงในการลดความเสี ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออก
โดยการสํ า รวจลู ก นํายุ ง ลายในภาชนะขัง นํ าทังในและนอกบ้า น ซึ งสํ า รวจก่ อ นและหลัง การใช้
นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงในเดือนที และ และนํามาคํานวณค่าดัชนีลูกนํายุงลาย HI และ CI พบว่า
ค่าดัชนี ลดลงอย่างต่อเนืองหลังจากการใช้นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุง สอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพ์
ลดา อนั น ต์ สิ ริ เกษม (Anansirikasem, 2013) ที ศึ ก ษาปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพบลู ก นํ ายุ ง ลายใน
ครัวเรื อน พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการพบลุกนํายุงลาย คือ การทําความสะอาดอ่างเก็บนําในครัวเรื อน
และเจตคติทีดีในการป้องกันลูกนํายุงลาย
จะเห็ นได้ว่าเมื ออาสาสมัครได้นาํ นวัตกรรมบ้านนิ ดพิชิตยุงไปใช้จะมี พฤติกรรมเกียวกับการ
ควบคุมและป้ องกัน โรคไข้เลื อดออกทีดี ขึนสอดคล้อ งกับค่าดัชนี ลูกนํายุงลายทีลดลง สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ กูอ ัณวาร์ กูเมาะ และคณะ (Kumo, Ava, Chantra, Sornkasetrin, Kansukcharoen, 2016).
ทีว่า การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนมีผลต่อการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่ นเดียวกับการศึกษา
ของ อรพินท์ พรหมวิเศษ และคณะ (Promwiset, Prachapipat, Pechmanee, 2016). พบว่าประชาชนมี
ความรู ้ในการควบคุมป้องกันโรคเพิมมากขึนผ่านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรค
ดังนันจากงานวิจยั นี แสดงให้เห็นว่าเมืออาสาสมัครได้ใช้นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุง ส่ งผลให้อาสาสมัคร
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จําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลเกียวกับการทํางานของนวัตกรรมนี ส่ งผลให้อาสาสมัครมีความรู ้ ความเข้าใจใน
การควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออกเพิมขึน
ข้ อเสนอแนะเพือการนําไปใช้
งานวิจยั นี หากนําไปใช้ชุมชนควรเริ มจากการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ชุมชน เพือสร้างความ
ตระหนักรู ้ให้เกิดขึน จากนันนวัตกรรมจึงจะเข้าไปมีส่วนช่วยให้การดําเนินงานด้านควบคุมป้องกันโรค
ต่อเนืองและยังยืน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
งานวิจยั นีเป็ นการเริ มต้นนําความรู ้สู่ชุมชน เพือให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองด้านการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ ดังนันควรมีการวิจยั ติดตามและการดําเนินการในการควบคุมป้องกัน
โรคของชุมชนอย่างต่อเนือง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครังนีได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขและเจ้าหน้าทีฝ่ าย
สิงแวดล้อมและสุ ขาภิบาล สํานักงานเขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
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Thai Language Classroom in New Era through Community-Based Learning
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นัสรีย์ ยอมรัญจวน5/ โนรั ยฮาน มุทานิ6 / พรชนก จิตมาเส7 / ฟาดีลา แวฮามะ8 / วริ นธร เบญจศรี 9
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่ อ
บทความนี เป็ นการศึ กษา Thai Language Classroom In New Era Through Community-based
Learning ห้ อ งเรี ย นยุค ใหม่ บ นฐานการเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื อสร้ า งให้ ผู ้เรี ยนมี
สามัต ถิย ะการสื อสารรู ้ ห นัง สื อ โดยใช้ชุ ม ชนเป็ นฐาน 2. พัฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ ในรู ป แบบของ
ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่โดยสามารถ บูรณาการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระอืน ๆ เพือนําไปสู่ การพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กา้ วทันยุค VUCA World
มี วิธี การดําเนิ นงาน ขันตอน ดัง นี . ศึ กษาข้อ มู ลเกี ยวกับการพัฒ นาการจัด การเรี ยนรู ้ ใน
รู ปแบบของห้องเรี ยนสร้างสรรค์ และสามัตถิยะสื อสารการรู ้ หนังสื อ . นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
เพือสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีสามัตถิยะการสื อสารรู ้ หนังสื อโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบของห้องเรี ยน ภาษาไทยยุคใหม่โดยสามารถบูรณาการความรู ้ ร่วมกับกลุ่มสาระอื น ๆ เพือ
นําไปสู่ การพัฒนาทักษะชีวิตให้กา้ วทันยุค VUCA WORLD . ออกแบบห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ ที
สามารถบู รณาการความรู ้ ร่ว มกับ กลุ่ มสาระอื น ๆ เพื อนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาทักษะชี วิต ให้ ก ้า วทัน ยุค
VUCA WORLD .สรุ ปและอภิปรายผลการดําเนิ นโครงการ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ นักเรี ยนโรงเรี ยน
ตระพังพิทยาคม ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที และชันมัธยมศึกษาปี ที ผลของการศึกษาพบว่า
. ผู ้เข้า ร่ ว มโครงการสามารถนํ า ความรู ้ แ ละสามัต ถิ ย ะที ได้ ใ นการจัด กิ จ กรรมไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านฉลากสิ นค้า การวิเคราะห์โปรโมชัน การทําบัตรประชาชน
การปฏิ บัติตนในสถานที ราชการ ได้แก่ ทีว่าการอําเภอ สถานี ตาํ รวจ และสถานศึ กษา การปฏิ บตั ิ ต น
ในศาสนสถาน สถานทีท่องเทียว การอ่านป้ายจราจร ซึ งการเรี ยนรู ้ในหัวข้อดังกล่าวใช้ชุมชนทีนักเรี ยน
อาศัยอยูเ่ ป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้
. ผูว้ ิจัยได้พฒั นาการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ โดยบูรณาการ
ความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ
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คําสําคัญ: สามัตถิยะสื อสารการรู ้หนังสื อ, การรู ้หนังสื อ, ชุมชนเป็ นฐาน, ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่
Abstract
This research objectives’ 1. To create the communication literacy competence through
Community Learning Based and 2. To develop learning management approach in New Era Thai
Language Classroom which integrate across the substance of learning to develop the life skills to keep up
the VUCA world era. There’re 4 steps: 1. To study the information about the learning management
approach in creative classroom and communication literacy competence, 2. To bring the information
to analysis to create the communication literacy competence of learners through Community Learning
Based and develop the creative New Era Thai Language Classroom which integrate across the
substance of learning to develop the life skills to keep up the Vuca world era., 3. To create the creative New
Era Thai Language Classroom which integrate across the substance of learning to develop the life skills to
keep up the Vuca world era, 4. To conclude and discussion the results of this research. The target group ’re
the 11-12 grade students of Tra Pang Pittiyakhom,. The results show that the students able to bring the
knowledge and the competence from this research to daily life i.e. drug label reading, product label reading,
promotion analysis, ID card, self conducting in various places, traffic signs reading align on the student’s
context.
Keywords: communication literacy competence, literacy skills, community-based learning,
Thai Language classroom in New era
บทนํา
โลกปั จจุ บนั เป็ นโลกยุควูกา้ เวิลด์ ( VUCA World ) ซึ งย่อมาจากคําศัพท์ คํา ได้แก่ Volatility
(ความผัน ผวน) Uncertainty (ความไม่ แ น่ น อน) Complexity (ความสลับ ซั บ ซ้ อ น) และ Ambiguity
(ความคลุ มเครื อ) โดย VUCA เป็ นคําย่อ ที กองทัพ สหรั ฐ ฯ ใช้เรี ยกสถานการณ์ ทีมี การเปลี ยนแปลง
รวดเร็ วและรุ นแรงอย่างต่อเนื องในช่วงทีมีสงครามอัฟกานิ สถานและอิรัก (ศศิมา สุ ขสว่าง : 2560) ซึ ง
ต่อมาถูกนํามาใช้ในโลกธุ รกิ จเพราะสภาวะของโลกในปั จจุ บนั มีการเปลี ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ และสั งคมอย่า งรวดเร็ ว ซึ งเป็ นความท้าทายที องค์กรต่ าง ๆ ต้องทําความเข้าใจและ
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ปรั บตัวให้ทนั ต่ อการเปลียนแปลง สถานการณ์ ของ VUCA World 1. Volatility คือ สถานการณ์ ทีมี
ความผัน ผวนสู ง มี ก ารเปลี ยนแปลงสู ง และรวดเร็ ว ไม่ ส ามารถคาดเดาหรื อทํา นายได้ หรื อเป็ น
สถานการณ์ เปลียนฉับพลันแบบตังตัวไม่ ทนั 2. Uncertainty คื อ สถานการณ์ทีไม่ มีความแน่ นอนสู ง
คาดการณ์ได้ยากไม่มีความชัดเจนไม่สามารถหาข้อมูลทีชัดเจนมายืนยันในแต่สถานการณ์ได้ ทําให้ยาก
ต่ อ การตัด สิ นใจ . Complexity คื อ สถานการณ์ ที มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู งยากต่ อ การตั ด สิ นใจ เป็ น
สถานการณ์ทีมีตวั แปรหลายตัวแปรเข้ามาเกียวข้อง โดยทีตัวแปรเหล่านันมีความเชือมโยงกันและส่ งผล
กระทบต่อกัน ทําให้ยากต่อการตัดสิ นใจ ซึ งสถานการณ์ทีมีความซับซ้อนสู งมักจะเกิดขึนกับระบบทีมี
โครงสร้างระบบใหญ่ ๆ 4. Ambiguity คือ สถานการณ์ทีมีความคลุมเครื อไม่ชดั เจน ไม่สามารถคาดเดา
ผลทีจะเกิดขึนได้ชดั เจน (Giles, 2018)
จากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในยุค VUCA World ส่ งผลให้พลเมืองในสังคมต้องปรับตัว
เพือพร้อมรับมือกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงในการจัดการเรี ยนรู ้ทีต้องมี
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้เพือให้สอดรับกับเป้าหมายของการศึกษาทีผูเ้ รี ยนต้องมีทกั ษะชีวิต สามารถ
ปรั บตัวและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ตามการเปลียนแปลงที ผันผวนของสังคมได้โดยครู ผูท้ าํ หน้าทีในการ
จัดการเรี ยนรู ้ จะต้องเรี ยนรู ้ทีจะปรับตัวและปรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีมีความสร้างสรรค์
(วิชยั วงษ์ใหญ่, 2562)
ดังนัน การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นสามัตถิยะสื อสารการรู ้หนังสื อ กระบวนการ
คิดของผูเ้ รี ยน และทักษะความรู ้ ทีสามารถนําไปปรับใช้ได้จริ งในการดําเนิ นชีวิต อีกทังให้ชุมชนเข้ามา
มี บ ทบาทมากขึ น โดยการใช้ ชุ ม ชนเป็ นฐานในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ นอกจากนี จะต้ อ งมี
วิจารณญาณในการเลือกรั บข่าวสารภายในสั งคมจากแหล่ งข้อมูลทีมี ความหลากหลายและน่ าเชื อถื อ
รวมไปถึงการรู ้ เท่ าทันเทคโนโลยีทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ซึ งจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะและ
สามัตถิยะสื อสารการรู ้ หนังสื อและสามารถดําเนิ นชี วิต ให้ก้าวทันต่ อการเปลี ยนแปลงในยุค VUCA
World
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีสามัตถิยะการสื อสารรู ้หนังสื อโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
2. เพือพัฒนาการจัด การเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่โดยสามารถ บู รณา
การความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระอืน ๆ เพือนําไปสู่ การพัฒนาทักษะชีวิตให้กา้ วทันยุค VUCA World
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สามัตถิยะสื อสารการรู ้หนังสื อ หมายถึง เข้าใจความหมายของคําต่าง ๆ และสามารถสื อสารคํา
ต่าง ๆ เหล่านัน และมีความสามารถในการรั บและส่ งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่ งผลให้ดาํ เนิ นชีวิตได้
อย่างสมบูรณ์
2. การรู ้หนังสื อ หมายถึง การรู ้หนังสื อ พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (๒๕๕๕: ๓๓๗)
โดยให้ค วามหมายว่ า “ความสามารถของบุ คคลในการอ่ านออก เขี ยนได้ คิด คํานวณได้ ในระดับที
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง มาตรฐานการรู ้หนังสื อของประชากรแต่ละกลุ่มทีมีความแตกต่างกัน
3. ชุมชนเป็ นฐาน หมายถึง ชุมชนเป็ นฐาน เป็ นกลยุทธ์หรื อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีบูรณาการ
เนื อหาตามหลักสู ตรให้เชือมโยงกับชุมชนโดยใช้การปฏิบตั ิงานเป็ นฐานให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการ
ลงมือปฏิบตั ิงานจากสถานการณ์จริ งในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่ วมระหว่างครู ผูเ้ รี ยน และกลุ่มคนใน
ชุมชน
4. ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ทีสร้างห้องเรี ยนภาษาไทยในรู ปแบบ
ใหม่ ที มีความสร้ างสรรค์ มี การบู รณาการความรู ้ เกี ยวกับ ทักษะด้านวิชาการร่ วมกับทักษะชี วิ ตและ
บูรณาร่ วมกับกลุ่มสาระอืน ๆ

ภาพที Model ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน
Thai Language Classroom In New Era Through Community-based Learning
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วิธีการดําเนินการวิจัย
.ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนในระบบการศึกษาในโรงเรี ยนตระพังพิทยาคม ตําบลควนพัง อําเภอ
ร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที และนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน คน
. เครืองมือวิจัย
. สถานทีในชุมชน
2.1.1 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล บ้านทําเนียบ ตําบลควนพัง
. . ตลาดและศูนย์การค้าชุมชน ตลาดศรี ไทยและ -Eleven บ้านดอนสําโรง
. . สถานศึกษาชุมชน โรงเรี ยนตระพังพิทยาคม
. . ศาสนสถานชุมชน วัดกุลธาราม
. . หน่ วยงานราชการชุมชน สถานีตาํ รวจภูธรร่ อนพิบูลย์ และ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ควนพัง
. . สถานทีท่องเทียวชุมชน บ้านนอกเมือง Café ร่ อนพิบูลย์
. กิจกรรมห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน
. . ภารกิจที การ์ ดไหนใช่เลย
. . ภารกิจที ร่ วมด้วยช่วยคิด
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการจัดกิจกรรมในครังนีผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ ใน
การจัดกิจกรรม Thai Language Classroom In New Era Through Community-based Learning
ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน และส่ งให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเพือประเมินความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม ซึงมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการตอบกลับแบบสอบถามจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
63.8 ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทังหมด
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. ขันตอนการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรม Thai Language Classroom In New Era Through Community-based Learning
ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน” มีขนตอนการดํ
ั
าเนินงาน ดังต่อไปนี
1. ศึกษาข้อมูลเกียวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของห้องเรี ยนสร้างสรรค์
และสามัตถิยะสื อสารการรู ้หนังสื อ
2. นํา ข้อ มู ล ดั ง กล่ า วมาวิ เคราะห์ เพื อสร้ า งให้ ผู ้เรี ยนมี ส ามั ต ถิ ย ะการสื อสารรู ้ ห นั ง สื อ
โดยใช้ชุ มชนเป็ นฐานและพัฒนาการจัด การเรี ยนรู ้ ในรู ป แบบของห้อ งเรี ยนภาษาไทย
ยุคใหม่โดยสามารถบูรณาการความรู ้ ร่วมกับกลุ่มสาระอืน ๆ เพือนําไปสู่ การพัฒนาทักษะ
ชีวติ ให้กา้ วทันยุค VUCA WORLD
3. ออกแบบห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ทีสามารถบูรณาการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระ อืน ๆ
เพือนําไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ให้กา้ วทันยุค VUCA WORLD
4. สรุ ปและอภิปรายผลการดําเนินโครงการ
. ขันตอนการดําเนินโครงการ
การจัดกิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-based
Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน” มีขนตอนการดํ
ั
าเนินโครงการ
ดังต่อไปนี
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยผ่านช่องทาง Google meet
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสแกน QR Code เข้าร่ วมโครงการ
3. พิธีกรกล่าวทักทายผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ พร้อมทังแนะนําผูจ้ ดั ทําโครงการ ชีแจง
รายละเอียดและกําหนดการในการจัดกิจกรรม
4. ผูจ้ ดั ทําโครงการดําเนินการจัดกิจกรรม โดยประกอบไปด้วย ฐานการเรี ยนรู ้
4.1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฐานที “รู ้จกั ชุมชน”
1. สถานพยาบาล สถานี อนามัยบ้านทําเนียบ ตําบลควนพัง อําเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
2. ตลาดและศูนย์การค้า ตลาดศรี ไทย และ -Eleven สาขาบ้านดอนสําโรง
3. สถานศึกษา โรงเรี ยนตระพังพิทยาคม
4. ศาสนสถาน วัดกุลธาราม
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5. หน่ วยงานราชการ สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอร่ อนพิบูลย์และองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลควนพัง
6. สถานทีท่องเทียว บ้านนอกเมือง Café
7. ภารกิจที การ์ ดไหนใช่เลย
8. สรุ ปความรู ้กิจกรรมฐานที “รู ้จกั ชุมชน”
4.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฐานที “สามัตถิยะสื อสารการรู ้หนังสื อ”
1. อ่านฉลากยา
2. ข้อคํานึงในการเลือกสิ นค้า
3. การอ่านฉลากสิ นค้า
4. คําโฆษณา
5. ตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์การขายสิ นค้า
6. มารยาทในการสื อสารในสถานศึกษา
7. คําศัพท์และคําพูดทีใช้กบั พระภิกษุสามเณร
8. มารยาทและข้อปฏิบตั ิในศาสนสถาน
9. ข้อควรปฏิบตั ิเมือติดต่องานในสถานทีราชการ
10. การทําบัตรประชาชน
11. ข้อควรปฏิบตั ิเมือทําบัตรประชาชนครังแรก
12. ข้อควรปฏิบตั ิเมือบัตรประชาชนหมดอายุ
13. ข้อควรปฏิบตั ิเมือบัตรประชาชนหาย
14. การปฏิบตั ิตนในสถานทีท่องเทียว และสถานทีสําคัญ
15. ป้ายสัญลักษณ์ทีพบเจอในสถานทีท่องเทียว
16. ป้ายจราจร
17. ภารกิจที ร่ วมด้วยช่วยคิด
18. สรุ ปความรู ้กิจกรรมฐานที “สามัตถิยะสื อสารการรู ้หนังสื อ”
5. ตัวแทนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมกล่าวแสดงความรู ้สึก
6. ผูจ้ ดั ทําโครงการสรุ ปและกล่าวปิ ดโครงการ
7. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมผ่าน Google Form
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ผลการวิจัย
ผล ที ได้ รั บ จากการวิ จั ย ใน โค รงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through
Community - based Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ บ นฐานการเรี ยนรู ้ ชุมชน” ในครั งนี มี ความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทังสองประการดังทีผูว้ ิจยั ได้ตงไว้
ั วัตถุประสงค์ขอ้ ทีหนึ ง คือ เพือสร้างให้
ผูเ้ รี ยนมีสามัตถิยะการสื อสารการรู ้หนังสื อโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กิจกรรมฐานที
1 “ รู ้จกั ชุมชน ” และกิจกรรมฐานที 2 “สามัตถิยะสื อสารการรู ้ หนังสื อ ” ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิดสามัตถิยะ
การรู ้ โดยใช้ชุมชนตําบลควนพัง อําเภอร่ อ นพิ บูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นฐานในการจัด การ
เรี ยนรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยน เกิ ดกระบวนนการคิดและทักษะความรู ้ ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในการ
ดําเนิ นชีวิต ได้แก่ มารยาทในการปฏิบตั ิตตนตามสถานทีต่าง ๆ การอ่านฉลากยา การอ่านฉลากสิ นค้า
การวิเคราะห์โปรโมชัน การวิเคราะห์โฆษณาสิ นค้า การอ่านป้ ายจราจร และความรู ้เกียวกับการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน อีกทังทําให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้มากขึน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยน เกิด
ความรัก มีเจตคติทีดี และตระหนักถึงคุณค่าชุมชนของตน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที สอง คือ เพือพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของห้องเรี ยนภาษาไทยยุค
ใหม่ โดยสามารถบูรณาการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระอืน ๆ เพือนําไปสู่ การพัฒนาทักษะชีวิตให้กา้ วทัน
ยุค VUCA World ผลการศึ กษาวิจยั พบว่ า ผูว้ ิจัยได้พ ัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของห้อ งเรี ยน
ภาษาไทยยุคใหม่ โดยบูรณาการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ได้แก่
. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ท . ม. - / ตีความ แปลความ และขยายความเรื องทีอ่าน
ท . ม. - / วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ แสดงความคิ ด เห็ น โต้แ ย้ง เกี ยวกับ เรื องที อ่ า น และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
ท . ม. - / วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชือถือจากเรื องทีฟังและดู
ท . ม. - / ประเมินเรื องทีฟังและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวิต
ท . ม. - / มี ม ารยาทในการฟั ง การดู และการพู ด ประเมิ นเรื องที ฟั งและดู แล้ว กําหนด
แนวทางนําไปประยุกต์ ใช้
. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
ค . ม. - / ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร และค่าสถิติช่วยในการตัดสิ นใจ
ค . ม. - / ใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ส . ม. - / ปฏิบตั ิตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาทีตนนับถือ
ส . ม. - / วิเคราะห์ แ ละปฏิ บัติต นตามกฎหมายที เกี ยวข้อ งกับตนเอง ครอบครั ว ชุ มชน
ประเทศชาติและสังคมโลก
. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
พ . ม. - / วิเคราะห์อิทธิ พลของสือโฆษณาเกียวกับสุ ขภาพเพือการบริ โภค
นอกจากนี ยังหมายรวมถึงการนําเรื องราวที ผูเ้ รี ยนสนใจมาบูรณาการร่ วมจนเกิ ดเป็ นความรู ้
ที หลากหลาย ซึ งนํา ไปสู่ การพัฒ นาทักษะชี วิ ต ในยุค VUCA World และทํา ให้ ผูเ้ รี ยนมี พื นที ในการ
เรี ยนรู ้ทีสามารถเรี ยนรู ้ควบคู่กบั ความสนุกสนาน ภายใต้ฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน
ผลการประเมินโครงการ
ตารางที 1
ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ
ตัวแปร
จํานวนคน
ร้ อยละ
23
100
1. เพศ
1.1 หญิง
15
65.2
1.2 ชาย
8
34.8
23
100
2. ระดับชัน
2.1 ชันม.5
9
39.1
2.2 ชัน.6
14
60.9
ส่ วนที 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through
Community-based Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน”
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ด้าน
ด้านที 1 ด้านประโยชน์ทีได้จากการจัดกิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era
Through Community-based Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน”
ด้านที 2 ด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา
ด้านที 3 ด้านผูด้ าํ เนินกิจกรรม
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จํานวนผูต้ อบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ . ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการทังหมด โดยการแปลความมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินดังนี
4.51– 5.00 หมายถึง
ระดับมากทีสุ ด
3.51-4.50 หมายถึง
ระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง
ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง
ระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง
ระดับน้อยสุ ด
ตารางที
ความพึงพอใจต่ อการเข้าร่ วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through Communitybased Learning ห้ องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ บนฐานการเรี ยนรู้ ชุมชน”
1
3
5
4
2 น้อย
ปาน
ค่าเฉลีย S.D. แปลความ
ประเด็น
มากทีสุ ด มาก
น้อย ทีสุ ด
กลาง
. ด้านประโยชน์ ทีได้จากการจัดกิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era Through
Community-based Learning ห้ องเรียนภาษาไทยยุคใหม่ บนฐานการเรี ยนรู้ ชุมชน ”
1. เกิดการ
12
10
1 (ร้อย 0
0
4.47
2.94 ระดับมาก
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ (ร้อยละ (ร้อยละ ละ
ทีมีความ
52.2)
43.5)
4.3)
สอดคล้องกับ
บริ บทชุมชน
2. ได้รับความรู ้
13 (ร้อย 9 (ร้อย 1 (ร้อย 0
0
4.52
2.87 ระดับมาก
และมุมมองจากผูท้ ี ละ
ละ
ละ
ทีสุ ด
มีส่วนได้ส่วนเสี ย 56.5)
39.2)
4.3)
ทีหลากหลาย
3. ประเด็นมีความ 14 (ร้อย 9 (ร้อย 0
0
0
4.61
2.72 ระดับมาก
สอดคล้องกับ
ละ
ละ
ทีสุ ด
บริ บทชุมชน
60.9)
39.1)
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4. รู ปเเบบ/หัวข้อ 15 (ร้อย 8 (ร้อย 0
0
0
ในการจัดกิจกรรม ละ
ละ
มีความเหมาะสม 65.2)
34.8)
5. การจัดกิจกรรม 16 (ร้อย 7 (ร้อย 0
0
0
ในครังนีมี
ละ
ละ
ประโยชน์ต่อท่าน 69.6)
30.4)
2. ด้ านความเหมาะสมของช่ องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา
1. วัน ระยะเวลา 14 (ร้อย 9 (ร้อย 0
0
0
ในการจัดอบรม
ละ
ละ
เหมาะสม
60.9)
39.1)
2. อุปกรณ์
12 (ร้อย 11 (ร้อย 0
0
0
เทคโนโลยีมีความ ละ
ละ
พร้อมเหมาะสม 52.2)
47.9)
3. ช่องทางการจัด 15
8
0
0
0
กิจกรรมเหมาะสม (ร้อยละ (ร้อยละ
กับรู ปแบบ
65.2)
34.8)
กิจกรรม
4. สื อในการจัด
17 (ร้อย 5 (ร้อย 1 (ร้อย 0
0
กิจกรรม
ละ
ละ
ละ
73.9)
21.8)
4.3)
3. ด้ านผู้ดาํ เนินกิจกรรม
1. รู ปแบบฐาน
16 (ร้อย 6 (ร้อย 1 (ร้อย 0
0
กิจกรรมมีความ
ละ
ละ
ละ
น่าสนใจ
69.6)
26.1)
4.3)
2. การใช้เวลา
12 (ร้อย 11 (ร้อย 0
0
0
ตามทีกําหนด
ละ
ละ
52.2)
47.8)

4.65

2.48 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.69

2.17 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.61

4.88 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.52

4.45 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.65

4.92 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.57

6.45 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.65

1.92 ระดับมาก
ทีสุ ด

4.52

2.97 ระดับมาก
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3. ความสามารถ 17 (ร้อย 6 (ร้อย 0
0
0
4.73
2.88 ระดับมาก
ในการอธิ บาย
ละ
ละ
ทีสุ ด
ประเด็นต่าง ๆ
73.9)
26.1)
4. บรรยากาศใน 15 (ร้อย 6 (ร้อย 2 (ร้อย 0
0
4.56
1.98 ระดับมาก
การร่ วมกิจกรรม ละ
ละ
ละ
น่าสนใจ
65.2)
26.1)
8.7)
ตารางแบบความพึ งพอใจต่ อ การเข้าร่ ว มโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era
Through Community-based Learning ห้อ งเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ บ นฐานการเรี ยนรู ้ ชุม ชน” สํา รวจ
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through Communitybased Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ บนฐานการเรี ยนรู ้ ชุมชน” แบ่ งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที 1
ด้านประโยชน์ทีได้จากการจัดกิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era Through Communitybased Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน” ด้านที 2 ด้านความเหมาะสมของ
ช่องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา และด้านที 3 ด้านผูด้ าํ เนินกิจกรรม
ด้า นที 1 ด้ า นประโยชน์ ที ได้จ ากการจัด กิ จ กรรม “ Thai Language Classroom In New Era
Through Community-based Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน”
ข้อ ที อยู่ในระดับ ความพึ ง พอใจมากที สุ ด คื อ การจัด กิ จ กรรมในครั งนี มี ป ระโยชน์ ต่ อท่ า น
เนื องจาก สิ งทีได้รับจากการโครงการเป็ นทักษะทีผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ได้จริ งในชี วิตประจําวัน และ
ข้อทีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที สุ ด คือ เกิดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ทีมี ความสอดคล้องกับบริ บท
ชุมชน เนืองจาก การจัดโครงการเป็ นการจัดกิจกรรมในรู ปแบบออนไลน์จึงส่ งผลให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ไม่สามารถทํากิจกรรมในพืนทีจริ งได้
ด้านที 2 ด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา
ข้อทีอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากทีสุ ด คือ สื อในการจัดกิจกรรม เนืองจาก การจัดโครงการมี
การใช้สือการจัดการเรี ยนรู ้ทีเป็ นเกมและกิจกรรมทีมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และ
ระดับน้อยที สุ ด คือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีมีความพร้ อมเหมาะสม เนื องจาก การจัดโครงการมีการจัดใน
รู ปแบบออนไลน์ ส่ งผลให้อาจเกิดข้อบกพร่ องในเรื องของสัญญาณอินเทอร์ เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยี
ด้านที 3 ด้านผูด้ าํ เนินกิจกรรม
ข้อ ที อยู่ในระดับ ความพึ ง พอใจมากที สุ ด คื อ ความสามารถในการอธิ บ ายประเด็ น ต่ าง ๆ
เนื องจาก ผูจ้ ดั โครงการได้ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และมีการนําเสนอประเด็นความรู ้ ต่าง ๆ อย่าง
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เป็ นลําดับ ส่ งผลให้สามารถถ่ายทอดประเด็นความรู ้ ได้อย่างครบถ้ว น และข้อทีอยูใ่ นระดับความพึ ง
พอใจน้อยทีสุ ด คือ การใช้เวลาตามทีกําหนด เนื องจากระหว่างการดําเนิ นโครงการมีการยืดหยุ่นเวลา
ตามสถานการณ์ ส่ งผลให้เวลาการทํากิจกรรมอาจไม่เป็ นไปตามกําหนดการทีกําหนดไว้ แต่ระยะเวลา
โดยภาพอยู่ในกรอบเวลาทีผูจ้ ดั ทําโครงการได้กาํ หนดไว้
อภิปรายผล
ผลจากการวิ จั ย เรื อง “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-based
Learning ห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรี ยนรู ้ชุมชน” ข้อทีหนึงคือ
จ า ก ก า ร วิ จั ย เรื อ ง “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-based
Learning ห้อ งเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ บนฐานการเรี ยนรู ้ ชุมชน” ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด สามัตถิ ยะการรู ้
หนังสื อโดยใช้ชุมชนตําบลควนพัง อําเภอร่ อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นฐานในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยน เกิ ดกระบวนการคิดและทักษะความรู ้ ทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในการ
ดําเนิ นชี วิต ได้แก่ มารยาทในการปฏิบัติตนตามสถานทีต่ าง ๆ การอ่านฉลากยา การอ่ านฉลากสิ นค้า
การวิเคราะห์โปรโมชัน การวิเคราะห์โฆษณาสิ นค้า การอ่านป้ ายจราจร และความรู ้เกียวกับการทําบัตร
ประจําตัวประชาชน อีกทังทําให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้มากขึน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยน เกิด
ความรัก มีเจตคติทีดี และตระหนักถึงคุณค่าชุ มชนของตน ผลการวิจยั ดังกล่าวมีความโดดเด่ น คือ เป็ น
การสร้างองค์ความรู ้โดยใช้ชุมชนของผูเ้ รี ยนเป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งเป็ นสิ งทีใกล้ตวั ทีผูเ้ รี ยนมี
ความคุน้ เคยเป็ นอย่างดีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในชีวิตประจําวัน จึงส่ งผลให้ห้องเรี ยนเป็ น
ห้องเรี ยนแห่ งความสุ ขและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่ ผูเ้ รี ยนโดยมีครู มีหน้าทีเป็ นผูก้ ระตุน้ การเรี ยนรู ้
ซึ งจะช่ วยส่ งเสริ มประสบการณ์ให้เกิดขึนแก่ ผูเ้ รี ยน อีกทังยังส่ งเสริ มให้เกิดสามัตถิยะในการสื อสาร
และการรู ้หนังสื อให้เกิดขึนแก่ผูเ้ รี ยน (วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ : 2018)
ผลการวิจัยข้อที สอง คือ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาการจัดการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบของห้องเรี ยนภาษาไทย
ยุคใหม่ โดยบูรณาการความรู ้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการวิจยั ดังกล่าวมีความโดดเด่ น คือ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาไทยทีมี การบู รณาการร่ วมกับกลุ่มสาระอื น ๆ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ ทีมี ความหลากหลาย
นอกเหนื อจากวิชาภาษาไทย เกิดเป็ นห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ทีมีความแปลกใหม่และน่ าสนใจ โดย
เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นกระบวนการทํางานกลุ่มและร่ วมกันระดมความคิด การเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบ
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ดังกล่าว ช่ วยสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะและจิ นตนาการไปพร้ อมกับการเล่ น ดึ งดู ดให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ต่าง ๆ ร่ วมกันแลกเปลียนกับเพือนใน
ชันเรี ยนและครู ผูส้ อนได้ (Mitchel Resnick) โดยมี ก ารแลกเปลี ยนองค์ความรู ้ ร่ว มกัน อย่างเท่ าเที ย ม
ส่ งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทีดี ต่อกัน ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน สร้างเป็ นห้องเรี ยนภาษาไทยยุคใหม่ทีทํา
ให้การเรี ยนรู ้มีความสนุ กสนาน โดยไม่จาํ กัดขอบเขตความคิดและจินตนาการของผูเ้ รี ยน เกิดความสุ ข
ในการเรี ยนรู ้ นอกจากนี ผูส้ อนสามารถนําความรู ้มาบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ เกิดเป็ นการเรี ยนรู ้ ที
หลากหลายมากขึ น และช่ ว ยร่ นระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยนมี เวลาว่ างในการทํางาน
อดิเรกและสิ งทีตนสนใจเพิมมากขึน (สําลี รักษ์สุทธีและคณะ 2544 : 5 ) นอกจากนี ยังทําให้ครู ผสู ้ อนได้
พู ด คุ ย แลกเปลี ยนแนวทางการสอนร่ ว มกัน เกิ ด พื นที การแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ร่ว มกันอย่า งเท่ า เที ยม
(EPLC) สร้ า งให้ ค รู ผู ้ส อนมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ วมกั น มากขึ นและลดความโดดเดี ยวในการทํ า งาน
(sergiovanni ,1994 )
จากผลการวิจยั ทีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนเกิดสามัตถิยะทีสามารถนํามาปรั บใช้ได้
จริ งในชีวิตปะจําวัน และแสดงให้เห็นถึงการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีจะต้องมีการปรับเปลียน
ให้กา้ วทันต่อการเปลียนแปลงของโลกในยุค VUCA WORLD ทีมีความผันผวน และยากต่อการคาดเดา
ได้ซึงส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถดําเนิ นชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีทกั ษะการเอาตัวรอดและมีภูมิคุม้ กันทีดี
ข้ อเสนอแนะ
1.1 เพิมการทํากิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึน
1.2 ควรปรั บ รู ป แบบกิ จ กรรมให้ส ามารถบู ร ณาการและจัด ได้ท ังในรู ป แบบของออนไลน์
และออนไซต์
. ควรออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนทุกช่วงวัย
. ให้ความรู ้โดยการทํากิจกรรมมากกว่าการบรรยาย
. ปรั บ รู ปแบบกิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ ผู ้เรี ย นทังในระบบการศึ ก ษาและนอกระบบ
การศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ) ศึ ก ษาการจัด การเรี ย นการสอนรู ป แบบออนไลน์ ) ศึ ก ษา
การจัด การเรี ย นรู ้ รู ปแบบออนไลน์ ต ามแนวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ ของโรงเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษา จัง หวัด ภู เก็ ต ช่ ว งการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส โควิ ด เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย คือครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต จํานวน คน เครื องมือทีใช้
คือ แบบสอบถามทีมีโครงสร้าง ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
1) การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา จังหวัดภูเก็ต พบว่ า
เลือกใช้รูปแบบออนไลน์ทงหมด
ั
โดยสอนผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet และZoom แต่ดว้ ยข้อจํากัด
ต่าง ๆ ส่ งผลให้ครู โรงเรี ยนวีรสตรี อนุ สรณ์ และโรงเรี ยนเชิงทะเลวิทยาคม“จุ ติ-ก้อง อนุ สรณ์” เลือกใช้
รู ปแบบออนแฮนด์(On Hand) เพือให้เหมาะสมกับสภาพบริ บท
2) การจัด การเรี ย นรู ้ รูป แบบออนไลน์ ต ามแนวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ของ
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา จัง หวัด ภู เก็ ต ช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของเชื อไวรั ส โควิ ด พบว่ า ชุ ม ชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ได้เกิดการแลกเปลียนประสบการณ์ ปั ญหาและอุปสรรคเพือหาแนวทางแก้ไขหรื อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
คําสําคัญ: การเรี ยนการสอนออนไลน์, ชุมชนการเรี ยนรู ้วิชาชีพ, การแพร่ ระบาดเชือไวรัส
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Abstract
The purposes of this study were to study online learning and teaching management and to
investigate online learning management according to professional learning community of secondary
Schools in Phuket during spread of Covid19 pandemic. The study was a qualitative research. The
sample was 17 schools of Secondary Educational Service Area Office 14. The instrument used in the
study was Structured Questionnaire.
The results were found that 1) all secondary schools applied online learning and schools
management via Google meet and Zoom applications, except for Weerasatree-anusorn school and
Choeng Thale Wittayakom schools chose to apply On-hand learning management so that it suited for
contextual condition.
2) Online learning management according to professional learning community of secondary
schools in Phuket during spread of Covid19 pandemic found that there were exchanging experiences
and also problems for dealing with or learner center potential improving.
Keywords: online learning teaching management, professional learning community,
spread of covid19 pandemic
บทนํา
การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด ส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เพราะการจัดการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ยนไม่สามารถดําเนิ นต่อไปได้ จึงจําเป็ นต้องนําการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบออนไลน์เข้า
มาใช้แทนเพือเป็ นการป้องกันการแพร่ ระบาดเชือไวรัสโควิด เพราะเหตุนีสถานศึกษาทีประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร บุ ค ลากร ครู ผูส้ อน และนักเรี ยน ต้อ งปรั บตัวเปลี ยนแปลงพฤติ กรรม เนื องจากการจัด การ
เรี ยนรู ้ รูปแบบออนไลน์มีรูปแบบการสอนทีหลากหลาย ตลอดจนทัศนคติ ต่อ การเรี ยนรู ้ ผ่านรู ปแบบ
ออนไลน์ทีสามารถตอบสนองความแตกต่ างและหลากหลายของตัว บุ คคลเพื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ด
ทักษะการทํางานของนักเรี ยน ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทางการศึกษาด้วยวิธีทีเหมาะสม
กับความต้องการของนักเรี ยนเพื อเป็ นการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนและส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองไปพร้ อม ๆ กับการใช้เทคโนโลยีของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน(ดวงพร หวาน
เย็น,
) สําหรับการเรี ยนการสอนออนไลน์นนจึ
ั งไม่ใช่แค่เพียงให้ผูเ้ รี ยนเข้ามาฟั งการบรรยายเพียง
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อย่ า งเดี ย วเท่ า นั นแต่ มี ก ารออกแบบกระบวน การเรี ยนการสอนโดยให้ ผู ้เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มและมี
ปฏิสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เพราะการทีผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้นนก็
ั ตอ้ งอาศัยการลงมือทํา
หรื อการปฏิบตั ิ (สุ วิมล มธุ รส , ) ฉะนันกระบวนการการบริ หารจัดการสถานศึกษาต้องนําไปสู่ การ
พัฒ นาสถานศึ กษาให้มีความเป็ น “โรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้ หรื อ The Learning School” โดยจัดให้มี
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พหรื อ Professional Community ขึนภายในสถานศึกษาเพือให้บุคลากร
ทุ กคนมี การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ ระหว่างกัน รวมทังการสร้ างความรู ้ ใหม่ ตลอดจน
นวัตกรรมทีเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ (นันท์นภัส ชัยสงคราม, 2561)
ฉะนันชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ หมายถึงการร่ วมมือ ร่ วมใจ และร่ วมกันเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หาร ครู
หรื อบุคลากรภายในสถานศึกษา อย่างกัลยาณมิตร โดยทํางานร่ วมกันแบบทีมสู่ การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นความสําเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ คือการนําเทคโนโลยีดิ จิทลั มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดเพือการเรี ยนรู ้ ติด ต่ อ สื อสาร การปฏิบัติ งาน การทํางานร่ วมกัน อีกทังยังสามารถสร้ างอํานวย
ความสะดวกให้แก่การจัดการเรี ยนการสอน เพราะสามารถเข้าถึงได้ทวทุ
ั กสถานที ทุกโอกาส และทุก
เวลาอย่างไม่จาํ กัด โดยครู ผูส้ อนสามารถเลื อกใช้เครื องมือและโปรแกรมต่ าง ๆ ทีถู กพัฒนาขึนและ
ได้รับความนิ ยมในการใช้งานสําหรั บการเรี ยนการสอนการประชุ มต่ าง อาทิ เช่ น โปรแกรม Cisco
Webex Meeting Google Classroom Facebook Live โปรแกรม Zoom เป็ นต้น โปรแกรมเหล่ า นี ถู ก
ออกแบบมาเพือรองรับการสอนออนไลน์ การทํางานจากทีบ้าน รวมทังการสร้างห้องเรี ยนเสมือนจริ ง
ขึน โดยผูส้ อนสามารถเลือกใช้งานตามความถนัดและตามความเหมาะสมของการเรี ยน (สุ วิมล มธุ รส
, ) และการจัด การเรี ยนรู ้ รูป แบบออนไลน์ ยงั แนวทางการแก้ปั ญหาเรื องการจัดการเรี ยนรู ้ แ ละ
สามารถป้ อ งกันการแพร่ ระบาดเชื อไวรั ส โควิ ด ในสถานศึกษา ดัง นันการจัด การเรี ยนการสอน
ออนไลน์ เป็ นแนวทางทีทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างต่อเนื อง โดยผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องเกิดปรับตัวกับ
การเปลี ยนแปลง ซึ งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ ได้ มี ส่ ว นทํา ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนเกิ ด การ
แลกเปลียน แบ่ ง ปั น เรี ยนรู ้ ในเรื องการจัด การเรี ยนการสอนร่ ว มกัน ทําให้ไ ด้มาซึ งองค์ค วามรู ้ ใหม่
สามารถนําไปประยุกต์ และปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพื อศึ ก ษาการจั ด การเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดภูเก็ต
. เพือศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพ ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ช่วงการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรครู มธั ยมศึกษาจํานวน แห่ ง จากสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 จังหวัดภูเก็ต มีจาํ นวนทังหมด
คน (ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต, 2563)
กลุ่ มเป้ าหมายที ใช้ในการวิ จัยครั งนี จํานวน คน ที มี ค วามเชี ยวชาญรอบรู ้ ในเรื องที ทําการศึ ก ษา
ประกอบไปด้วย ( ) ครู โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัยจํานวน คน ( ) ครู โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ตวิทยาลัยจํานวน
คน ( ) ครู โรงเรี ยนเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต จํานวน คน ( ) ครู โรงเรี ยนกะทู ้
วิทยาจํานวน คน ( ) ครู โรงเรี ยนเมืองถลางจํานวน คน ( ) ครู โรงเรี ยนวีรสตรี อนุสรณ์จาํ นวน คน
และ( ) ครู โรงเรี ยนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” จํานวน คน
2. เครื องมือวิจยั
การวิ จัยนี ครั งนี เป็ นการวิ จัยคุ ณ ภาพ โดยใช้แ บบสอบถามที มี โครงสร้ า งแบบปลายปิ ด
จํานวน ชุด ซึ งมีจาํ นวน ข้อ แบ่งเป็ น ประเด็นหลัก ได้แก่ ( ) ผูส้ อน ( ) ผูเ้ รี ยน ( ) เนื อหา ( )
สื อการเรี ยนและแหล่งการเรี ยนรู ้ ( ) กระบวนการเรี ยนรู ้ ( ) ระบบการติดต่อสื อสาร ( ) ระบบเครื อข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ) การวัดและการประเมินผล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลตามกระบวนการเทคนิ คเดลฟาย ซึ งเป็ นกระบวนการหรื อเครื องมือทีใช้ในการตัดสิ นใจ
หรื อ ลงข้อ สรุ ปข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ โดยทดสอบความเที ยงตรงของเครื องมือ วิ จัยด้ว ยผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน ท่าน และศึกษาข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผ่าน Google Meet และเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี ยวชาญ
จากแบบสอบถามทีมีโครงสร้าง
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ผลการวิจัย
. กลุ่ ม ผู ส้ อนส่ ว นใหญ่ จ ากการสอบถามการจัด การเรี ย นการสอนรู ป แบบออนไลน์ ของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต พบว่าการจัดการเรี ยนการสอน ช่ วงการแพร่ ระบาดเชื อไวรั สโควิด
ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
สํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึกษาเขต จังหวัดภูเก็ต มี
การกําหนดแนวทางรู ปแบบการศึกษาไว้ รู ปแบบ ได้แก่ ( ) รู ปแบบออนไลน์ (On Line) ( ) รู ปแบบ
ออนดีมานด์(On -Demand) และ( ) รู ปแบบออนแฮนด์(On-Hand) เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดย
โรงเรี ยนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ส่ งผลให้ทุกโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เลือกใช้
การจัดการเรี ยนการสอนของรู ปแบบออนไลน์ (On Line) ซึ งการจัดเรี ยนการสอนผ่านบนแอพพลิเคชัน
Google Meet หรื อ Zoom ที มี การเชื อมต่ อ ผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต และอุ ป กรณ์ สื อสารอย่า งเช่ น
โน๊ตบุ๊ค แท็ปแลต โทรศัพท์ เป็ นต้น ซึ งเป็ นข้อดี ของการจัดการเรี ยนการสอนช่วงการแพร่ ระบาดเชื อ
ไวรั สโควิด แต่การจัดเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์มีขอ้ จํากัดเกียวกับการเข้าถึงอุปกรณ์ สือสาร
และอินเทอร์ เน็ต ทําให้สถานศึกษาอีก แห่ ง ได้แก่โรงเรี ยนวีรสตรี อนุ สรณ์ และโรงเรี ยนโรงเรี ยนเชิ ง
ทะเลวิ ท ยาคม “จุ ติ -ก้อ ง อนุ ส รณ์ ” เลื อ กใช้รูปแบบออนแฮนด์ (On Hand) เข้า มาผสมผสานเพื อให้
เหมาะสมหรื อสอดคล้องกับสภาพบริ บทของโรงเรี ยน
. ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ช่วงการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด โดยผูว้ ิจยั แบ่งข้อมูล
จากการเก็บข้อมูลแบบถามทีมีโครงสร้างออกเป็ น ประเด็นหลัก ดังนี
. ด้านผูส้ อน
ผูส้ อนส่ วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็ นว่าการเรี ยนการสอนรู ปออนไลน์เหมาะสมกับสภาพ
บริ บทของทุ กโรงเรี ยน ในช่ วงการแพร่ ระบาดเชื อไวรั ส โควิด , การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
ออนไลน์ ช่ ว งการแพร่ ระบาดเชื อไวรั ส โควิ ด โรงเรี ยนที มี การจัด การเตรี ยมความพร้ อ มได้แ ก่
โรงเรี ยนภู เก็ ต วิ ท ยาลัย โรงเรี ยนสตรี ภู เก็ ต และโรงเรี ยนกะทู ้วิ ท ยา, โรงเรี ยนที มี ป รั บ ตัว จากการ
เปลียนแปลงการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนปกติสู่ รูปแบบออนไลน์ได้แก่ โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต โรงเรี ยนเฉลิ มพระเกียรติ ส มเด็จ พระศรี นคริ นทร์ ภู เก็ต โรงเรี ยนกะทู ้วิทยาและ
โรงเรี ยนวี รสตรี อ นุ สรณ์ , ผูส้ อนของโรงเรี ยนที มีการนําประสบการณ์ การสอนรู ปแบบออนไลน์ มา
เสนอในชุ มชนการเรี ยนรู ้ กบั ผูส้ อนท่ านอื น ๆ จากการพูดคุ ย ปรึ กษา เสนอแนะจากสมาชิ กท่านอืน ๆ
หรื อผูท้ ี มีประสบการณ์ ซึ งสามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ได้แก่ โรงเรี ยน
เมืองถลางและ โรงเรี ยนวีรสตรี อนุสรณ์
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. ด้านผูเ้ รี ยน
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ทุก โรงเรี ยน เกิ ดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ป ระเด็ นเรื องการจัด การเรี ย น
การสอนรู ปแบบออนไลน์ เพือพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นหลักและได้สะท้อนปั ญหาการจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบออนไลน์ทีเกิ ดขึนกับผูเ้ รี ยน ช่ วงการแพร่ ระบาดเชื อไวรัสโควิด , การจัดการเรี ยน
การสอนรู ปแบบออนไลน์ ช่ วงการแพร่ ระบาดเชือไวรัสโควิด ของโรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรี ยน
สตรี ภูเก็ต โรงเรี ยนเมืองถลาง และโรงเรี ยนกะทู ้วิท ยาส่ วนใหญ่ ผูเ้ รี ยนเลื อกใช้อุปกรณ์ การเรี ยนคือ
คอมพิ วเตอร์ ห รื อ โน๊ ต บุ๊ ค, ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนที มี ค วามพร้ อมในการเรี ยนรู ปแบบออนไลน์ ได้แ ก่
โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต, ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนทีสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยน
การสอนรู ปแบบออนไลน์ ช่วงการแพร่ ระบาดเชือไวรัสโควิด ได้แก่โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย
. ด้านเนือหา
การจัดการเรี ยนการสอนรู ป แบบออนไลน์ ทุกโรงเรี ยนได้ปรั บเนื อหาในรายวิ ชา ทีสอนให้
ความสอดคล้อ งกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดเชื อไวรั ส โควิ ด และผูส้ อนศึ ก ษาทํา ความเข้าใจ
รายละเอียดเนือหาในรายวิชาทีจะสอนก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
. ด้านสื อการเรี ยนและแหล่งการเรี ยนรู ้
ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทุกโรงเรี ยนมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เพือชีแนะหรื อแนะนําประเด็นเรื อง
การใช้สือการเรี ยนให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์แก่ผูส้ อนท่านอืน ๆ ,และ
มีการร่ วมกันสร้ างหรื อพัฒนาสื อการเรี ยนให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์,
และสมาชิ กของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ มี การเข้าร่ ว มโครงการอบรมการใช้สื อการสอนแบบใหม่ ที
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์เพือนํามาแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ให้แก่สมาชิกท่านอืน ๆ ,
ผูส้ อนทีมีความพร้ อมในการใช้สือและอุปกรณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ช่วงการ
แพร่ ระบาดเชื อไวรัส โควิด 19 ได้แก่ โรงเรี ยนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต และโรงเรี ยนวีรสตรี
อนุสรณ์
. ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของทุกโรงเรี ยนมีแลกเปลียนเรี ยนรู ้เกียวกับการนําเทคนิ คหรื อทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ ต่ า ง ๆ มาปรั บ ใช้ ก ับ การจั ด การเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ช่ ว งการแพร่ เชื อไวรั ส
โควิ ด 19, และมี ก ารสะท้ อ นปั ญ หากระบวนการจัด การเรี ยนการสอนแบบห้ อ งเรี ย นออนไลน์
ช่วงสัปดาห์แรกของการเปิ ดเทอม
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. ด้านระบบติดต่อสื อสาร
การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ของทุกโรงเรี ยน ช่ วงการแพร่ ระบาดเชือไวรัสโควิด
19 พบปั ญ หาเกี ยวกับการสื อสารที เกิ ด ขึ นจากผู เ้ รี ยนเป็ นส่ ว นใหญ่ , และพบปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที
เกียวกับตัวสื อกลางทีส่ งไปยังผูเ้ รี ยน คือเสี ยง ภาพเคลือนไหว ภาพนิง ตามลําดับ
. ด้านระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ในชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ของทุ กโรงเรี ยน เกี ยวกับ การเรี ยนการสอน
รู ปแบบออนไลน์ พบว่ าเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที อํานวยความสะดวกการจัดการเรี ยนการสอน
ช่ วงการแพร่ ระบาดเชื อไวรั สโควิด 19, และส่ งผลให้ผูส้ อนมี การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีทีสู งขึน,
การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ช่ วงการแพร่ ระบาดเชื อไวรั สโควิด 19 และผูส้ อนแต่ ละ
โรงเรี ยนโดยส่ วนใหญ่เลือกใช้เครื อข่ายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั AIS และ DTAC
. ด้านการวัดและการประเมินผล
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทุกโรงเรี ยนมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้เกียวกับการปรับเปลียนวิธีการวัดและ
ประเมินผลเพือให้เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ช่วงการแพร่ ระบาดเชือไวรัส
โควิ ด 19, และมี ก ารปรึ ก ษาเพื อหาแนวทางแก้ไ ขเกี ยวกับ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ในการทําแบบทดสอบ
ออนไลน์, และการวัดและการประเมินผลผูส้ อนส่ วนใหญ่ของแต่ละโรงเรี ยนใช้รูปแบบออนไลน์(On
Line), และการวัดและประเมินผลรู ปแบบออนไลน์ของผูส้ อนแต่ละโรงเรี ยนส่ วนใหญ่เลือกใช้ประเภท
ปรนัยในการทําแบบทดสอบ
อภิปรายผล
. การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เกิดจากการ
แพร่ ระบาดเชื อไวรัส โควิด ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนปกติไม่ สามารถดําเนิ น
ต่ อ ไปได้ ทําให้ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งหาแนวทางแก้ไขเพื อให้ การจัด เรี ยนการสอนเป็ นไปได้อ ย่า ง
ต่อเนือง จึงเกิดการปรับเปลียนรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมการศึกษา
เข้า มาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอน โดยการจัด การเรี ย นการสอนที ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสั ญ ญาณ
อินเทอร์ เน็ตบนแอพพลิเคชัน Google Meet หรื อ Zoom ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
ส่ งผลให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต จังหวัดภูเก็ตทัง
แห่ ง เลื อกการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ (On Line) เพือทําให้การจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นไปได้อย่างต่อเนื อง แต่การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์(On Line) มีขอ้ จํากัดทีส่ งผลให้
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โรงเรี ยนอีก แห่ ง ได้แก่โรงเรี ยนวีรสตรี อนุสรณ์ และโรงเรี ยนเชิงทะเลวิทยาคม“จุต-ิ ก้อง อนุสรณ์” ได้
นํารู ปแบบออนแฮนด์ (On–hand) มาผสมผสานเพือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริ บทของ
ผูเ้ รี ยน โดยจากการอภิปรายการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัด
ภูเก็ต มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ทีเกียวข้องการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ได้แก่ ธนาคาร
คุม้ ภัยและคณะ( ) พบว่า การแพร่ ระบาดของเชื อโควิด ทําให้เกิดการปรั บตัวเป็ นวิถีชีวิตแบบ
ใหม่ จึ งจําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ เพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เกิ ดความต่ อเนื อง
และสุ วิมล มธุ รส( ) พบว่า ประเทศไทยประกาศปรับเปลียนเวลาเปิ ดภาคเรี ยนที ของปี การศึกษา
โดยใช้รูปแบบการศึกษาออนไลน์หรื อการศึกษาทางไกล เข้ามาสนับสนุ นการสอนในระบบปกติ
รวมทังหนังสื อเรี ยนเพือประกอบการศึกษาทีมี การนําระบบออนไลน์มาใช้ทดแทนการศึกษาในระบบ
ปกติ โดยใช้ Application ต่ างๆ มาเป็ นเครื องมือ ในการเรี ยนการสอนและการสื อสารระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนในระบบต่าง ๆ และสิ ริพร อินทสิ นธิ ( ) พบว่า การเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถสร้าง
เนื อหา บันทึกข้อ มู ล ส่ งงานได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งการใช้แ อพพลิ เคชันต่ างๆ มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนแต่ละบทเรี ยน
. การจัด การเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ ตามแนวคิ ด ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ช่วงการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโควิด มีความเหมาะสมกับ
ช่วงสถานการณ์และเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาทีอํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ ง
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเกิดปรับตัวและเตรี ยมความพร้อม และผูส้ อนต้องศึกษาทําความเข้าใจเนือหาในรายวิชา
ทีตนสอนหรื อมีการปรั บ เนื อหากระบวนการเรี ยนการสอนด้วยกานําเทคนิ คหรื อทฤษฎีต่าง ๆ และการ
วัดและการประเมิ นผลให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และเมือนํารู ปแบบออนไลน์มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ทําให้ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ภายในโรงเรี ยนได้มีการแลกเปลี ยน
เกี ยวกับประสบการณ์การสอนหรื อวิธีการสอน และการใช้สือเทคนิ คการสอนทีเหมาะสมกับรู ปแบบ
ออนไลน์ และได้สะท้อนปั ญหาหรื ออุปสรรคเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ การ
สื อสารระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และปั ญหาการทุจริ ตในการทําแบบทดสอบออนไลน์ โดยร่ วมหาแนว
ทางการแก้ปัญหาเพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ฉะนันการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ของชุ มชนแห่ งเรี ยนรู ้
เกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ สามารถทําให้ผูส้ อนทุ กโรงเรี ยนเกิ ดการพัฒนา
ทักษะทางเทคโนโลยีทีสู งขึนอี กด้วย โดยจากการอภิปรายการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์
ตามแนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชีพของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยทีเกียวกับการแลกเปลียนเรี ยนรู ้เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน ผ่านชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
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ทางวิชาชีพ ได้แก่สมเกียรติ สัจจารั กษ์และคณะ( ) พบว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ผ่านชุ มชนชน
การเรี ยนรู ้ วิช าชี พ โดยสมาชิ กในชุ ม ชนร่ ว มกัน วิ เคราะห์ พู ดคุ ยถึ ง สภาพการจัด การเรี ยนการสอน
สะท้อนปั ญหาที เกิ ดขึน จากนันร่ วมกันการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที เกิ ดขึนกับนักเรี ยน ร่ วมกันเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ พัฒนาสื อ ทังสื อทํามือและสื อเทคโนโลยีทีสามารถนําไปใช้จดั การเรี ยนรู ้ ให้แก่
นักเรี ยน และวิ ชัย วงษ์ใหญ่ แ ละมารุ ต พัฒ ผล( ) พบว่า ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ ทําให้
ผูส้ อนมี ความรู ้ ในสิ งทีสอน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ตลอดจนสมรรนถะอืน ๆ และ
จากการทีผูส้ อนได้รับการพัฒนาดังกล่าว จะส่ งผลไปยังคุณภาพของผูเ้ รี ยน และจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
( ) พบว่ า ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นกลไกลสําคัญ ที ทําให้ครู ส ามารถแลกเปลี ยนเทคนิ ค วิธีการ
รู ปแบบการสอนทีหลากหลาย ทีสามารถนําไปพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1.1 การนําองค์ความรู ้จากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ในชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เกียวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบอืน ๆ
1.2 ผู ส้ นใจสามารถนํา ผลการวิจัยไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัด การเรี ยนการสอน
รู ปแบบออนไลน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรขยายพืนที หรื อขยายโรงเรี ยนในการทําวิจยั เพือที จะได้เห็ นแนวคิด และวิธีการใน
การจัดการเรี ยนการสอนได้มากขึน
. ควรศึก ษาปั จ จัยการดําเนิ นงานชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ ในโรงเรี ยนเพื อเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรี ยนต่อไป

427

References
Chaisongkram, N. (2018). Enhancing Professional Learning Community on Educational Career in
Basic School under the Office of Suphanburi Primary Educational Ares 1. (Master of
Education Thesis). Dhurakij Pundit University, Bangkok.
Inthason, S. (2020). COVID - 19 and Online Teaching case study: Web Programming Course.
Journal of Management Science Review, 22(2), 203-213.
Khumphai, T., Chengwatthanaphong, S., Rattanaudum, P., Bouaroon, S., & Pandam, S. (2021).
Online Learning Management model Of industrial Students Program in the new normal
During COVID - 19 Pandemic. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 8(3), 393-407
Mathuros, S. (2021). Management Education Online in the NEW NORMAL COVID-19. Rajapark
Journal ,15(40), 33-42.
Phuket Provincial Education Office. (2020). Information on education in Phuket. Retrieved from
http://www.phuketpeo.moe.go.th/phuket-edu-info2563.pdf
Sadjarak, S., Boriwatanan, N., Kakaro, A., Kaklong, A., & Wiriyamanuwong, S. (2020).
Learning Management via professional learning community (PLC) in plookpanya
Municipal school under the royal Patrongage of hrh princess Bejratanrajsuda
Sisisobhabannavadi. Journal for social scienced, 11(2), 147-167.
Sanorkan, J. (2019). Professional Learning Community to Organize Active learning to improve
academic achievement in Thailand 4.0.Journal of Education, Prince of Songkla
University, Pattani Campus, 30(1), 12-23.
Wanyen, D. (2013). The Learning Management on Online Social Network about
Writing for Communication by Self Learning Process to Study Thai Learning
Achievement of Mattayomsuksa students. (MasterofScience inIndustrial Education
Thesis). King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok.

428

Wayo, W., Charoennukul, A., Kankaynat , C., & Konyai, J. (2020). Online Learning Under the COVID19Epidemic : Concepts and applications of teaching and learning management. Regional Health
Promotion Center 9 Journal, 14 (34), 285-298. Nakhon Ratchasima: Lertsil Printing House
Wongyai, W., & Pattaphol, M. (2019). Improving the quality of learning management according to
the concept of professional learning community. Regional Health Promotion, 9(14), 285-298

429

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านมุมมองของผู้ปกครอง
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ ศึกษาสภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้ กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และศึกษาแนวทางการแก้ไข
สภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ผา่ นมุมมองของผูป้ กครอง ใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จํ า น วน 400 คน สุ่ ม ขน าดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี การสุ่ มแบ บห ลายขั น ตอ น (Multi-stage
RandomSampling) การวิจัยนี ใช้แบบสอบถามเพื อรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มู ลโดยใช้สถิติ คือ
ค่าความถีและร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า
1) สภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านมุมมองของ
ผูป้ กครอง ส่ วนใหญ่พบว่า เกิดจากผูส้ อนขาดความตระหนักในหน้าทีของตน จํานวน 394 คน ร้อยละ
98.50 ผูส้ อนขาดเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ทีถูกต้อง จํานวน 390 คน ร้อยละ 97.50 ผูเ้ รี ยนขาดความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ จํานวน 389 คน ร้อยละ 97.30
2) แนวทางการแก้ไขสภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผ่านมุ มมองของผูป้ กครอง พบว่า พยายามลดข้อจํากัด เสริ มสร้ างพัฒนาการของผูส้ อนและ ผูเ้ รี ยนให้
ความสําคัญกับความรู ้ เทคโนโลยี เพือให้ได้รูปแบบการเรี ยนออนไลน์ทีมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ: ผูป้ กครอง, สภาพปั ญหา, มุมมอง, การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
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Abstract
The purposes of this study were to study problems of online learning and teaching
management through parents’ perspectives in Phuket municipality and to investigate the solutions of
the problems. The sample was 400 parents in Phuket city municipality which used Multi-stage
Random Sampling method. The instrument was a questionnaire to collect the data. The statistics were
used for data analysis using percentage and frequency.
The results were found that 1) Most problem conditions of parents towards online learning
and teaching management through their perspectives caused by teachers lacked of responsible
awareness in number of 394, as a percentage 98.50%. 390 parents thought that teachers were without
expertise of online teaching, as a percentage 97.50%. In addition to learners weren’t active in learning
process in number of 389 students, as a percentage 97.30%.
2) The solutions of parents towards online learning and teaching management through their
perspectives were to reduce restrictions, to enhance teachers and learners’ development and also to
educate teachers in technology so that there will be proficient at online learning and teaching.
Keywords: parents, problem conditions, perspectives, online learning and teaching management
บทนํา
ในวันที 31 ธันวาคม 2562 ประชากรทัวโลกได้รับรู ้ว่ามีโรคติดต่อปริ ศนาเกิดขึนโดยได้รับการ
ยืนยันจากทางการจีนเมือ 31 ธันวาคม 2562 ว่าเกิดการระบาดของเชื อไวรั สสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮัน
ประเทศจีน ต่อมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ใหม่เป็ น “การระบาดใหญ่” หรื อ pandemic และได้ประกาศชื อทีเป็ นทางการสําหรั บใช้เรี ยกโรค
ทางเดิ นหายใจที เกิ ด จากไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุ์ ใหม่ ว่า "โควิ ด-ไนน์ ที น (Covid-19) " (BBC NEWS
ไทย ออนไลน์, 2563) โดยการแพร่ ระบาดของเชือไวรั สโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนในชันเรี ยนเป็ นอย่างมากจึ งทําให้เกิ ดการปฏิ รูปการศึกษาขึ น(MARKETINGOOPS, 2563) โดย
“UNESCO” ได้คาดการณ์ว่าขณะนี มีนักเรี ยนนักศึกษามากกว่า 363 ล้านคนทัวโลก ซึ งได้รับผลกระทบ
จากวิ กฤตการระบาดของเชื อไวรั ส “COVID-19” และประมาณการณ์ ว่ ามี ส ถาบัน การศึ ก ษาใน 15
ประเทศ ทังในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกกลาง ยุโ รป และ อเมริ กาเหนื อ ได้ปิ ดการเรี ยนการสอนที
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โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย ขณะที สถาบันการศึกษาในหลายประเทศได้นาํ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพือ
เปิ ดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยที“ประเทศจี น”เป็ นประเทศแรกทีประกาศหยุดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยส่ งผลให้ทงั “ครู นักเรี ยน นักศึกษา” หันไปใช้หลักสู ตร
การเรี ยนการสอน “แบบออนไลน์” ส่ วนมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนหลายแห่ งในประเทศไทยเริ มออก
ประกาศการเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนผ่านรู ปแบบออนไลน์นับตังแต่ เกิด วิกฤตการณ์ ของเชื อไวรั ส
ไวรัสโคโรนา หรื อ “COVID-19” (กรมควบคุมโรค, 2563)
จากกรณี การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนาได้สร้ างผลกระทบในทุกภาคส่ วนอย่างรวดเร็ ว
และรุ น แรงหนึ งในนันคื อ “ภาคการศึ ก ษา” ส่ ง ผลให้ นัก เรี ยนและครู ห ลายพันล้า นคนทัวโลกต้อ ง
ปรับตัวกับวิธีการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม่คือ “การเรี ยนแบบออนไลน์” แม้จะเป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหา
ทีช่วยให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ต่อไปได้โดยไม่เสี ยงต่อการติดเชือไวรัส แต่การเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์ก็ถูกตังคําถามถึงประสิ ทธิ ภาพและความพร้อมของระบบการศึกษาไทยทีไม่เพียงจะเพิม
ภาระให้แก่ผปู ้ กครองแต่ยงั ตอกยําภาพความเหลือมลําของสังคมไทยอีกด้วย (ภูมิศรั ณย์ ทองเลียมนาค,
2563) ซึงประเทศไทย รมว.ศึกษาธิ การ ได้ประกาศให้เลือนการเปิ ดเทอมจากเดิมทีกําหนดไว้ในวันที 17
พ.ค. 2564 ขยับไปเป็ นวันที 1 มิ.ย. 2564 แต่ เนื องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรั ส
โคโรนาทีปะทุขึนอีกเป็ นรอบที 3 ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดให้ทุเลาลงได้ ทําให้
กระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) ต้อ งประกาศเลือนการเปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ กษา 2564 จากวันที 1
มิ .ย.2564 ออกไปเป็ นวัน ที 14 มิ .ย.2564 (ไทยรั ฐ ออนไลน์ , 2564) โดยที ประชุ ม ปลั ด กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.) ได้ ร ะบุ ใ ห้ ท ราบว่ า มี ก ารแยกการเปิ ดเทอมแต่ ล ะจั ง หวัด ออกเป็ นพื นที สี ซึ ง
ประกอบด้ว ย 1.พื นที ควบคุ มสู งสุ ด และเข้มงวด (สี แ ดงเข้ม ) 4 จัง หวัด มี ก ารเปิ ดเรี ยนพร้ อ มกันทัง
ประเทศแต่ยงั ไม่อนุญาตให้มีการจัดการเรี ยนการสอน On Site 2.พืนทีควบคุมสู งสุ ด (สี แดง) 17 จังหวัด
มีการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานได้ทงั On Site, Online, On Demand, On Air และ On Hand 3.พืนที
ควบคุ ม (สี ส้ ม) 56 จัง หวัด ปฏิ บัติเช่ น เดี ยวกันกับข้อกําหนดในพืนที ควบคุ มสู ง สุ ด (สี แดง) แม้จ ะมี
มาตรการรองรับการแพร่ ระบาด แต่ดูจะไม่เป็ นผลจึ งประกาศเลือนการเปิ ดเทอมออกไปแต่การระบาด
ในระลอก 2 ไม่ มีท่าที ทีจะลดความรุ นแรงลงกลับมีผูเ้ สี ยชี วิ ตและพบผูต้ ิ ดเชื อรายใหม่เพิมขึนทุกวัน
หากจะเลือนเปิ ดเทอมในรอบที 3 นันเกรงว่าจะเป็ นไปได้ยากด้วยระยะเวลาของการจัดการเรี ยนการ
สอนที จะไม่ ครบถ้วนตามที หลักสู ตรกําหนด ทําให้กระทรวงศึ กษาธิ การต้องจัดการศึ กษาเพือรั บมื อ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2564)
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จากการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ทําให้เกิดกระแสข่าวเกียวกับผูป้ กครองมากขึน ดัง
กรณี ข่าวดังนี ข่าวอาจารย์มหาวิทยาลัยดังทําร้ายลูกเพราะลูกทําการบ้านไม่ได้จากการสอบสวนทําให้ได้
ทราบว่าผูเ้ ป็ นพ่อและเป็ นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชือดังย่านชลบุรีได้ทาํ ร้ายบุตรสาวขณะสอนการบ้าน
เพราะทําไม่ได้ (เดลินิวส์ ออนไลน์, 2564) ข่าวผูป้ กครองทีมี รายได้น้อยจึ งเผชิ ญกับความไม่พร้ อมต่อ
การเรี ยนแบบออนไลน์ ทงในด้
ั
านของอุ ปกรณ์ และค่าใช้จ่ายจากอิ นเทอร์ เน็ ต และข่าวผูป้ กครองโพ
สต์ระบายความเดื อดร้อนจากการเรี ยนแบบออนไลน์ถึงกระทรวงศึกษาธิ การ (Matichon online, 2564)
ซึงจากการติดตามข้อมูลและได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูป้ กครองของนักเรี ยนในหลายพืนทีกลับพบว่าเกิด
ปั ญหาและอุปสรรคมากมายทีต้องตระหนักถึงและเห็นถึงความสําคัญของสภาพปั ญหาเพือนําปั ญหาที
เกิดขึนไปแก้ไขและปรับปรุ ง
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปั ญหาทีเกิดขึนจากการเรี ยนแบบออนไลน์ผ่าน
มุมมองของผูป้ กครองเป็ นสําคัญ ด้วยเหตุนี ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที จะศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบออนไลน์ในมุมมองของผูป้ กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพือเป็ นแนวทางใน
การแก้ไขสะท้อนปั ญหาและอุปสรรคต่างๆทีจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกลุ่มผูท้ ีสนใจ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผ่านมุมมองของผูป้ กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาแนวทางการแก้ไขสภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้ กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผูป้ กครองของนักเรี ยนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 15,119 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองของนักเรี ยนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต
จํา นวน 400 คน กําหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ W.G. Cochran (1953 อ้า งถึ ง ใน ยุ ท ธ
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ไกยวรรณ์ , 2552: 77) สุ่ มขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มแบบหลายขันตอน (Multi-stage
RandomSampling)
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ
โดยผูว้ ิ จ ัยเป็ นผูส้ ร้ างแบบสอบถามขึ นตามนิ ยามศัพ ท์เฉพาะของการศึ กษาวิ จ ัย มี เนื อหาครอบคลุ ม
ประเด็นหลักทีต้องการศึกษา ซึงประกอบไปด้วย 3 ตอน
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามที เกี ยวกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ลัก ษณะของข้อ คําถามเป็ นแบบ
เลื อกตอบ (Check List) จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และความสัมพันธ์
กับผูเ้ รี ยน
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามทีเกียวกับข้องทัศนคติทีมีต่อสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้ กครอง ข้อคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 36 ข้อ และ
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 9 ข้อ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามความคิด เห็ นที มีต่อ การจัด การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน
มุมมองของผูป้ กครอง ลักษณะของข้อคําถามเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open Form)
จํานวน 2 ข้อ รวมทังสิ นจํานวน 47 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือผูว้ ิจัยได้นาํ แบบสอบถามทีสร้ างขึนเสนอต่ อ ผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 3 ท่ าน เพื อตรวจสอบความถู กต้องของเนื อหา และความเหมาะสมของภาษา จากนันนําไป
ทดลองใช้กบั ผูป้ กครองที เป็ นกลุ่มประชากร ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลทีได้มา
คํานวณค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการคํานวณพบว่า
แบบสอบถามทังฉบับมีค่าสัมประสิ ทธ์เท่ากับ .77
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ งแบบสอบถามบนเว็บไซต์ Google Form และส่ งให้กลุ่มตัวอย่าง
400 คน เพื อเก็บรวบรวมข้อมู ลแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่ างเดื อนพฤศจิ กายน ธันวาคม
5. สถิติและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครังนี คือ ค่าความถี และค่าร้อยละ
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ผลการวิจัย
1. สภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมี ต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของ
ผูป้ กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบว่า การที ผูส้ อนขาดความตระหนักในหน้าทีทีตน
รั บผิดชอบ จะก่อให้เกิ ดปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ จํานวน 394 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 98.50 , การที ผูส้ อนขาดเทคนิ ควิธีการสอนแบบออนไลน์ ทีถูกต้องจะก่ อให้เกิ ดปั ญหาสําหรั บการ
จัด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ จํา นวน 390 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 97.50 , การที ผูเ้ รี ยนขาดความ
กระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ เป็ นปั ญหาสําหรั บการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ จํานวน 389 คน
คิดเป็ นร้อยละ 97.30
ด้านประสบการณ์ทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มองว่า ก่อนเกิดสภาวะการ
แพร่ ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 เคยได้เห็ นเคยได้ยนิ การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์จาํ นวน
272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.00
ด้านความพึงพอใจที มี ต่อการจัด การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุ มมอง มองว่ามีความ
กังวลเกี ยวกับการเรี ยนแบบออนไลน์ของผูเ้ รี ยน จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.30 , การเรี ยนแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรมสําเร็ จรู ป สามารถบันทึกไฟล์ภายหลังการสอนเพือให้สามารถเรี ยนย้อนหลังได้
จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 , ผูป้ กครองมีภาระค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเรี ยนแบบออนไลน์
จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00
ด้านทักษะความรู ้ ความเข้าใจที มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ มองว่า มีความรู ้
ความเข้าใจเกี ยวกับ การเรี ยนแบบออนไลน์ ของผู เ้ รี ยน จํานวน 165 คิด เป็ นร้ อ ยละ 41.30 , มี ทักษะ
เกียวกับการเรี ยนแบบออนไลน์ จํานวน 148 คิดเป็ นร้อยละ 37.00
และด้านความคิดเห็ นทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ผา่ นมุมมองของผูป้ กครอง
มองว่า เป็ นการเพิมภาระให้กบั ผูป้ กครอง จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.25 , เด็กไม่ตงใจเรี
ั ยนและ
ขาดความตังใจในการเรี ยน จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 , เกิดปัญหาเรื องสัญญาณอินเตอร์ เน็ตไม่
ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.75
2. แนวทางการแก้ไขสภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผ่านมุ มมองของผูป้ กครอง พบว่า มีการพยายามทีจะลดข้อจํากัดและเติมเต็มช่ องว่างในทุกๆด้าน และ
เสริ มสร้างพัฒนาของผูส้ อนและนักเรี ยน โดยทีแต่ละฝ่ ายต้องร่ วมมื อกันดําเนิ นการวางแผน เพือสร้ าง
ระบบการเรี ยนออนไลน์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ รวมทังให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู ้
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เทคโนโลยี ให้ ก ับ ผู ป้ กครองและบุ ค ลากร เพื อให้ คุ ้น ชิ น และพร้ อ มรั บ การเปลี ยนแปลงของโลก
การศึกษาในระยะข้างหน้า
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื อง สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านมุมมองของ
ผูป้ กครอง สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
1. สภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมี ต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของ
ผูป้ กครอง ผลการวิจัย พบว่า จากการปรับรู ปแบบเรี ยนการสอนมาเป็ นระบบออนไลน์ในยุคที มีการ
ระบาดของโควิ ด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง ทังต่ อ ตัว เด็กนักเรี ยน ระบบการศึกษา ครู ผูส้ อน
โดยเฉพาะกับ กลุ่ ม ผู ้ป กครองที ต้อ งเผชิ ญ ปั ญ หาจากการจัด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ซึ ง
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ มองว่า เกิ ดจากผูส้ อนขาดความตระหนักในหน้าที ทีตนรั บผิดชอบ, ผูส้ อนขาด
เทคนิ ควิธีการสอนแบบออนไลน์ทีถูกต้อง อีกทังการเรี ยนออนไลน์ยงั เป็ นการเพิมภาระในการดูแลบุตร
หลานเพิมขึน เนื องมาจากผูป้ กครองต้องมีส่วนร่ วมกับครู ผสู ้ อนเพือช่วยให้ผูเ้ รี ยนตังใจ แต่สําหรับบาง
ครอบครั วไม่สามารถทําได้ดว้ ยข้อจํากัดต่าง ๆ ทําให้ผูป้ กครองเกิดความเครี ยดเพราะต้องทํางานหนัก
ขึน จากการแบกรับรายจ่ายทีเพิมมากขึน ไม่ว่าจะเป็ น ค่าจากอินเทอร์ เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรี ยน ฯลฯ และ
หลายครัวเรื อนมีรายได้เฉลียลดลง จากผลกระทบของโควิด-19 อีกทัง เมือผูป้ กครองไม่สามารถแบกรับ
ค่ าใช้จ่ายดัง กล่ าวได้ จึ ง เป็ นอุ ป สรรคที ทําให้นักเรี ยนไม่ ส ามารถเข้าถึ งการเรี ยนออนไลน์ แ ละขาด
โอกาสทางการศึกษาได้ ซึ งสอดคล้องกับ ม่วงสวัสดิ อ., ศิริสมบัติ ด., เมฆินทรางกูร ข., & หงส์สกุล พ.
(2564) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื อง แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สาํ หรั บนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี หลักสู ตรทีเกียวข้องกับการจัดการด้านการบิซึงได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผูส้ อนควรที จะตระหนักถึงการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยมี การจัดเตรี ยมเนื อหาสาระ
หลักและรองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และกล่าวอีกว่าปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์เกิดจากข้อจํากัด ด้านการเข้าถึ งอุ ปกรณ์ ดิจิทลั ทีใช้สําหรั บการเรี ยนออนไลน์ ซึ งอาจจะ
เป็ นผลมาจากความไม่พร้ อมของผูป้ กครอง เช่ นเดียวกับ จี รกิติ ทองปรี ชา (2563) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื อง
การบริ หารจัดการเรี ยนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับมัธยมศึกษาพืนทีโรงเรี ยนนวชิร
ธรรมสาธิ ต เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร ซึ งได้กล่าวว่า การปรั บเปลี ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิ การ ส่ งผลให้สถานศึกษาและอาจารย์จาํ เป็ นต้องปรั บแผนการเรี ยนการ
สอนเพือให้นักเรี ยนสะดวกต่ อ การเรี ยน และสามารถเข้าถึ งบทได้เรี ยนทังในรู ปแบบออฟไลน์ แ ละ
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ออนไลน์ ซึ งยังมีอาจารย์บางส่ วนที ไม่ มีความรู ้ ความเข้าใจในด้านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศทีจะ
นํามาประกอบการเรี ยนการสอนผ่านทางอินเตอร์ เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทศั น์ ฝักเจริ ญผล
และคณะ (2563) เรื องความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดไว้รัส
COVID19 ซึ งได้กล่าวว่า ปั ญหาความขาดแคลนโครงสร้ างพืนฐานด้านเทคโนโลยี เป็ นอุปสรรคสําคัญ
ต่อการจัดการเรี ยน การสอนเนื องจากยังมีนักเรี ยนบางส่ วนขาดปั จจัยพืนฐานในการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบ
ออนไลน์
2. แนวทางการแก้ไขสภาพปั ญหาของผูป้ กครองทีมีต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
ผ่านมุ มมองของผูป้ กครอง พบว่า การพยายามที จะลดข้อจํากัดและเติ มเต็มช่ องว่างในทุ กๆด้าน และ
เสริ มสร้างพัฒนาของผูส้ อนและนักเรี ยน โดยทีแต่ละฝ่ ายต้องร่ วมมื อกันดําเนิ นการวางแผน เพือสร้ าง
ระบบการเรี ยนออนไลน์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ รวมทังให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู ้
เทคโนโลยี ให้กบั ผูป้ กครองและบุคลากร เพือให้พร้ อมรับการเปลียนแปลงของโลกการศึกษาในระยะ
ข้างหน้า ซึ งสอดคล้องกับ จันทิมา เอกวงษ์ (2552) ทีได้ศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการใช้อีเลิ ร์
นนิ งเพือการสอนของอาจารย์ และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ เทพฯ พบว่า ปั จจัย
หรื อแนวทางทีสําคัญทีจะช่ วยสนับสนุ นให้เกิดการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จะประกอบไป
ด้วย นโยบายด้านการศึ กษาของชาติ วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารการศึกษาทุ กระดับ ความรู ้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ และการได้รับการสนับสนุ นด้าน
งบประมาณอย่างต่อเนือง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือนําไปใช้
1.1 ผลการวิ จัยครั งนี สามารถใช้เป็ นแนวทางที เป็ นประโยชน์ สํา หรั บ ผู ้ส อน ผู เ้ รี ย น และ
ผูป้ กครอง เพือลดและแก้ไขปั ญหา และเตรี ยมพร้อมสําหรับการเรี ยนการสอนการสอนแบบออนไลน์
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ให้มีประสิ ทธิภาพ ควรมีการเตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากรทีเกียวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ สถานที และสัญญาณอินเตอร์ เน็ตให้ครบถ้วน
1.3 ผูส้ อนควรศึกษาโปรแกรมทีหลากหลายเพือการนําเสนอเนื อหาบทเรี ยนในรู ปแบบใหม่ ๆ
เพือให้มีความน่าสนใจมากยิงขึน
1.4 ควรมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น มีการเพิมเทคนิค
ต่างๆ เพือสร้างความคงทนและการมีส่วนร่ วมระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนมากยิงขึน
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2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
2.1 เนื องจากงานวิ จัย ครั งนี ผู ว้ ิ จัย ศึ ก ษาในเขตเทศบาลนครภู เก็ ต จัง หวัด ภู เก็ ต เท่ า นั นผล
การศึ กษาจึ งมี ขอบเขตที จํากัด ดังนันจึ งควรมี การศึ ก ษาในเรื องนี ในขอบเขตที กว้างขึ น เช่ น ระดับ
ภูมิภาคหรื อประเทศ
2.2 ควรมีการศึกษาความสั มพันธ์ระหว่ างปั จ จัยอื น ๆ ที เกี ยวข้อ งกับสภาพปั ญหาที มี ต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
2.3 เนื องจากงานวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ศึกษาสภาพปั ญหาของผูป้ กครองที มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้ กครองเพียงอย่างเดียว ดังนันจึงควรมีการศึกษาผ่านมุมมองอืนๆ
เพือให้ได้ผลการศึกษาทีหลากหลาย
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สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ต และเพือศึ กษาการจัดการความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาในจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จํานวน คน การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขันตอน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ทีมีค่าความเชื อมัน
เท่ ากับ . สถิ ติที ใช้ในการวิ เคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แ ก่ ค่า ความถี ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี ย และส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) ระดั บ ความเครี ยดของนั ก เรี ยนระดับ ชั นมัธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวัด ภู เก็ ต พบว่ า มี ร ะดั บ
ความเครี ยด อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.49 นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความเครี ยดด้านจิ ตใจ มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 2.61 รองลงมาคือ ความเครี ยดด้านร่ างกาย มีค่าเฉลียเท่ ากับ 2.49 และความเครี ยดด้านสังคม มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 2.37
2) การจัดการความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีการจัดการ
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ . นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการจัดการความเครี ยดแบบ
มุ่ ง แก้ไขอารมณ์ มี ค่า เฉลี ยเท่ ากับ . รองลงมาคื อ การจัด การความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขปั ญ หา มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.12 และการจัดการความเครี ยดแบบได้ประโยชน์นอ้ ย มีคา่ เฉลียเท่ากับ 2.87
คําสําคัญ: ความเครี ยด, การจัดการความเครี ยด
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Abstract
The objectives of research study were as following 1) to investigate stress levels of secondary
students in Phuket province 2) to study secondary students’ stress management. The sample was 400
secondary students in Phuket identified sample size by multi-stage sampling. the instrument was the
questionnaire with reliability of 0 .7 7 . The statistics which used for data analysis were frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The results were found that 1) The level of secondary students’ stress was in low level mean
score of 2.49. Most student had mental stress mean score of 2.61, physical stress mean score of 2.49
and social stress mean score of 2.37. 2) secondary students’ stress management in Phuket was in
medium level mean score of 3.12. Most students had emotional focused coping strategies mean score
of 3.36. Secondly, they had problem focused coping strategies mean score of 3.12 as well as less
focused coping strategies mean score of 2.87 respectively.
Keywords: stress, stress management
บทนํา
ปั จ จุ บ ัน หลายประเทศทัวโลกกํา ลัง เผชิ ญ กับ ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส
โคโรนา 2019 เมื อวัน ที 11 มี น าคม 2563 องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ป ระกาศให้ โ รคดั ง กล่ า วเป็ น
โรคระบาดทีกระจายทัวโลก (WHO Thailand,
) และประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื อไวรั ส
โคโรนา
เป็ นโรคติ ดต่ อ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ.
ที ต้ อ งมี
การเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกัน และควบคุ ม โรคอย่ า งเข้ม งวด โดยรั ฐ บาลได้ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
เมื อวันที มีน าคม
เพื อเป็ นการป้ องกันและควบคุ มการระบาดของโรคติ ดเชื อไวรั สโคโรนา
โดยกําหนดแนวทางการป้ องกันโรคด้วยการใส่ หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่ าง
ทางสั ง คม และปฏิ บั ติ ต ามคํา แนะนํา ของกรมควบคุ ม โรค (Department of Disease Control, 2020)
สถานการณ์ การระบาดดั ง กล่ า ว ส่ งผลต่ อ การดํ า เนิ นชี วิ ต ของบุ ค คลในสั ง คมหลาย ๆ ด้ า น
ได้ แ ก่ ด้ า น สั งคม ด้ า น เศรษ ฐกิ จ รวมถึ งด้ า น การศึ กษ า (Tongkeo, 2020) ก ารระบ าด ขอ ง
โรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 ที เกิด ขึ นได้ส ร้ างความวิ ตกกัง วลและความเครี ยดให้กับ คนทัวโลก
รวมทังประเทศไทยด้วย ความเครี ยดสามารถเกิดขึนได้กบั ทุกสถานการณ์ เพศ วัย โดยเฉพาะวัยรุ่ นช่วง
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วัยทีสําคัญของชีวิต วัยทีมีการเปลียนแปลงทางด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เมือมี
ปัญหาเข้ามากระทบจิตใจแล้ว จะทําให้วยั รุ่ นเกิดความเครี ยดได้ง่าย ปั ญหาทีทําให้วยั รุ่ นเกิดความเครี ยด
เช่ น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาด้านสุ ขภาพอนามัย ปั ญหาการเข้าสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงปั ญหาเกียวกับ
การเรี ยน หากความเครี ยดทีเกิดขึนถูกสะสมอยูใ่ นระดับทีมากจนเกินไปย่อมส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพทัง
ทางร่ างกาย และจิ ตใจ หากวัยรุ่ นมีภาวะความเครี ยดรุ นแรงมากยิงขึน อาจถึงขันเกิดภาวะซึ มเศร้าหรื อ
เสี ยงต่อการฆ่าตัวตายนํามาซึ งความสู ญเสี ย (กรมสุ ขภาพจิต, 2563)
ในช่ วงวิกฤติเศรษฐกิจทีผ่านมา พบเห็นข่าวเกียวกับนักเรี ยนทีมีปัญหาจากความเครี ยดมากขึน
ไม่ ว่ า จะเป็ นสื อดั งเดิ ม อย่ า งหนั ง สื อพิ ม พ์ สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ อย่ า งวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง และ
วิ ท ยุโทรทัศ น์ รวมถึ ง การพัฒ นาการของเทคโนโลยีที ทํา ให้ เกิ ด สื อใหม่ ๆ ที เข้า มามี บ ทบาทเป็ น
ส่ วนหนึ งในชีวิตของผูค้ นในยุคปั จจุบนั อย่างสื ออินเทอร์ เน็ต และสื อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มี กรณี ข่าว
ดังนี นักเรี ยนชายชันมัธยมศึกษาปี ที เครี ยด เรื องเรี ยนไม่ทนั เพือน ถูกย้ายจากห้องคิงไปห้องธรรมดา
เก็บตัวเงียบก่อนตัดสิ นใจยิงกรอกปากหวังจบชี วิตคาห้องนอน (Khaosod Online, 2563) ,กรณี นกั เรี ยน
ชายชันมัธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนแห่ งหนึ งในจังหวัดชัยภูมิ เขียนปรึ กษาพีสาวกับเพือน เครี ยดเรื อง
เรี ยนออนไลน์ ตัดสิ นใจผูกคอตาย (PPTV Online, 2564) และกรณี นกั เรี ยนหญิงชันมัธยมศึกษาปี ที มี
ความเครี ยดจากปั ญหาด้านการเรี ยน โดยกระโดดลงแม่นาเจ้
ํ าพระยา แม่เผยลูกสาวเคยบ่นให้ฟังเกียวกับ
เรื องการเรี ยนและความกดดันหลาย ๆ อย่าง (Khaosod Online, 2564)
จากปั ญหาที เกี ยวกั บ ความเครี ยดของนั ก เรี ยนระดั บ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษา ที กล่ า วมาข้า งต้ น
จะเห็ นได้ว่ามีนักเรี ยนจํานวนไม่น้อยที ตัดสิ นใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีไม่ ถูกต้อง สําหรั บวิธีการ
จัดการความเครี ยดมีดว้ ยกันหลากหลายวิธี ซึ งแต่ละวิธีจะให้ผลของการจัดการทีแตกต่างกัน (จันทรา
อุย้ เอ้ง และวรรณกร พลพิชยั , 2561) การเลือกวิธีการจัดการความเครี ยดนันย่อมขึนอยูก่ บั ตัวของบุคคล
โดยบางคนสามารถจัดการด้วยวิธีการทีเหมาะสม ในขณะที หลาย ๆ คนตัดสิ นใจเลื อกแก้ปัญหาด้วย
วิธีการทีไม่ถูกต้อง บางคนอาจจะสามารถมีวิธีทาํ ให้ตวั เองผ่อนคลายและสามารถหายเครี ยดได้ แต่บาง
คนอาจจะจมอยูก่ บั ความเครี ยด ทําให้ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ และการดําเนิ น
ชีวิตประจําวัน ดังนันหากจัดการความเครี ยดได้ดี จะทําให้เกิดผลดีต่อตนเอง ทังเรื องอารมณ์ ความรู ้สึก
การเรี ยน ไปจนถึงการดําเนิ นชีวิตอย่างมีความสุ ขได้
ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึกษาระดับความเครี ยดและการจัดการความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชัน
มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เพือที จะได้นําผลจากการศึกษามาเป็ นแนวทางในการป้ องกันช่ วยเหลือ
เกียวกับความเครี ยดแก่นกั เรี ยนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือศึกษาระดับความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
2. เพือศึกษาการจัดการความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
. ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ โรงเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง จํานวน โรงเรี ยน
จํานวน 11,432 คน
. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ างที ใช้ใ นการทํา วิ จัย ครั งนี คื อ นั ก เรี ยนระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด ภู เก็ ต
ประกอบด้วย โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนวีรสตรี อนุ สรณ์ โรงเรี ยนกะทู ว้ ิทยา โรงเรี ยนภู เก็ตวิทยาลัย
และโรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มแบบ
หลายขันตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยใช้สู ต ร Yamame (พวงรั ต น์ ทวีรั ต น์ ,
) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน คน
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ในการรวบรวมข้อมู ลสําหรั บการศึ กษาวิจัยครั งนี คื อ แบบสอบถาม โดยแบ่ ง
ออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที 1 สถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นลักษณะเป็ นแบบเลื อ กตอบ (Check
List) โดยมีขอ้ คําถามเกียวกับ เพศ อายุ ระดับชัน เกรดเฉลียสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา
ตอนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับระดับความเครี ยด มี ลักษณะเป็ นแบบสอบถามประมาณค่ า
(Rating Scale) มี ระดับ คือ น้อยทีสุ ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ ด
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับการจัดการความเครี ยด ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามของ สุ ภาภัทร ทน
เถื อน ( ) ซึ งแปลและปรั บ ปรุ ง มาจากแบบวัด เผชิ ญ ความเครี ยดของคาร์ เวอร์ (Carver, 1989) มี
ลักษณะเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) มี ระดับ คือ น้อยทีสุ ด น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ ด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือผูว้ ิจัยได้นาํ แบบสอบถามทีสร้ างขึนเสนอต่ อ ผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 3 ท่ าน เพื อตรวจสอบความถู กต้อ งของเนื อหา และความเหมาะสมของภาษา จากนันนําไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยน ทีเป็ นกลุ่ มประชากร ทีไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมู ลที ได้มา
คํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการคํา นวณ
พบว่า แบบสอบถามทังฉบับมีค่าสัมประสิ ทธ์เท่ากับ .
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จํานวน
คน มีขนตอนรายละเอี
ั
ยด ดังต่อไปนี
. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ งลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
และมีการอธิบายคําชีแจง แนะนําวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม
. จากนันผูว้ ิจยั ตรวจสอบจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จนได้ขอ้ มูลครบ เพือนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
. สถิตแิ ละการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ในครั งนี คื อ ค่ าความถี ค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี ย ( ̅ ) และส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี
. ผลการศึ ก ษาระดับความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาในจังหวัด ภู เก็ต พบว่ า
ระดับความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย ( =
2.49) (ตารางที 1)
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ตารางที
แสดงความถี ร้ อยละ ค่ าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชัน
มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับความเครี ยด
S.D.
ระดับ
ลําดับ
. ความเครี ยดด้านร่ างกาย
2.49
5.45
น้อย
2
. ความเครี ยดด้านจิตใจ
2.61
5.38
น้อย
1
. ความเครี ยดด้านสังคม
2.37
5.52
น้อย
3
รวม
2.49
5.45
น้อย
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความเครี ยดด้านจิ ตใจ อยู่ในระดับน้อย ( = 2.61) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อ ย ดังนี นักเรี ยนรู ้ สึ กคิ ดถึงสิ งที ทําให้รู้สึกบันทอนจิ ต ใจ ( = 2.75)
รองลงมาคื อ นัก เรี ยนรู ้ สึ กมี ความวิต กกัง วลล่ วงหน้า กับ สิ งที ยังไม่ เกิ ด ขึ น ( = 2.70) นักเรี ยนรู ้ สึ ก
หงุ ด หงิ ด รําคาญใจ ( = 2.66) นักเรี ยนรู ้ สึ กว่าตนเองมี ส มาธิ ในการเรี ยนลดน้อ ยลง ( = 2.59) และ
นักเรี ยนรู ้สึกกระวนกระวายอยูต่ ลอดเวลา ( = 2.33) ตามลําดับ
รองลงมาคื อ ความเครี ย ดด้า นร่ างกาย อยู่ในระดับ น้อ ย ( = 2.49) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ
สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อ ย ดังนี นักเรี ยนรู ้ สึ กมี อาการปวดเมื อยตามร่ างกาย อ่ อ นเพลี ย ( =
2.81) รองลงมาคือ นักเรี ยนรู ้สึกมีปัญหาด้านการนอนหลับ ( = 2.66) นักเรี ยนรู ้สึกมีอาการปวดหัวข้าง
เดี ยว ( = 2.49) นักเรี ยนรู ้ สึกมี อ าการไม่ ค่อยอยากรั บประทานอาหาร ( = 2.46) และนักเรี ยนรู ้ สึกมี
อาการเสี ยงสัน ปากสัน มือสันเวลาไม่พอใจ (( = 2.01) ตามลําดับ
และความเครี ย ดด้า นสั ง คม อยู่ใ นระดับ น้ อ ย ( = 2.37) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ สามารถ
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี นักเรี ยนมีความวิตกกังวลในการเตรี ยมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
( = 2.90) รองลงมาคื อ นักเรี ยนมี ความขัด แย้งกับ คนในครอบครั ว ( = 2.31) นักเรี ยนไม่ ส ามารถ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ืนได้ ( = 2.31) นักเรี ยนถูกบังคับเรี ยนในสิ งทีไม่ชอบ ( = 2.28) และนักเรี ยนทะเลาะ
วิวาทกับคนรอบข้างบ่อย ๆ ( = 2.07) ตามลําดับ
. ผลการศึกษาการจัดการความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบว่า
การจั ด การความเครี ยดของนั ก เรี ยนระดั บ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.12) (ตารางที )
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ตารางที
แสดงความถี ร้ อยละ ค่ าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของการจัดการความเครี ยดของนักเรี ยน
ระดับชันมัธยมศึ กษาในจังหวัดภูเก็ต โดยในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม
การจัดการความเครียด
S.D.
ระดับ
ลําดับ
. การจัดการความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขปั ญหา
3.12
1.04
ปานกลาง
2
. การจัดการความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
3.36
1.06
ปานกลาง
1
. การจัดการความเครี ยดแบบได้ประโยชน์นอ้ ย
2.87
1.02
ปานกลาง
3
รวม
3.12
1.04
ปานกลาง
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการจัดการความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( =
3.36) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี เมือเกิดปั ญหานักเรี ยนคิดว่าการ
แก้ปั ญ หาที ดี คื อการแก้ที สาเหตุ ( = 3.30) รองลงมาคื อ ก่ อ นลงมื อ แก้ปั ญ หา นักเรี ยนจะแสวงหา
ทางเลื อกที ดี ทีสุ ด ( = 3.28) นักเรี ยนจัด ลําดับความสําคัญว่ าปั ญหาไหนควรแก้ก่อ นหรื อหลัง ( =
3.25) นักเรี ยนสามารถแสวงหาข้อมูลทีเป็ นประโยชน์เพือนํามาสู่ การแก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ ( = 3.22) เมือ
มีปัญหาเกิดขึน นักเรี ยนพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง ( = 3.21) เมือเกิดปั ญหา นักเรี ยนมีการวางแผน
ว่า จะแก้ไขปั ญหานันอย่างไร ( = 3.16) นักเรี ยนขอคําแนะนํา ในการแก้ปัญ หาจากบุ คคลใกล้ชิด ที
ไ ว้ ว า ง ใ จ ไ ด้ ( = 3.04) ห า ก ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้ นั ก เ รี ย น
จะไม่ ล ะความพยายาม ( = 3.04) นั ก เรี ย นจะไม่ ล งมื อ แก้ปั ญ หา ถ้า ไม่ มันใจว่ า วิ ธี ที เลื อ กใช้นั น
จะได้ผ ล ( = 3.00) และเมื อเกิ ด ปั ญ หานัก เรี ยนจะมุ่ ง แก้ปั ญ หานันเพี ยงอย่า งเดี ยว โดยหยุด สนใจ
กิจกรรมอืน ๆ ( = 2.71) ตามลําดับ
รองลงมาคือ การจัดการความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขปั ญหา อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.12) เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี นักเรี ยนต้องการคนรับฟั งและคนทีเข้าใจ
เมือเกิดปั ญหา ( = 3.41) รองลงมาคือ เมือมีคนรับฟังปั ญหาของนักเรี ยน นักเรี ยนจะรู ้สึกผ่อนคลายมาก
ขึน ( = 3.38) นักเรี ยนเชื อว่าปั ญหาทุกอย่างมีทางออก ( = 3.31) นักเรี ยนคิดว่าปั ญหาในแต่ ละครั งที
เกิดขึนไม่ใช่ว่าจะอยู่กบั นักเรี ยนตลอดไป ( = 3.14) เมื อเกิดปั ญหาหรื อความเครี ยด นักเรี ยนสามารถ
ย อ ม รั บ ค ว า ม เป็ น จ ริ ง ไ ด้ ( = 3.13) นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ เผ ชิ ญ กั บ ปั ญ ห า ไ ด้
อย่างเข้มแข็ง ( = 3.10) นักเรี ยนคิดว่าเมือเกิดปั ญหาขึน ปั ญหานันจะอยู่กบั นักเรี ยนเพียงแค่ชวคราว
ั
( = 3.03) เมือเกิดความเครี ยด นักเรี ยนจะนึ กถึงหลักธรรมคําสอนของศาสนา เพือเป็ นคติเตือนใจ ( =
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2.74) เมื อ เกิ ด ปั ญ ห าห รื อ ค ว า ม เค รี ยด ม าก ๆ นั ก เรี ยน เลื อ ก ที จ ะ ห นี จ าก ส ถ า น ก าร ณ์
ทีเป็ นปั ญหานัน ( = 2.73) และนักเรี ยนพยายามหลีกหนีความจริ งเมือเกิดปั ญหา ( = 2.55) ตามลําดับ
และการจั ด การความเครี ยดแบบได้ ป ระโยชน์ น้ อ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( = 2.87)
เมื อพิ จารณาเป็ นรายข้อ สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี นักเรี ยนเบี ยงเบนความสนใจจาก
ปัญหาทีเกิดขึน โดยการหันไปทํากิจกรรมอย่างอืน เพือลดความไม่สบายใจ ( = 3.16) รองลงมาคือ เมือ
เกิดปั ญหา นักเรี ยนจะหลีกเลี ยงการพบเจอกับบุคคลทีอาจทําให้นักเรี ยนเกิดความเครี ยดมากขึน ( =
3.10) เมื อเกิ ด ความเครี ยด นั ก เรี ยนจะรู ้ สึ ก ไม่ อ ยากยุ่ ง เกี ยวกับ ใคร ( = 3.03) เมื อเกิ ด ความเครี ย ด
นักเรี ยนจะพยายามไม่นึกถึงสิ งทีทําให้เกิดความเครี ยดนัน ( = 2.98) เมือเกิ ดความเครี ยด นักเรี ยนจะ
นอนหลับเพือให้ลืมปั ญหา ( = 2.89) เมือเกิดความเครี ยด นักเรี ยนใช้เวลานานกว่าจะจัดการกับปั ญหา
ได้ เมือเกิดปั ญหา ( = 2.85) นักเรี ยนรู ้ สึกว่าการหาทางออกเป็ นสิ งทียาก ( = 2.82) นักเรี ยนคิดว่าการ
พยายามลองผิด ลองถู กในการแก้ปัญ หา เป็ นวิ ธีการที เสี ยเวลา ผลที ได้ก็ไม่ คุม้ ค่ า ( = 2.64) เมื อเกิ ด
ความเครี ย ด นักเรี ยนจะไม่ ยอมทํากิ จ กรรมใด ๆ ( = 2.62) และเมื อลองแก้ไขปั ญ หาแล้ว ไม่ ได้ผล
นั ก เ รี ย น จ ะ ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ตั ง ใ จ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า นั น ทั น ที
( = 2.57) ตามลําดับ
อภิปรายผล
สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1. เพือศึกษาระดับความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบว่า นักเรี ยน
มี ค วามเครี ย ด เฉลี ยอยู่ในระดับ น้ อ ย โดยนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามเครี ย ดด้านจิ ต ใจ รองลงมาคื อ
ความเครี ยดด้านร่ างกาย และความเครี ยดด้านสังคม อาจเนื องจากนักเรี ยนส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงของวัยรุ่ น
เป็ นวัยทีมีการเปลียนแปลงและพัฒนาทังร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคม ในขณะเดี ยวกันความเครี ยด
ทีเกิดขึนนีเป็ นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในการแก้ปัญหาทีต้องใช้ความสามารถด้านสติปัญญา ความ
มีเหตุผล วุฒิภาวะ มาแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนได้ ทําให้นักเรี ยนมีความเครี ยดในชีวิตประจําวันโดยไม่รู้
ว่าตัวมีความเครี ยด หรื ออาจรู ้สึกได้จากการเปลียนแปลงของร่ างกาย อารมณ์ ความรู ้สึกและพฤติกรรม
บ้างเล็กน้อย แต่ทีสุ ดนักเรี ยนก็สามารถจัดการกับความเครี ยดระดับนี ได้ และความเครี ยดระดับนี ไม่เป็ น
ผลเสี ยต่อการดําเนิ นชี วิต (สุ คนธ์ทิพย์ หนุ นพล, 2544) ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาซาน ตนย่าหมัด
( ) ได้ท ําการวิ จัยเรื องปั จจัยที ส่ งผลต่ อ ความเครี ยดและวิธีก ารจัด การความเครี ยดของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความเครี ยด
447

ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม อยู่
ในระดับตํา โดยความคาดหวังส่ งผลต่อความเครี ยดของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ซึ งมีประสิ ทธิภาพในการส่ งผล
ต่อความเครี ยด ร้ อยละ การศึกษานีต่างจากการศึกษาของ นงลักษณ์ เขียนงาม ( ) ได้ทาํ การวิจยั
เรื องการศึกษาระดับความเครี ยดและวิธีเผชิ ญความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด เชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า นักเรี ยนมี ความเครี ยดระดับสู ง รองลงมามี ความเครี ยดระดับ
รุ นแรง และพบสาเหตุทีทําให้เกิดความเครี ยดคือ ด้านการเรี ยน และด้านบุคลิกภาพส่ วนตัว เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ วรรณกร พลพิชยั และจันทรา อุย้ เอ้ง (2561) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการศึกษาความเครี ยดและ
วิธีเผชิ ญความเครี ยดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนส่ ว นใหญ่ มี ความเครี ยดอยู่ในระดับสู ง ร้ อ ยละ 52.12 นัก เรี ยนที มีเพศ แผนการเรี ยน ระดับ
การศึกษาของบิดาทีแตกต่างกัน มีความเครี ยดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
2. เพื อศึ กษาการจัดการความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาในจังหวัดภูเก็ต พบว่า
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาใช้วิธีการจัดการความเครี ยด ทัง 3 แบบ ในระดับปานกลาง คือ แบบมุ่ ง
แก้ไขอารมณ์ แบบมุ่งแก้ไขปั ญหา และแบบได้ประโยชน์นอ้ ย ทังนีอธิ บายได้ว่า เมือมีเหตุการณ์ทีทําให้
เกิดความเครี ยด นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาจะเลือกวิธีการจัดการทัง 3 แบบ ขึนอยูก่ บั ความรุ นแรง
ของปั ญ หานัน ๆ ซึ งเป็ นวิ ธีทีเหมาะสมและสามารถลดความเครี ยดลงได้ ดัง ที ศรี เรื อน แก้ว กังวาน
(ม.ป.ป.) ได้กล่ าวถึ ง พัฒนาการในช่ วงวัยรุ่ น ต่ อเนื องถึ ง วัยผูใ้ หญ่ ตอนต้นว่าเป็ นวัยที มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ พอสมควร และมีความสามารถที จะแยกแยะว่าอะไรถู กอะไรผิด จึ งสามารถที จะเลือกวิธีการ
จัดการความเครี ยดที เหมาะสมแก่ ต นเองได้ ซึ งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของ วรรณกร พลพิ ชัย, และ
จันทรา อุย้ เอ้ง ( ) ได้ทาํ การวิจ ัยเรื องการศึ กษาความเครี ยดและวิธีเผชิ ญความเครี ยดของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอเมือง จังหวัดตรั ง ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายมี
การจัดการความเครี ยดแบบมุ่งแก้ปัญหาในระดับปานกลาง ส่ วนแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และแบบได้
ประโยชน์นอ้ ยอยูใ่ นระดับตํา การศึกษานี ต่างจากการศึกษาของ นงลักษณ์ เขียนงาม ( ) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื องการศึ กษาระดับความเครี ยดและวิธีเผชิ ญความเครี ยดของนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัง หวัด เชี ย งใหม่ ผลการศึ กษาพบว่ า นั กเรี ย นมี วิ ธี เผชิ ญ ความเครี ย ดทัง 3 วิ ธี ต่ า งกัน พบว่ า
นักเรี ยนใช้วิธีเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไข ปั ญหาในระดับค่อนข้างสู ง ใช้วิธีเผชิ ญความเครี ยดแบบ
มุ่งแก้ไขอารมณ์ และใช้วิธีเผชิ ญความเครี ยดแบบได้ประโยชน์น้อยในระดับค่อนข้างตํา เช่นเดี ยวกับ
งานวิ จัย ของ สุ ภาภัท ร ทนเถื อน (
) ได้ ท ํา การวิ จั ย เรื องการศึ ก ษาความเครี ย ดและวิ ธี เผชิ ญ
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ความเครี ยดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายทีใช้
วิธีเผชิ ญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ไขปั ญหา ใช้วิธีเผชิ ญความเครี ยดแบบมุ่ งแก้ไขอารมณ์ สูง และใช้วิธี
เผชิญความเครี ยดแบบได้ประโยชน์นอ้ ยในระดับสู ง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําไปใช้
. ผลการวิจัยครั งนี สามารถนําไปเป็ นแนวทางทีมี ประโยชน์สําหรั บครู ผูป้ กครอง และผูท้ ี
เกียวข้องในการดูแลนักเรี ยนทีเผชิญกับความเครี ยด
1.2 สามารถนํา ผลจากการศึ ก ษามาเป็ นแนวทางในการช่ ว ยเหลื อ เกี ยวกับ ความเครี ย ดให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปได้
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
. ผูว้ ิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาในจังหวัดภูเก็ต สังกัดสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง เท่านัน ควรมีการศึกษาเรื องนี ในขอบเขต
ทีกว้างขึน เช่น โรงเรี ยนในสังกัดเอกชน
2.2 ควรศึ กษาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งความเครี ยดของนั กเรี ยนกั บ ตั ว แปรอื น ๆ เช่ น
ความคาดหวังของนักเรี ยน ความคาดหวังของผูป้ กครอง ลักษณะของทีอยู่อาศัย ส่ งผลต่อความเครี ยด
และการจัดการความเครี ยดอย่างไร
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บทคัดย่ อ
การจัด การเรี ย นรู ้ แ ผนที ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ บ นฐานสมรรถนะ มี จุ ด ประสงค์ด ัง นี
) เพือสร้ างสมรรถนะการเรี ยนรู ้ ที เป็ นพืนทีอิส ระ ในการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย มีความสอดคล้องกับ
บริ บทชุ มชน ) เพือสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ทีก้าวทันยุค VUCA World การเรี ยนรู ้ ทีไม่มีขอ้ จํากัดและ
ลดความเหลือมลําทางการศึ กษา และ ) เพื อนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยที สามารถ
บูรณาการข้ามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ จากการศึ กษาวิจัยมี การดําเนิ นงาน ขันตอน ) ศึกษาข้อมูลและ
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยนเกียวข้องกับโครงงานทีจัดทํา
2) ศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเพื อวางแผนและนํ า มาออกแบบวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ผ่ า น “Survival Kit
Competence Mapping Route เส้นทางแผนทีสามัตถิยะยังชี พ” 3) วางแผนและออกแบบเครื องมื อที ใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยทีสามารถบูรณาการกับ กลุ่มสาระอืน ๆ ได้ สําหรับผูเ้ รี ยนเพือบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ผู ้เรี ยน 4) บั น ทึ ก ผลที ได้ รั บ นํ า มาสรุ ปและอภิ ป รายผลของการจัด ทํา วิ จ ัย โดยมี
กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูเ้ รี ยนในระบบการศึกษา นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนวัดเจริ ญภูผา อําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ งสามารถสรุ ปผลได้ว่า ผูท้ ีเข้าร่ วมในกิจกรรม เกิดการเรี ยนรู ้ทีอิสระและมีความ
หลากหลายสอดคล้องกับบริ บทชุมชน เกิดทักษะในการเรี ยนรู ้ ทีสามารถนําไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวิต
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จริ งและสามารถเรี ยนรู ้ ได้ทุกที ทุกเวลา อี กทังยังสามารถสร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ทีเกิ ดสมรรถนะและ
การเรี ยนรู ้ ทีอิ สะ มี ความสอดคล้องกับบริ บทชุ มชน และบูรณาการข้ามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ได้โดยใช้
ภาษาไทยเป็ นแกนหลัก
คําสําคัญ: แผนทีชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้, ฐานสมรรถนะ, สามัตถิยะ, VUCA World
Abstract
Learning Management through Community Map in Competency-Based Curriculum’s objectives
were 1) To create the learning competence to be free space in various learning align on community contexts,
2) To create learning model for VUCA world literacy in infinity learning and reduce educational inequity and
3) To propose Thai Language learning management approach to integrate to across the substance of learning.
There were 4 steps: to study the information and learning management innovation align on Needs’ learners
about the project, to study the community network for planning and to create the learning approach through
Survival Kit Competence Mapping Route and to design and create the tools of learning to learning
manage Thai language subject to integrate to across the substance of learning for achieve expected learning
outcomes and to take note the result for concluding and discussion of this research. The target group were
primary 6 (P 6) students in Wat Charoen Puupaa, Rattapuum district, Songkhla province. We conclude that
the students had free learning and various contexts align on the community contexts, had the learning skills to
use in the real life and infinity learning
Keywords: learning management through community map, competency-based curriculum,
competence, VUCA world
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บทนํา
เนื องจากในปั จจุ บนั สถานการณ์โลกอยู่ในยุคทีเกิดความเปลียนแปลง คาดเดาได้ยากหรื อ
เรี ย กสถานการณ์ ดัง กล่ า วว่ า “VUCA World” (วิ จ ารณ์ พานิ ช , 2562) เราทุ ก คนอยู่ในโลกยุค วู ก้า
(VUCA World) ทีสถานการณ์ต่าง ๆ เปลียนแปลงไวและคาดเดาได้ยาก แต่สถานการณ์แบบนี ทําให้เรา
เกิดการเรี ยนรู ้ทีสําคัญต่อชี วิต (วิจารณ์ พานิช, 2562) สถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลต่อการเปลียนแปลงใน
หลาย ๆ ด้านทังด้านธุ รกิจ ด้านการใช้ชีวิต ทีเกิดจากการเปลียนแปลงสภาวะแวดล้อมและเศรษฐกิจ ที
เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และเหตุ การณ์ ต่ าง ๆ มากมาย อย่างเช่ น สถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรค
Covid-19 แสดงให้เห็ น ถึ ง ผลกระทบที เกิ ด ขึ นกับทุ กด้าน สิ งที จะทําให้ผูค้ นสามารถปรั บตัวอยู่บ น
สถานการณ์ ทีเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ คื อ การยอมรั บ ความจริ ง รู ้ จักปรั บตัว นอกจากนี ด้า น
การศึกษาก็เป็ นอีกด้านหนึงทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อระบบการศึกษาจึงมีความจําเป็ นอย่างมากทีครู ผสู ้ อนจะต้องปรับตัว
ให้ส อดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในสถานการณ์ “VUCA World” อี กทังยังต้องปรั บแผนการจัด การ
เรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ให้มีความเหมาะสม เอือเฟื อต่อความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยน จากผลกระทบ
ดังกล่ าวสะท้อนให้เห็ นว่า การปรั บแผนการจัด การเรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ให้มีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนในสถานการณ์ปัจจุบนั มีความสําคัญแต่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างมาก การจัดการเรี ยนรู ้ คือ
สถานการณ์ อย่างหนึงทีมีสิงต่อไปนี เกิดขึน ได้แก่ 1) มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึน ระหว่าง
ผูส้ อนกับ ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับสิ งแวดล้อม และผูส้ อนกับสิ งแวดล้อม 2) ความสัมพันธ์
และการมีปฏิ สัมพันธ์ก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ ใหม่ 3) ผูเ้ รี ยนสามารถนําประสบการณ์
ใหม่ ไปใช้ได้ (สุ ม น อมรวิว ฒ
ั น์ , 2533) การปรั บ เปลียนรู ปแบบการจัด การเรี ยนรู ้ ให้ ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั จึงนับว่าเป็ นสิ งจําเป็ นและส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ผลกระทบดังกล่าวทําให้เห็นทัวกันว่า ระบบการศึกษาแบบเดิมทีวางอยูใ่ นห้องสี เหลียมไม่
เอืออํานวยต่อการเปลียนแปลงของสภาพสังคม จึ งทําให้ได้รับผลกระทบ แม้จะมีนโยบาย On จาก
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้แก่ On-site การเรี ยนทีโรงเรี ยน On-air การเรี ยนผ่านมูลนิ ธิการศึกษาทางไกล
ผ่ านดาวเที ย ม On-demand การเรี ย นผ่ า นแอปพลิ เคชัน ที หลากหลาย On-hand การเรี ยนที บ้า นด้ว ย
เอกสาร และ Online การเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต แต่นโยบายดังกล่าว ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การเรี ยนรู ้ทีเน้น
สมรรถนะ พืนทีอิสระ และความหลากหลายในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทีสอดคล้องกับบริ บทชุมชน และ
เป็ นความรู ้ทีติดตัวเพือให้ผเู ้ รี ยนอยูร่ อดในทุกสถานการณ์
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หลักสู ตรฐานสมรรถนะ มีลกั ษณะทีสําคัญ คือ เป็ นหลักสู ตรทียึดความสามารถของผูเ้ รี ยน
เป็ นหลัก การออกแบบหลักสู ตร ตามแนวคิดนี จะมีการกําหนดเกณฑ์ความสามารถทีผูเ้ รี ยนพึงปฏิบตั ิ
ได้ หลักสู ตรทีเรี ยกว่า หลักสู ตรเกณฑ์ความสามารถ จัดทําขึนเพือประกันว่าผูท้ ีจบการศึกษาระดับหนึ ง
ๆ จะมี ทกั ษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามทีต้องการ เป็ นหลักสู ตรทีไม่ได้มุ่งเรื องความรู ้ หรื อ
เนื อหาวิชา ทีอาจมีความเปลียนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะ ความสามารถ เจต
คติ และค่ านิ ยม อัน จะมีป ระโยชน์ ต่ อชี วิต ประจําวัน และอนาคตของผูเ้ รี ยนในอนาคต (ธํารง บัวศรี ,
2535)
คณะผูว้ ิจยั จึ งได้ศึกษาข้อมู ล ความรู ้ เกี ยวกับการจัดการศึ กษาทีเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยนและ
การจัด การเรี ยนรู ้ ที สามารถทํา ให้ ผู ้เรี ยนได้ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ที มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ น ชุ ม ชนของตนเอง
มาสร้ า งองค์ค วามรู ้ ที เกิ ด เป็ นความรู ้ ติ ด ตัว และทัก ษะที นํา ไปใช้ได้ต ลอดชี วิต จึ ง เกิ ด เป็ นโมเดล
“Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนที สามัตถิยะยังชี พ” การจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้
เครื องมื อ คื อ แผนที การเรี ยนรู ้ ในชุ มชน เป็ นเครื องมื อหลัก ในการสร้ า งสมรรถนะ พื นที อิ ส ระ การ
เรี ยนรู ้ ทีหลากหลายให้กบั ผูเ้ รี ยน แผนทีการเรี ยนรู ้ เปรี ยบเสมือนพืนทีอิสระในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน
โดยมีเครื องมื อแสดงร่ องรอยหลักฐานจากครู ทีเปรี ยบเสมือนเครื องมือสําหรั บใช้ในการเดิ นทาง เพือ
สรรสร้ างองค์ความรู ้ โดยมี ครู ผูป้ กครอง และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในชุ มชนคอยช่ วยเหลื อ พร้ อมทัง
เสริ มทักษะความรู ้ไปด้วยตลอดเส้นทางการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพื อสร้ า งสมรรถนะการเรี ยนรู ้ ที เป็ นพื นที อิ ส ระ ในการเรี ยนรู ้ ที หลากหลาย
มีความสอดคล้องกับบริ บทชุมชน
. เพือสร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ทีก้าวทันยุค VUCA World การเรี ยนรู ้ทีไม่มีขอ้ จํากัดและลด
ความเหลือมลําทางการศึกษา
. เพือนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยทีสามารถบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจยั ครังนีมีนิยามศัพท์เฉพาะทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. แผนที ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง แผนที ของชุ ม ชนที มี ส ถานที ในชุ ม ชน
เป็ นฐานการจัดการเรี ยนรู ้
2. ฐานสมรรถนะ หมายถึ ง ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ทั ก ษะ เจตคติ
บูรณาการ ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล
3. สามัตถิยะ หมายถึง ศักยภาพแห่ งการเรี ยนรู ้
4. VUCA World หมายถึ ง โลกที มี ค วามเปลี ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว ต่ อ เนื อง และไม่ มี
ความแน่นอน
วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนในระบบการศึกษา ในพืนทีภาคใต้ เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ตําบลคู ห าใต้ อําเภอรั ต ภู มิ จังหวัด สงขลา และ ผูเ้ ข้าร่ วมที สนใจโมเดลกล่ อ งสามัต ถิ ยะยัง ชี พ การ
เรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits) เส้นทางแผนที สามัตถิ ยะยังชี พไปปรับใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ จํานวน คน
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จ ัย คื อ นั ก เรี ยนในระบบการศึ ก ษา โรงเรี ยนวัด เจริ ญภู ผ า ชั น
ประถมศึกษาปี ที ตําบลคูหาใต้ อําเภอรั ตภูมิ จังหวัดสงขลา จํานวน คน โดยสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จากการศึกษาสภาพพืนทีชุ มชนแวดล้อมของโรงเรี ยน ซึ งเหมาะสมและสามารถนําโมเดล
“Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนทีสามัตถิยะยังชีพ” ไปปรับใช้เนื องด้วยสภาพ
ชุมชนของโรงเรี ยนวัดเจริ ญภูผา มีสภาพชุ มชนเป็ นชนบท ประชากรส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน เด็กอาศัย
อยูก่ บั คนชราเป็ นส่ วนใหญ่ เนื องจากประชาชนวัยหนุ่ มสาวนิยมเข้าทํางานโรงงานอุตสาหกรรม สภาพ
ชุ มชนของโรงเรี ยนวัดเจริ ญภูผาจึ งเหมาะแก่ การนําโมเดล“Survival Kit Competence Mapping Route
เส้นทางแผนทีสามัตถิยะยังชีพ” ไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําองค์ความรู ้ใน
บริ บทชุมชนมาปรับใช้ในการเรี ยนรู ้
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. เครืองมือวิจัย
. แผนทีชุมชน
. กล่องยังชีพการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits)
2.2.1 ขันตอนการสร้างและพัฒนา กล่องยังชีพการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits)
1) ครู ทุ กกลุ่ ม สาระร่ ว มกัน พู ด คุ ยวิ ธี การพัฒ นาสมรรถนะของผูเ้ รี ยนโดยใช้
ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
) ครู ทุกกลุ่มสาระร่ วมกันออกแบบเครื องมือ และสร้ างกล่องยังชีพการเรี ยนรู ้
(Learning Survival Kits) เพือส่ งไปให้นกั เรี ยน (E-PLC)
) กล่องยังชีพการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits) จะอัพเกรด เป็ นกล่อง กล่อง
สามัตถิยะยังชี พการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits) หลังสิ นสุ ด
การเรี ยน รู ้ บ น เส้ น ท างแผน ที ส ามั ต ถิ ย ะยั ง ชี พ จ ะเป็ น การเปิ ด พื น ที
ร่ วมการเรี ยนรู ้
. . เครื องมือภายในกล่องยังชีพการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits) ประกอบด้วย
- วัสดุอุปกรณ์เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ เช่น อุปกรณ์เครื องเขียน กรรไกร สี
- ใบบันทึกเรื องเล่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี
) เปิ ดชุมชนตามหามาตรา
) เขาควนไหน ถูกใจใช่เลย
) บันทึก....นักประพันธ์
) ศาลาเล่าเรื อง
) พกเงิน แวะซือของไปส่ งหน่อยนะ
6) หันหลบไปแลบ้านเกิด ผ่านสุ ภาษิตไทย
2.3 แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม
การจั ด กิ จ กรรมในครั งนี ใช้ แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจต่ อ การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรม
“ VUCA Map Community Learning แผนที ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ บ นฐานสมรรถนะ” เป็ นเครื องมื อ
วัดผลการจัดกิจกรรม จํานวน ด้าน ได้แก่ ) ด้านประโยชน์ทีได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนที
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ) ด้านผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมและรู ปแบบกิจกรรม ) ด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดกิจกรรม วันและเวลา
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. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยเก็บข้อมู ลโดยส่ งแบบสํารวจความพึ งพอใจต่ อการเข้าร่ วมกิ จกรรม “ VUCA Map
Community Learning แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ” และส่ งให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมหลัง
เสร็ จ สิ นการจัด กิ จ กรรม “ VUCA Map Community Learning แผนที ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ บ นฐาน
สมรรถนะ” การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจต่ อ การเข้าร่ ว มกิจกรรม ใช้ระยะเวลา สัปดาห์ คื อ
วันที ตุลาคม
– ตุลาคม
และได้รับแบบสํารวจ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม
กลับมา ชุ ด โดยผูว้ ิจัยได้ติด ตามแบบสํารวจความพึ งพอใจต่ อ การเข้าร่ วมกิ จ กรรมอย่างต่ อเนื อง
ท้ายทีสุ ดได้กลุ่มตัวอย่าง 40 คน ตามเป้าหมาย คิดเป็ นร้อยละ 100
. ขันตอนการดําเนินโครงการ
. ศึกษาเรี ยนรู ้จาก Case Study กรณี ศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน ใน
รายวิชาวิถีครู บนฐานชุมชนการเรี ยนรู ้ ทีทําให้เห็นมิติใหม่ของการจัดการเรี ยนรู ้ในพืนทีต่าง ๆ
. ออกแบบการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการ E-PLC (Equity PLC) กระบวนการ PLC บน
ฐานแห่ งความเสมอภาคและเท่าเที ยม (วริ นธร เบญจศรี , 2564) กระบวนการทีครู เป็ น Facilitator และ
Coach การศึ ก ษาบทบาทของครู ที แตกต่ า งไปจากเดิ ม ที มี ห น้ า ที บอกโจทย์ห รื อเป็ นเพี ย งผู ้ส อน
สู่ กระบวนการใหม่ของครู ทีเปลียนเป็ น Facilitator และ Coach อยูก่ บั ผูเ้ รี ยนตังแต่ตน้ ทาง กลางทางและ
ปลายทางไปพร้อมกับผูเ้ รี ยน
3. ดําเนิ นการแบ่งกลุ่มกิ จกรรมเพือตอบโจทย์ทีสอดคล้องกับความสนใจ เป้ าหมาย
การเป็ นครู จรรยาบรรณในวิชาชีพในอนาคต ทีมีลกั ษณะความสนใจและเป้ าหมาย ในทิศทางเดียวกัน
เพือสร้างครู ทีมีความเปลียนแปลงไปจากเดิ มและได้ครู รูปแบบใหม่ ทีสอดคล้องกับสถานการณ์ความ
เปลียนแปลงให้สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษใหม่
. กําหนดประเด็นภาพรวมของโครงการทีมีชือว่า “Going On Competence การศึกษา
ท้ า การเปลี ยนแปลง” การจั ด การเรี ยนรู ้ ใ นยุ ค VUCA World และสอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมาย
กระบวนการพัฒนา โครงงานครู ผูส้ ร้ างนวัตกรรมการจัด การศึ กษา/ชันเรี ยนใหม่ ทีตอบโจทย์ชีวิ ต
ชุมชน ร่ วมกับโรงเรี ยน ชุมชน และผูป้ กครอง
. กํา หนดกิ จ กรรมที สอดคล้องกับประเด็ น การจัด การเรี ยนรู ้ ในยุค VUCA World
โดยการศึกษาแนวคิดที เกียวข้องกับสถานการณ์ ความเปลี ยนแปลงของบริ บทโลก สังคม เศรษฐกิ จ
การศึ ก ษาในปั จจุ บั น ว่ า ควรจัด การศึ ก ษาไปในทิ ศ ทางใด เพื อให้ ส อดคล้อ งกั บ สถานการณ์
ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และสามารถนําผลทีได้จากการจัดโครงการในครังนีไปใช้ได้กบั ทุกทีและ
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ทุกสถานการณ์ ผ่านกิจกรรมแผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ (VUCA Map Community
Learning)
. สํารวจชุ มชนเป้ าหมาย การเลื อกสํารวจชุมชนเป้ าหมาย เพือการนําชุ มชนดังกล่าว
มาเป็ นแบบแนวทางในการนําผลการจัดโครงการไปใช้
. สํารวจความต้องการของชุ ม ชนว่ าสอดคล้อ งกับเป้ าหมายของโครงการหรื อไม่
การสํารวจว่าชุ มชนทีผูศ้ ึ กษาได้เลือกไว้ มี ความต้องการเป็ นไปในทิศทางใด สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานและเป้ าหมายของโครงการหรื อไม่ เพือทีจะนํากิจกรรมไปใช้ได้ถูกต้องและให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดจากการจัดกิจกรรม
. กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละขอบเขตของโครงการ การกําหนดวัตถุ ป ระสงค์แ ละ
ขอบเขตของโครงการเพือแสดงให้เห็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน
. ออกแบบวิธีการดําเนิ นการและกิ จกรรม ในแต่ละกิ จกรรมย่อย จะมี การออกแบบ
รู ปแบบกิจกรรมทีสอดคล้องกับประเด็นหลักในการจัดโครงการ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ ในยุค VUCA
World โดยมีการกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ โมเดล และกระบวนการทํางานในแต่ละกิจกรรม ซึ ง
ในกระบวนการดังกล่ าวจะมี การประชุ มร่ วมกันกับอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการ และการประชุ มกับ
สมาชิกภายในกลุ่มเป็ นระยะ เพือประเมินผลความก้าวหน้าและรู ปแบบการจัดกิจกรรม เพือนําผลการ
พูดคุยมาปรับปรุ งการทํางานและวางแผนการดําเนินงานต่อไป
. ดํา เนิ น กิ จ กรรม โดยการประชาสั ม พัน ธ์ รูป แบบกิ จ กรรม และกํา หนดการจัด
กิจกรรมผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กของโครงการ Going On Competence การศึกษาท้าการเปลียนแปลง เพือ
เชิญชวนผูท้ ีสนใจเข้าร่ วมชมกิจกรรม และผูส้ นใจสมัครเข้าร่ วมกิจกรรม มาเข้าร่ วมการจัดโครงการ
. สรุ ปผลกิจกรรมและอภิปรายผล
. สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ ร่ วมสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ร่วมกับอาจารย์ทีปรึ กษาโครงการ
และสมาชิกในกลุ่ม
3. ขั นตอนการดําเนิ น งาน Survival Kit Competence Mapping Route เส้ นทางแผนที
สามัตถิยะยังชี พ
. ประชุ มพู ด คุ ยแลกเปลี ยนร่ ว มกับผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ยในการจัดการเรี ยนรู ้ ให้กับ
ผูเ้ รี ยน
. ครู ทุ ก กลุ่ ม สาระร่ ว มกัน ออกแบบเครื องมื อ และสร้ า งกล่ อ งยัง ชี พ การเรี ย นรู ้
(Learning Survival Kits) เพือส่ งไปให้นกั เรี ยน (E-PLC)
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. นั ก เรี ยนได้ รั บ กล่ อ งยัง ชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits) ที มี เครื องมื อ
หลากหลายในกล่อง เพือนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้
. ผู ้ป กครองและครู คอยให้ ค ํา แนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน ในการใช้ เครื องมื อ
กับเส้นทางแผนทีชุมชน
. สิ นสุ ดการเรี ยนรู ้ บ นเส้ น ทางแผนที สามั ต ถิ ย ะยัง ชี พ จะเป็ นการเปิ ดพื นที
ร่ วมการเรี ยนรู ้ หลังจากนันกล่องยังชีพการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits) จะอัพเกรด เป็ นกล่อง กล่อง
สามัตถิยะยังชีพการเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits)
. นั ก เรี ยนและครู ร่ วมเปิ ดกล่ อ งสามั ต ถิ ย ะยัง ชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival
Competence Kits) และแลกเปลียนองค์ความรู ้ ร่วมกันจากกล่องสามัตถิยะยังชี พการเรี ยนรู ้ (Learning
Survival Competence Kits) ของนักเรี ยน
. ครู นํา ผลงานในกล่ อ งสามัตถิ ยะยังชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence
Kits) มาใช้ประเมินนักเรี ยน เพือนํามาปรับปรุ งและพัฒนา ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
. นักเรี ยนนําองค์ความรู ้ทีได้จากกล่ องร่ วมกันสร้ างเป็ นเส้นทางแผนทีชุ มชนขนาด
ใหญ่ เพือจัดนิทรรศการ “แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้”
. ครู นํา ผลการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนจากเครื องมือ ในกล่ องสามัต ถิ ยะยังชี พการเรี ยนรู ้
(Learning Survival Competence Kits) และการจั ด นิ ทรรศการ “แผนที ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ”
มาบูรณาการเชือมโยงกับตัวชีวัดในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลใช้สถิติพ รรณนาเพือหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย และค่า S.D. วิเคราะห์ จากแบบ
สํารวจความพึงพอใจต่ อการเข้าร่ วมกิ จกรรม “ VUCA Map Community Learning แผนทีชุ มชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ”
ผลการวิจัย
นั ก เรี ยนที เข้ า ร่ วมกิ จกรรม เป็ นนั ก เรี ยนชั นประถมศึ กษาปี ที ตํ า บลคู หาใต้
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จํานวน คนและผูเ้ ข้าร่ วมชมกิจกรรม จํานวน คน
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ผลจากการทํากิจกรรมฐานที เดินล่ องท่ องชุ มชน กับ Google Earth
นั ก เรี ย นทุ ก คนรู ้ จัก และคุ ้น ชิ น กับ สภาพชุ ม ชนเป็ นอย่า งดี ในช่ ว งการสร้ า งกิ จ กรรม
แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ นกั เรี ยนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีและสนุ กสนานในการพูดคุยถึงสถานที
ต่าง ๆ ภายในชุมชน สามารถเชือมโยงเข้ากับชี วิตประจําวันได้ เชื อมโยงเข้ากับเนื อหาสาระในรายวิชา
ต่าง ๆ ได้จากการทํากิจกรรม เดินล่องท่องชุมชนกับ Google Earth
ผลจากการทํากิจกรรมฐานที แผนทีสร้ างสรรค์ มหัศจรรย์ ชุมชน ผ่ านกล่ องสามัตถิยะ
ยังชีพการเรี ยนรู้ (Learning Survival Competence Kits)
แผนที สร้ างสรรค์ มหัศจรรย์ชุมชน ผ่านกล่ อ ง Learning Survival Kits เป็ นไปตาม Model
Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนที สามัตถิ ยะยังชี พโดยครู ทุกกลุ่ มสาระร่ วมกัน
ออกแบบเครื องมื อที ใช้ในการเรี ยนรู ้ โดยสร้ าง กล่ อ งยัง ชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Kits) เมื อ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ จากเครื องมือภายในกล่ อง บนแผนที ชุ มชนและหลังเสร็ จสิ นการเรี ยนรู ้ กล่องยังชี พ
ก า ร เ รี ย น รู ้ (Learning Survival Kits) จ ะ ก ล า ย เ ป็ น ก ล่ อ ง ส า มั ต ถิ ย ะ ยั ง ชี พ
การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits)

พบว่ า นั ก เรี ย นสามารถเชื อมโยงสถานที และแหล่ ง เรี ยนรู ้ ในชุ ม ชนเข้า กับ เนื อหาใน
ใบกิ จกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดการเรี ยนรู ้ ทีเป็ นพืนทีอิสระจากการเลือกจุ ดเรี ยนรู ้ ในชุ มชนได้
อย่างอิสระ และเกิดสมรรถนะ ในการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายสอดคล้องกับบริ บทของชุมชน
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ตารางที ตารางแสดงผลใบกิจกรรมจากฐานการเรี ยนรู้ ที แผนทีสร้ างสรรค์ มหัศจรรย์ ชุมชน ผ่ าน
Survival Kits
ใบกิจกรรม
สถานทีและแหล่ งการเรียนรู้ ในชุ มชน
1. เปิ ดชุมชนตามหามาตรา
โรงเรี ยนวัดเจริ ญภูผา
2. เขาควนไหน ถูกใจใช่เลย
เขาคูหา
3. บันทึก....นักประพันธ์
วัดเขาตกนํา
4. ศาลาเล่าเรื อง
เขาจังโหลน
5. พกเงิน แวะซือของไปส่ งหน่อยนะ
วัดเขาตกนํา , ไปรษณีย ์
6. หันหลบไปแลบ้านเกิดผ่านสุ ภาษิตไทย
หมู่บา้ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากการทํากิจกรรมฐานที รังสรรค์ความคิด พิชิต Competence
จากการร่ วมกิจกรรมนักเรี ยนสามารถนําเสนอใบกิจกรรม พร้อมทังอธิ บายองค์ความรู ้จาก
สถานทีและแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ได้ดว้ ยตนเอง สามารถเชือมโยงองค์ความรู ้เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ทีเรี ยนได้ อีกทังนักเรี ยนเกิดทักษะใน
การเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี
ความสามารถในการสื อสาร จากการทํากิจกรรม นักเรี ยนมีความสามารถในการเป็ นผูร้ ั บ
สารและส่ งสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถถ่ายทอดและเชือมโยงความรู ้ความเข้าใจทีตนเองมีและ
เกิ ดการเรี ยนรู ้ ใหม่ โดยมี วิ ธี การสื อสารได้เหมาะสมตามกาลเทศะ รวมถึ งสามารถร่ วมแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี นักเรี ยนรู ้จกั เลือกและใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ พร้อมทัง
ยังมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรี ยนรู ้ การสื อสาร
การทํางาน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
ความสามารถในการแก้ ปัญหา โดยสามารถนําองค์ความรู ้ทีได้มาประยุกต์ และเป็ นเหตุผล
ประกอบในการตัดสิ นใจเพือป้ องกัน แก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์
และการเปลียนแปลงในสังคมต่าง ๆ ได้
ความสามารถในการคิด นักเรี ยนมี ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ การคิดสั งเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็ นระบบ ทําให้นักเรี ยนมีความคิด
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ทีเป็ นขันเป็ นตอน ใช้เหตุและผลในการตัดสิ นใจ เพือนําไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้ หรื อสารสนเทศเพือ
การตัดสิ นใจเกียวกับตนเอง และสั งคมได้อย่างเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน ช่ วยให้
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างสมําเสมอ เพราะหากนักเรี ยนคิดดีคิดถูกต้อง คิดเหมาะสม จะทําให้
การดําเนินชีวิต และความเป็ นไปของสังคม ดําเนินไปในทิศทางทีดี
ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองได้อย่างเหมาะสม
ตามช่ วงวัยของนักเรี ยน และยังสามารถทํางานกลุ่ มร่ วมกับผูอ้ ืนได้ เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมใน
การอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนภายในสังคมต่อไปในอนาคต อีกทังให้นกั เรี ยนนําองค์ความรู ้ ทีได้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ยังให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ทีจะจัดการปั ญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม รวมทัง
หลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์อนั จะส่ งผลกระทบต่อตนเองได้
สรุ ปได้ว่า การจัดกิจกรรม VUCA Map Community Learning แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
บนฐานสมรรถนะ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถเชือมโยงสถานที และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนเข้ากับเนื อหา
ในใบกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดการเรี ยนรู ้ทีเป็ นพืนที ทีหลากหลาย จากการเลือกจุดเรี ยนรู ้ใน
ชุ มชนได้อ ย่างอิสระ เกิ ดสมรรถนะในการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายสอดคล้องกับบริ บทของชุ มชน อี กทัง
นักเรี ยนเกิดทักษะในการสื อสาร จากการทํากิจกรรมถ่ายทอดและเชือมโยงความรู ้ความเข้าใจทีตนเองมี
และเกิ ดการเรี ยนรู ้ ใหม่ ร่ วมแสดงความคิดเห็ นได้อย่างมี เหตุ ผลพร้อมทังเกิ ด ทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีในการทํางาน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนักเรี ยนสามารถนํา
องค์ความรู ้ทีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมิ นโครงการ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลผลการประเมินโครงการ จากแบบความพึง
พอใจต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning แผนทีชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ บนฐาน
สมรรถนะ” ซึงแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที 2 ตารางแบบความพึ ง พอใจต่ อ การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม “VUCA Map Community
Learning แผนทีชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ”
ส่ วนที 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรื อความรู ้สึก
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จากการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบความพึ ง พอใจต่ อ การเข้า ร่ วมกิ จ กรรม “VUCA Map
Community Learning แผนทีชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ” จํานวน ชุด สามารถสรุ ปผล
การประเมินโครงการได้ดงั ตารางต่อไปนี
ตารางที 2 จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างทีเข้ าร่ วมกิ จกรรม “VUCA Map Community Learning
แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ บนฐานสมรรถนะ”
ส่วนที 2 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
จํานวนคน (คน)
ร้ อยละ
12
100
. เพศ
. ชาย
7
58.33
. หญิง
5
41.67
. ไม่ตอ้ งการระบุ
0
0
จากข้อมูลทีปรากฏตามตารางที เป็ นแบบสํารวจแบบความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วม
กิจกรรม “VUCA Map Community Learning แผนทีชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ” จาก
ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน หรื อคิดเป็ นร้อยละ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58.33
ตารางที จํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่ างทีเข้าร่ วมกิจกรรม
“VUCA Map Community Learning แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ บนฐานสมรรถนะ”
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ตารางที 3 ตารางแบบความพึงพอใจต่ อการเข้ าร่ วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning แผนที
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ บนฐานสมรรถนะ”
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ด้าน
ด้านที 1 ด้านประโยชน์ทีได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ด้านที 2 ด้านผูด้ าํ เนินกิจกรรมและรู ปแบบกิจกรรม
ด้านที 3 ด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา
จํ า นวนผู ้ ต อบแบบประเมิ นความพึ งพอใจ จํ า นวน คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทังหมด
การนําข้อมูลมาคํานวณค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบ่งออกเป็ น 5
ระดับ สถิ ติ ทีใช้ ได้แ ก่ ค่ า เฉลี ย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกํา หนดเกณฑ์ การ
ประเมินดังนี
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากทีสุ ด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยทีสุ ด
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ตารางที 3 ตารางแบบความพึงพอใจต่ อการเข้ าร่ วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning แผนที
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ บนฐานสมรรถนะ”
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
5
4
3
2
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
ด้ านที 1 ด้ านประโยชน์ ทีได้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนทีชุ มชนแห่ งการเรียนรู้
. เกิดการเรี ยนรู ้ทีมีความ
10
2
สอดคล้องกับบริ บทชุมชน (ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
83.33)
16.67)
. การเรี ยนรู ้มีความ
9
3
สอดคล้องกับชีวิตจริ ง
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
75)
25)
. การเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
10
2
สามารถเรี ยนได้ทุกทีทุก
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
เวลา
83.33)
16.67)
. เกิดทักษะการเรี ยนรู ้ที
8
4
สามารถนําไปใช้ได้จริ ง
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
66.67)
33.33)
. เกิดการเรี ยนรู ้ทีอิสระ
10
2
และมีความหลากหลาย
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
83.33)
16.67)
รวม

1
น้ อยทีสุ ด

S.D.

แปลความ

0

4.83

0.41

มากทีสุ ด

0

4.75

0.66

มากทีสุ ด

0

4.83

0.46

มากทีสุ ด

0

4.67

0.44

มากทีสุ ด

0

4.83

0.41

มากทีสุ ด

4.78

0.48

มากทีสุ ด
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

5
4
มากทีสุ ด
มาก
ด้ านที ด้ านผู้ดําเนินกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม
. การถ่ายทอดความรู ้ของผู้
10
2
จัดกิจกรรม
(ร้อยละ
(ร้อยละ
83.33)
16.67)
. ความสามารถในการอภิ
8
4
บายเนื อหา
(ร้อยละ
(ร้อยละ
66.67)
33.33)
. การใช้เวลาตามที กําหนด
9
3
(ร้อยละ
(ร้อยละ
75)
25)
. การตอบข้อซักถาม
7
5
(ร้อยละ
(ร้อยละ
58.33)
41.67)
. รู ปแบบฐานกิจกรรมมี
7
3
ความน่าสนใจ
(ร้อยละ
(ร้อยละ
58.33)
25)
รวม

S.D.

แปลความ

4.83

0.41

มากทีสุ ด

0

4.67

0.44

มากทีสุ ด

0

0

4.75

0.43

มากทีสุ ด

0

0

0

4.58

0.52

มากทีสุ ด

2
(ร้อยละ
16.67)

0

0

4.42

0.74

มาก

4.65

0.51

มากทีสุ ด

3
ปานกลาง

2
น้ อย

1
น้ อยทีสุ ด

0

0

0

0

0

0
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
5
4
3
2
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
ด้ านที ด้ านความเหมาะสมของช่ องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา
. ช่องทางที จัดกิจกรรมมี
9
3
ความเหมาะสม
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
75)
25)
. อุปกรณ์เทคโนโลยีมี
10
2
ความพร้อมเหมาะสม
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
83.33)
16.67)
. วัน ระยะเวลาในการจัด
9
3
อบรมเหมาะสม
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
75)
25)
. สื อในการจัดกิจกรรม
10
2
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
83.33)
16.67)
. ช่องทางการจัดกิจกรรม
10
2
เหมาะสมกับรู ปแบบ
(ร้อยละ
(ร้อยละ
0
0
กิจกรรม
83.33)
16.67)
รวม

1
น้ อยทีสุ ด

S.D.

แปลความ

0

4.75

0.43

มากทีสุ ด

0

4.83

0.41

มากทีสุ ด

0

4.75

0.43

มากทีสุ ด

0

4.83

0.41

มากทีสุ ด

0

4.83

0.41

มากทีสุ ด

4.80

0.42

มากทีสุ ด

จากตารางที จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างทีเข้า
ร่ วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning แผนทีชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ บนฐานสมรรถนะ” ผล
การประเมินโครงการ พบว่า ด้านที 1 ด้านประโยชน์ทีได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แผนที ชุ มชน
แห่งการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 4.78, S.D. = 0.48)
ด้านที 2 ด้านผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมและรู ปแบบกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( = 4.65, S.D. =
0.51) ทังนี มี เพียงด้านรู ปแบบฐานกิ จกรรมมี ความน่ าสนใจ ที มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
หรื อมีค่าเฉลีย ( ) เท่ ากับ . และด้านที 3 ด้านความเหมาะสมของช่ องทางการจัดกิ จกรรม วันและ
เวลา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 4.80, S.D. = 0.42)
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สรุ ปผลการประเมินกิจกรรม VUCA Map Community Learning “แผนทีชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้” พบว่า ผูท้ ีเข้าร่ วมในกิจกรรม เกิดการเรี ยนรู ้ทีอิสระ และมีความหลากหลายสอดคล้องกับบริ บท
ชุ มชน เกิดทักษะในการเรี ยนรู ้ทีสามารถนําไปใช้ให้สอดคล้องกับชี วิตจริ ง อีกทังยังสามารถเรี ยนรู ้ ได้
ทุกทีทุกเวลา
ส่ วนที 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรื อความรู ้สึก
จากการทีได้เข้าร่ วมกิจกรรม "แผนทีชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ " ในวันนี ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมี
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรื อความรู ้สึกอย่างไรบ้าง
จากแบบสอบถามพบว่ า หลั ง จากผู ้ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมมี ข ้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น
หรื อความรู ้สึกไปในทางที ดี อาทิ การจัดกิ จกรรมในวันนี เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ทีมี ความสนุ กสนาน
เพลิ ด เพลิ น และยัง เสริ มสร้ า งความรู ้ ใ ห้ กั บ ผู ้เข้ า ร่ วมกิ จ กรรม โดยนํ า ชุ ม ชนเข้า มาผนวกกั บ
การเรี ยนรู ้ และผู ้เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมได้เสนอแนะแนวทางการเพิ มช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์
ให้ทวถึ
ั งมากขึน
อภิปรายผล
กิ จ กรรม VUCA Map Community Learning “แผนที ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ บ นฐาน
สมรรถนะ” มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สถานการณ์ โ ลกยุค VUCA World คื อ เราทุ กคนอยู่ใ นโลกยุค วู ก้า
(VUCA World) ทีสถานการณ์ต่าง ๆ เปลียนแปลงไวและคาดเดาได้ยาก แต่สถานการณ์แบบนี ทําให้เรา
เกิ ด การเรี ย นรู ้ ที สํา คัญ ต่ อ ชี วิ ต (วิ จ ารณ์ พานิ ช ,
) กิ จ กรรม VUCA Map Community Learning
“แผนทีชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ” เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีทําให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ที
มีอยูใ่ นชุมชนของตนเองมาสร้างองค์ความรู ้ทีเกิดเป็ นความรู ้ติดตัว และเกิดทักษะ ทีสามารถนําไปใช้
ได้ตลอดชีวิต ผนวกกับเครื องมือในกล่อง Learning Survival Kits ทีให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกมาสรรสร้าง
ผลงานได้อย่างอิสระ ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ในยุค “VUCA World” ทีมีความเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สังคมทีเกิดขึนนันมีมากมายและเปลียนแปลงตลอดเวลา ผูเ้ รี ยนต้องปรั บตัวให้ทนั ต่อ การ
เปลียนแปลงของสังคมโดยการแสวงหาความรู ้ให้เกิดขึนกับตัวเองอย่างกระตือรื อร้น นําไปสู่ การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตและการพึงพาตนเองได้ (ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์, 2553)
การจัดการเรี ยนรู ้ จึงมี ความจําเป็ นอย่างมากทีจะต้องปรั บปรุ งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและ
สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคตที สอดรั บทุกความเปลี ยนแปลง เช่ นเดี ยวกับ ระบบการศึกษาสําหรั บ
ศตวรรษที 21 การศึ ก ษาต้อ งก้า วข้า มสาระวิ ช า ไปสู่ ก ารเรี ยนรู ้ ทั ก ษะเพื อการดํา รงชี วิ ต เน้ น ให้
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ความสํ าคัญ กับ กระบนการเรี ยนรู ้ ซึ งมี สํา คัญ กว่ า ความรู ้ และครู มิ ใช่ ท ํา หน้ า ที เป็ นผู ้ม อบความรู ้
เหมื อ นกับ ยุค ก่ อ น แต่ ครู ตอ้ งทําหน้า ที เป็ นผู ้ออกแบบกระบวนการ เรี ยนรู ้ ไปพร้ อ ม ๆ กับเด็ กและ
เยาวชน (วิจารณ์ พานิ ช, 2555) ซึ งกิจกรรม VUCA Map Community Learning “แผนทีชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ บนฐานสมรรถนะ” ครู ผูส้ อน ผูป้ กครองและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในชุ มชน มีหน้าที ในการร่ วม
สร้ างพื นทีอิ ส ระในการเรี ยนรู ้ ให้กับผูเ้ รี ยนและคอยช่ ว ยเหลื อตลอดเส้ นทางการเรี ยนรู ้ อี กทังโมเดล
ดังกล่าว เป็ นการสร้ างพืนทีอิสระและความหลากหลายในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนทีสอดคล้องกับบริ บท
ในชุ มชน สามารถปั กหมุด ได้ทุกจุ ดบนแผนที เพื อนํามาสร้ างองค์ความรู ้ ทีเกิ ด เป็ นความรู ้ ติด ตัวให้
ผูเ้ รี ยนอยูร่ อดในทุกสถานการณ์
“การศึ กษาสํ าห รั บ ศต วรรษ ที 21” ยําให้ เห็ น ว่ า เรากํ า ลั ง อ ยู่ ใ น ช่ วงเวลาแห่ ง
การเปลี ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในสภาพแวดล้อ มที ประเทศต่ า ง ๆ มี ค วามเชื อมโยงกั น มากขึ น
เรื อย ๆ และระบบการศึ ก ษาจํา เป็ นต้อ งปรั บ ตัว โดยไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารปฏิ รู ป เพี ย งครั งคราว แต่ ต ้อ ง
เป็ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง เพือตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงาน ทังใน
ปั จจุ บนั และอนาคต ซึ งผูก้ าํ หนดนโยบายและบุคลากรด้านการศึกษาของไทยทีผูเ้ ขียนมีโอกาสได้รู้จกั
ล้วนตระหนักว่า การศึกษาควรจะมุ่ งเน้นการเตรี ยมความพร้ อมให้เยาวชนมีทกั ษะทีจําเป็ นต่ อการใช้
ชี วิตและสอดคล้องกับสั งคมในอนาคต (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2019) กิจ กรรม VUCA Map
Community Learning “แผนทีชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ” นอกจากจะเป็ นการสร้างพืนที
อิสระและความหลากหลายในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนทีสอดคล้องกับบริ บทในชุ มชน สามารถปั กหมุดได้
ทุ ก จุ ด บนแผนที ยัง สามารถนํา มาสร้ า งองค์ค วามรู ้ ที เกิ ด เป็ นความรู ้ ติ ด ตัว ให้ ผู ้เรี ย นอยู่รอดในทุ ก
สถานการณ์จนเกิดเป็ นทักษะและสมรรถนะในการเรี ยนรู ้
สมรรถนะ เป็ นพฤติ กรรมที แสดงออกถึ งความสามารถของบุ ค คล ในการประยุกต์ใช้
ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ ในการทํางาน การใช้ชีวติ และการแก้ปัญหา (อนุศร หงส์ขนุ ทด,
)
นอกจากนี การจั ด การเรี ยนรู ้ แ บบบู ร ณาการโดยยึ ด วิ ช าใดวิ ช าหนึ งเป็ นแกนหลั ก
จะทําให้นักเรี ยนเกิ ด ทักษะต่ าง ๆ ขึ นมากมาย ที สามารถพบเจอได้ในชี วิ ตประจําวัน สามารถแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนได้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับชี วิตจริ ง อีกทังยังช่วยลดภาระในการเรี ยน และ
ภาระงานในการสอนของผู เ้ รี ยน ความจํา เป็ นที โรงเรี ยนต้อ งจัด ให้ มี ก ารสอนแบบ “บู รณาการ”
(Integrate curriculum) หรื อ การเชื อมโยงเนื อหาวิชาการต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน โดยไม่ เน้นการเรี ยนเป็ น
รายวิชาว่า ปั ญหาอุปสรรค รวมทังประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของมนุษย์นนั จะผสมผสานกัน มิได้แยก
ออกเป็ นส่ วน ๆ ทังนี มนุ ษย์จาํ เป็ นต้องใช้ทกั ษะหลายประการ ในการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ รวมทัง
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ในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาง่ าย ๆ หรื อซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การ
ที โรงเรี ยนเน้น การสอนแยกเนื อหาวิ ชา จะทําให้การเรี ยนนันไม่ ส อดคล้อ งกับชี วิตจริ งของนักเรี ยน
เพราะเด็ กมองไม่ เห็ น ความเชื อมโยงของสิ งที เรี ยนกับ สิ งที เป็ นไปในชี วิ ต จริ ง นอกโรงเรี ยน (John
Dewey อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี ,
) ดังนัน หลักสู ตรทีเน้นการสอนแบบ บูรณาการจะสอดคล้อง
กับชี วิตจริ งของเด็ ก มากกว่ า โดยจะช่ ว ยให้นั กเรี ยนเข้า ใจและมองเห็ น ความสั มพัน ธ์ เชื อมโยงของ
เนื อหาวิชาต่าง ๆ ทังยังกระตุน้ ให้เด็กใฝ่ เรี ยนรู ้ ส่ งผลให้เด็กสามารถนําเนือหาและทักษะทีเรี ยนไปใช้ใน
ชีวติ จริ ง
ดังนัน กิจกรรม VUCA Map Community Learning “แผนทีชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ บนฐาน
สมรรถนะ” เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีทําให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้องค์ความรู ้ทีมีอยูใ่ นชุมชนของตนเองมาสร้างองค์
ความรู ้ทีเกิดเป็ นความรู ้ติดตัว และเกิดทักษะทีสามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิต ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครองและผู ้
มี ส่ วนได้ส่ว นเสี ยในชุ มชน มี หน้าที ในการร่ วมสร้ างพื นที อิ ส ระในการเรี ยนรู ้ ให้กับผูเ้ รี ยนและคอย
ช่วยเหลือตลอดเส้นทางการเรี ยนรู ้ และกล่องเครื องมือ Learning Survival Kits สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ทักษะและสมรรถนะในการเรี ยนรู ้ อี กทังกิจกรรม VUCA Map Community Learning “แผนที ชุ มชน
แห่ งการเรี ยนรู ้บนฐานสมรรถนะ” ยังสามารถนําไปใช้ได้กบั ทุกชุมชน โดยการปรับเปลียนแผนทีชุมชน
และเครื องมือการจัดการเรี ยนรู ้ในกล่อง Learning Survival Kits ให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) ควรออกแบบใบกิ จ กรรมที บู ร ณาการครอบคลุ ม หลากหลายกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
และนําสถานทีภายในชุมชนมาปรับใช้เชือมโยงกับใบกิจกรรมมากขึน
) ควรนํ า โมเดลกล่ อ งสามั ต ถิ ย ะยัง ชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits)
เส้นทางแผนทีสามัตถิยะยังชีพ ไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับชุมชนอืน ๆ
. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยในครังต่ อไป
) ควรนํ า โมเดลกล่ อ งสามั ต ถิ ย ะยัง ชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits)
เส้นทางแผนทีสามัตถิยะยังชีพ ไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบอืน ๆ อาทิ On-site, On-hand,
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ active learning เป็ นต้น
) ควรนํ า โมเดลกล่ อ งสามั ต ถิ ย ะยัง ชี พ การเรี ยนรู ้ (Learning Survival Competence Kits)
เส้นทางแผนทีสามัตถิยะยังชีพ ไปปรับใช้กบั กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ รี ยนในระดับชันอืน ๆ
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บทคัดย่ อ
คณะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสังคมในยุค VUCA World ต่อการ
สื อสารเพือชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ คณะผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ) เพือสร้างสามัตถิยะ
การสื อสารให้คนในชุมชน และพัฒนาการสอนวิชาภาษาไทย ) เพือสร้างความเข้าใจบริ บทการสื อสาร
ในยุค VUCA World และ ) เพือพัฒนาคนในชุมชนให้เป็ นนักสื อสารชุ มชนเพือการเรี ยนรู ้ ทีสามารถ
รับส่ งและเผยแพร่ ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์อย่างถูกต้องแก่ชุมชน ให้กบั คนในชุ มชน หมู่ที ตําบลคลอง
ยาง อําเภอเกาะลัน ตา จัง หวัด กระบี โดยใช้โมเดล SALA (ศาลา) ชุ ม ชน เป็ นกิ จ กรรมในการสร้ า ง
สามัตถิยะการสื อสาร มีจาํ นวนทังหมด กิจกรรม คือ ) กิจกรรมเปิ ดศาลา (เปิ ดใจ) ) กิจกรรมสํารวจ
ศาลา (เรี ยนรู ้ ) ) กิจกรรมแต่งแต้มศาลา (เสริ มสร้ างสามัตถิยะการสื อสาร) และ ) กิจกรรม (สรุ ปองค์
ความรู ้ ทีพร้ อมนําไปใช้) ผลจากกิจกรรมสามารถสร้ างสามัตถิ ยะการสื อสารทีเหมาะสมและสามารถ
บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได้
คําสําคัญ: สามัตถิยะการสื อสาร, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้, VUCA World
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Abstract
The researchers focus on the impact of social changing in Vuca world era about
communication for Learning community. This research was 3 aims 1) To create the communication
competence for community peoples and develop Thai Language teaching, 2 ) To enhance the
understanding the communication contexts in Vuca world era ,and 3 ) To develop the community
peoples to be the community communicators for learning who’re able to send/receive and forward
true useful information to community for community peoples, Moo3 , Khlong Yang sub-district, Ko
Lanta district, Krabi province. There is community activities through SALA’s model for competence
creation, there are 4 activities, 1 ) Open house : Open SALA : Open Mind, 2 ) SALA of Learning
survey, 3 ) SALA Arrangement (create the communication competence), and 4 ) Ready-Made
Conclusion. The results show that the effect of their activities able to create communication
competence and integrate the learning in Thai Language subject.
Keywords: communication competence, learning community, VUCA World
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สามัตถิยะการสื อสาร หมายถึง ระดับความสามารถของการสื อสารทีสามารถสื อสารได้ถูกต้อง
สามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะถึงผลกระทบจากการสื อสารอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม
บทนํา
ในโลกยุค VUCA World เป็ นการเปลียนแปลงทีรวดเร็ ว ไม่แน่นอน ยากต่อการคาดเดา มีความ
ซับซ้อนและคลุมเครื อค่อนข้างสู ง ทําให้การเติบโตในยุคแห่ งการเปลียนแปลงแบบนี เป็ นเรื องทีสร้ าง
ความท้าทายและน่ ากังวลอย่างมาก คําว่า VUCA World เป็ นคําจากอักษรย่อจํานวน ตัว คือ ) ความ
ผันผวน (Volatility) ) ความไม่ แน่ นอน (Uncertainty) ) ความซับซ้อ น (Complexity) และ ) ความ
กํากวม (Ambiguity) ส่ งผลต่ อวิ ถีชีวิตของคนในสังคมให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากยุค
อุ ต สาหกรรมสู่ ยุคโลกาภิ ว ัตน์ เทคโนโลยีที มีก ารพัฒ นาอย่างไม่ หยุด นิ งได้เข้ามามี บ ทบาทในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ (อนุภาพ เลขะกุล, 2564)
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จากการเปลี ยนแปลงในโลกยุ ค VUCA World ส่ ง ผลถึ ง สภาพสั ง คมให้ ก ลายเป็ นสั ง คม
ออนไลน์ อย่างหลีกเลียงไม่ได้ ก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบผสมผสานระหว่างชุมชนและชุมชนออนไลน์ การ
เปลียนแปลงนี เองทําให้การสื อสาร และการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่า ง ๆ เกิ ด ขึ นได้ง่าย ทําให้ผูค้ นสามารถ
เชือมโยงข้อมูลความรู ้ได้ทุกแห่ งของโลก สามารถก่อให้เกิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ แต่หากการสื อสาร
นันขาดสามัตถิยะก็ส่งผลในทางตรงข้ามเช่นกัน
เนื องจากการเปลี ยนแปลงในโลกยุค VUCA World ทังด้านการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม การ
ดําเนิ นชี วิต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้ตอ้ งมีการเปลี ยนแปลงเนือหาสาระตามหลักสู ตร
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที ในยุคนีสาระวิชามีความสําคัญ แต่ก็ไม่เพียงพอ
สํา หรั บการเรี ยนรู ้ เพื อชี วิต ในโลกศตวรรษที จึ งต้องมี ทักษะแห่ งศตวรรษที ร่ ว มด้ว ย คือ )
ทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ประกอบด้วย คิดสร้ างสรรค์ แก้ปัญหา ใส่ ใจนวัต กรรม สื อสารดี มี
วิจารณญาณ เต็มใจร่ วมมือ ) ทักษะสารสนเทศ สื อ เทคโนโลยี ประกอบด้วย อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
รู ้เท่าทันสื อ รอบรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดในการสื อสาร ) ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย มี
ความยืดหยุน่ เรี ยนรู ้วฒั นธรรม รู ้ จกั ปรับตัว มีความเป็ นผูน้ าํ ริ เริ มสิ งใหม่ รั บผิดชอบหน้าที ใส่ ใจดู แล
ตัวเอง พัฒ นาอาชี พ รู ้ จักเข้าสั งคม หมันหาความรู ้ รอบด้า น (ทักษะอะไรบ้างที เด็กในศตวรรษที
จําเป็ นต้องมี, 2564)
จากผลกระทบทีได้กล่ าวไปข้างต้น ทําให้คณะผูว้ ิจยั ได้จดั ทํากิจกรรมตามโมเดลทีพัฒนาขึน
คือ โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน เพือสร้างสามัตถิยะการสื อสารให้คนในชุมชน และพัฒนาการสอนวิชา
ภาษาไทยของนิ สิต เพือสร้างความเข้าใจบริ บทการสื อสารในยุค VUCA World และเพือพัฒนาคนใน
ชุ ม ชนให้ ท ําหน้ า ทีรั บและเผยแพร่ ข ้อมู ล ที เป็ นประโยชน์ อย่างถู กต้อ ง เนื องจากโลกกําลัง เข้าสู่ ยุค
VUCA World ซึ งเป็ นยุคแห่ งการเปลี ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไปอย่างรวดเร็ ว มีความไม่ แน่ นอน
ความซับซ้อน ความกํากวม และมีความผันผวนอยู่เสมอ ในสถานการณ์ เช่ นนี ส่ งผลกระทบต่อข้อมูล
ข่าวสาร ทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ทําให้ผูค้ นต้องรั บส่ งข่าวสารอย่างทันท่วงที ซึ งจําเป็ นต้องใช้
สามัตถิยะการสื อสาร เพื อสื อสารอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ เช่ นเดี ยวกับการศึ กษาที ต้องมี การพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงความรู ้ทีเกิดประโยชน์และเกิดสามัตถิยะการสื อสารในยุค VUCA World ได้หลาย
รู ปแบบทังในชุมชน และชุมชนออนไลน์ ดังนี
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โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน ประกอบไปด้วย กิจกรรมเปิ ดศาลา (เปิ ดใจ) เป็ นกิจกรรมทําความ
รู ้จกั กันของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม กิจกรรมสํารวจศาลา (เรี ยนรู ้) เป็ นกิจกรรมทีให้ผนู ้ าํ ชุมชนเป็ นผูบ้ รรยายถึง
การสื อสารภายในชุ มชน รวมทังวิธีการ กระบวนการในการสื อสาร และพูดถึงในบริ บทของผูน้ าํ ชุ มชน
ที ต้องติ ดต่ อสื อสารกับผูใ้ ดบ้าง ส่ ว นกิ จกรรมแต่ งแต้มศาลา (เสริ มสร้ างสามัต ถิ ยะการสื อสาร) เป็ น
กิจกรรมที เสริ มสร้ างสามัตถิ ยะการสื อการโดยใช้หลักการคิดอย่างมีเหตุ ผล และกิ จกรรมเปิ ดใช้ศาลา
(สรุ ปองค์ความรู ้ ทีพร้ อมนําไปใช้) เป็ นกิจกรรมสุ ดท้ายที จะทําให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสรุ ปองค์ความรู ้
และพร้ อมจะนําไปใช้ป ฏิ บัติ ได้จ ริ ง ซึ งแต่ ละกิ จ กรรมจะจัด การเรี ย นรู ้ ผ่านทาง Google Meet โดยมี
พิธีกรเป็ นคณะผูว้ ิจยั และมีผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นคนในชุมชนหมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี
โมเดล SALA (ศาลา) ชุ มชน เป็ นโมเดลเพือสร้างสามัตถิยะการสื อสารทีตอบสนองต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุ มชน หมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ซึ งนําไปสู่ การสร้ างชุ มชนที
เป็ นฐานแห่ งการเรี ยนรู ้ ดังนันการพัฒนาชุ มชนให้มีสามัตถิ ยะการสื อสารย่อมส่ งผลดีต่อคุณภาพการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
คณะผู ว้ ิ จัยจึ ง เล็ ง เห็ น ความสํา คัญ สามัต ถิ ยะการสื อสารชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ในยุค VUCA
World เพือให้เป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้รูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที
ด้วยวิธีการสอนแบบ scaffolding (สริ ตา บัวเขียว ,
) เข้ามาพัฒนาสมาชิ กในชุ มชนให้สามารถมี
สามัตถิยะการสื อสารได้ถูกต้อง อันก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ ส่ วนรวม ซึ งเป็ นสิ งสําคัญต่ อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้างสามัตถิยะการสื อสารให้คนในชุมชน และพัฒนาการสอนวิชาภาษาไทย
2. เพือสร้างความเข้าใจบริ บทการสื อสารในยุค VUCA World
3. เพือพัฒนาคนในชุมชนให้เป็ นนักสื อสารชุมชนเพือการเรี ยนรู ้ ทีสามารถรับส่ งและเผยแพร่
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์อย่างถูกต้องแก่ชุมชน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. จากจํานวนประชากรทังหมด 1387 คน คณะผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจความพร้อมของประชากรใน
ชุมชนทีจะร่ วมกิจกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ศึกษาครังนี เป็ นคนจากชุมชนทีมีผนู ้ าํ ชุมชนเข้มแข็งและ
มี ก ารทํา งานร่ ว มกันหลายฝ่ าย คณะผูว้ ิ จัยจึ ง เลื อ กชุ มชน หมู่ ที ตําบลคลองยาง อํา เภอเกาะลัน ตา
จังหวัดกระบี จํานวน คน ซึ งมาจากการลงพืนทีของคณะผูว้ ิจยั และการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อสังคม
ออนไลน์ เพื อหากลุ่ มตัว อย่า งที มี ความพร้ อ มทางด้านเทคโนโลยี มี ค วามสมัค รใจและมี ความสน
เกียวกับสามัตถิยะการสื อสารเพือชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ในยุค VUCA World
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน โดยการกําหนดกิจกรรมเพือ
การสร้างสามัตถิยะการสื อสาร ดังนี

แผนภาพที โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน
โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน
S = Sustainable development : การพัฒนาคนในชุมชนให้ทาํ หน้าทีรับและสื อสาร
ข้อมูลได้ถูกต้องอย่างยังยืน
A = Attitude
: การสร้างทัศนคติทีดีในการสื อสาร
L = Logical thinking
: การคิดอย่างมีเหตุผล
A = Application
: การประยุกต์ใช้กบั ชุมชน
. กิจกรรมที กิจกรรมเปิ ดศาลา (เปิ ดใจ)
. . ผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม กล่าวถึงข้อมูลบริ บท
VUCA World และการสื อสาร
2.1.2 ผูด้ าํ เนินกิจกรรมกล่าวแนะนําวิทยากรบรรยายเรื อง “สามัตถิยะการสื อสาร”
. กิจกรรมที กิจกรรมสํารวจศาลา (เรี ยนรู ้)
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ผูน้ าํ ชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขชุมชนบรรยายเรื อง “สามัตถิยะการสื อสาร”
โดยเล่ากระบวนการ วิธีการสื อสารในชุมชน และพูดถึงบริ บทของผูน้ าํ ชุมชนทีต้อง
ติดต่อสื อสารกับผูท้ ีเกียวข้องในชุมชน
2.3 กิจกรรมที กิจกรรมแต่งแต้มศาลา (เสริ มสร้างสามัตถิยะการสื อสาร)
2.3.1 ให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลองตามทีกําหนดให้ผา่ น
Google form ให้วิเคราะห์ในเบืองต้นเพือนําไปสื อสารโดยใช้หลักการและเหตุผลที
ถูกต้อง
2.3.2 พิธีกรสรุ ปกิจกรรมแต่งแต้มศาลา
2.4 กิจกรรมที เปิ ดใช้ศาลา (สรุ ปองค์ความรู ้ทีพร้อมนําไปใช้)
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมประเมิน องค์ความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ทีได้รับจาก
การทํากิจกรรมโดย Google form เพือนําไปประยุกต์ใช้ในบริ บทชุมชนของตนเอง
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี
2.4.1 สามัตถิยะการสื อสาร
2.4.2 สามัตถิยะการคิด
3. เครื องมือการวิจยั
3.1 แบบสอบถามทาง Google form เป็ นเครื องมือในการวัดของกิจกรรมที กิจกรรมแต่งแต้ม
ศาลา (เสริ มสร้างสามัตถิยะการสื อสาร) พิ สูจน์ส ามัต ถิ ยะการสื อสารในตัวคุ ณ ซึ งเป็ นแบบทดสอบ
ปรนัยตัวอย่างสถานการณ์ สมมติ ทีสามารถเกิ ดขึนได้ในพื นที ของชุ มชน โดยมี เกณฑ์การวัดคะแนน
ดังนี
น้อยกว่า คะแนน : สามัตถิยะการสื อสารของคุณอยูใ่ นเกณฑ์กาํ ลังพัฒนา
ระดับ - คะแนน : สามัตถิยะการสื อสารของคุณอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ระดับ - คะแนน : สามัตถิยะการสื อสารของคุณอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยียม
. แบบสอบถามทาง Google form เป็ นเครื องมือในการวัดของกิจกรรมที เปิ ดใช้ศาลา (สรุ ป
องค์ความรู ้ ที พร้ อ มนํา ไปใช้) ซึ งเป็ นแบบทดสอบปรนั ยการประมวลความรู ้ แ ละความเข้า ใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมหลังการร่ วมกิจกรรม โดยมีเกณฑ์การวัดคะแนนประเมินกิจกรรม ดังนี
3.2.1 สามัตถิยะการคิด
ระดับมาก สามารถเลือกวิธีการสื อสารทีเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน
ได้ และสามารถถ่ายทอดวิธีการทางความคิดได้
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ระดับปานกลาง สามารถเลือกวิธีการสื อสารทีเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ชุมชนได้
ระดับน้อย สามารถเลือกวิธีการสื อสาร ทีเกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้
3.2.2 สามัตถิยะการสื อสาร
ระดับมาก มี สามัตถิยะการสื อสารได้เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื อง
สามารถนําไปถ่ายทอดให้ผูอ้ ืนเข้าใจ และปฏิบตั ิตามได้
ระดับกลาง มี สามัต ถิ ยะการสื อสารได้เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิ บัติ ได้อ ย่าง
ต่อเนือง
ระดับน้อย มีสามัตถิยะการสื อสารได้ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
4. สํารวจสถานทีทีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
5. รับสมัครผูร้ ่ วมกิจกรรมโดยคัดเลือกผูท้ ีมีความพร้อมและความสมัครใจ
6. แจ้งกําหนดการของกิจกรรมให้คนในชุมชนใน LINE OpenChat
7. จัดกิจกรรมโดย Google meet, Google form
ผลการวิจัย
จากการทํากิ จกรรม SALA (ศาลา) ชุมชน ซึ งเป็ นคนในชุ มชน หมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี จํานวน คน ได้ผลลัพธ์การประเมินด้วยแบบสอบถามทาง Google form
ของกิจกรรมที 4 ดังนี
ตารางที
ตารางสรุ ปผลลัพธ์ การเกิ ดสามัตถิ ยะการคิ ดของคนในชุมชน หมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี ด้ วยแบบสอบถามทาง Google form ของกิจกรรมที 4
การเกิดสามัตถิยะการคิด
ระดับ
คิดเป็ นร้อยละ
ผลลัพธ์ทีเกิดขึน
ระดับมาก
73.3
สามารถเลือกวิธีการสื อสารที
เห ม า ะ ส ม ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ชุมชนได้
และสามารถถ่ า ยทอดวิ ธีก าร
ทางความคิดแก่ผอู ้ ืนได้
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ระดับปานกลาง

22.2

ระดับน้อย

4.5

สามารถเลือกวิธีการสื อสารที
เห ม า ะ ส ม ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชนได้
สามารถเลือกวิธีการสื อสารที
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้

จากเกณฑ์ดา้ นความสามารถในการคิด ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ซึ งเป็ นคนในชุ มชน หมู่ที ตําบล
คลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี จํานวน คน สามารถเลื อกวิธีการสื อสารทีเหมาะสมได้
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชนได้ และสามารถถ่ายทอดวิธีการทางความคิดแก่ผอู ้ ืนได้ คิดเป็ นส่ วน
ใหญ่จากจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทังหมด
ตารางที
ตารางสรุปผลลัพธ์ การเกิดสามัตถิยะการสื อสารของคนในชุมชน หมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลัน
ตา จังหวัดกระบี ด้ วยแบบสอบถามทาง Google form ของกิจกรรมที 4
การเกิดสามัตถิยะการสื อสาร
ระดับ
คิดเป็ นร้อยละ
ผลลัพธ์ทีเกิดขึน
ระดับมาก
80
มี ส ามั ต ถิ ย ะการสื อสารได้
เห ม าะส ม ส าม ารถ นํ า ไป
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เนื อ ง
สามารถนํ า ไปถ่ า ยทอดให้
ผูอ้ ืนเข้าใจและปฏิบตั ิตามได้
ระดับปานกลาง
17.8
มี ส ามั ต ถิ ย ะการสื อสารได้
เหมาะสม และสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื อง
ระดับน้อย
2.2
สามัต ถิยะการสื อสารได้ และ
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้
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จากเกณฑ์สามัตถิยะการสื อสาร ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ซึ งเป็ นคนในชุมชนหมู่ที ตําบลคลองยาง
อําเภอเกาะลันตา จังหวัด กระบี จํานวน คน มี สามัตถิ ยะการสื อสารได้เหมาะสม สามารถนําไป
ปฏิ บตั ิ ได้อย่างต่อเนื อง สามารถนําไปถ่ ายทอดให้ผูอ้ ืนเข้าใจและปฏิ บตั ิตามได้ คิดเป็ นส่ วนใหญ่จาก
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทังหมด
จากการร่ วมกิจกรรมของคนในชุ มชน หมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี
จํา นวน คน เรื อง สามัต ถิ ยะการสื อสารเพื อชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ ในยุค VUCA World โดยจัด
กิจกรรมตามโมเดล SALA (ศาลา) ชุ มชน ผูร้ ่ วมกิ จกรรมเกิดความเข้าใจในเรื องยุค VUCA World ซึ ง
เป็ นยุคสมัยแห่ งการเปลียนแปลงอย่างไม่แน่ นอน มีการแปรผันของสิ งต่าง ๆ ได้เสมอ (อนุ ภาพ เลขะกุล
,
) ดังนัน ในยุค VUCA World สามารถเกิดผลกระทบต่อการสื อสารของข้อมูลทีเปลี ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ทําให้ผูส้ ื อสารต้องตรวจสอบข้อมูลที เป็ นปั จจุ บนั และมีความน่ าเชื อถือเพียงใด บริ บทการ
สื อสารในยุค VUCA World จึงจําเป็ นต้องอาศัยสามัตถิยะการสื อสาร เพือลดผลกระทบทีเกิดจากความ
ผิดพลาดของข้อมูลทีสื อสารกันในชุมชน
การพัฒนาให้คนในชุมชนมีสามัตถิยะการสื อสารได้เหมาะสม นําไปสู่ การสร้างชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้สามัตถิยะให้คนในชุมชนสามารถรับส่ งและเผยแพร่ ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ และสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนือง
การสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ยนรู ้ จ ํา เป็ นต้ อ งเริ มต้น จากการพัฒ นาคนในชุ ม ชน ซึ งอาศั ย
ความสามารถในการสื อสารเป็ นหลัก โดยพัฒนาความสามารถของคนในชุ มชนให้เกิ ดสามัตถิยะการ
สื อสาร กระบวนการคิด วิเคราะห์ รวมทังคุ ณธรรมของผูส้ ื อสาร และสร้ างความเข้าใจในบริ บทการ
สื อสารในยุค VUCA World เพือประโยชน์ต่อสังคมชุมชนให้ได้รับข้อมูลทีถูกต้องชัดเจน และสามารถ
เผยแพร่ สู่สังคมชุมชนอืน ๆ ต่อไปได้
จากการทํากิจกรรมตามโมเดล SALA (ศาลา) ชุ มชน คณะผูว้ ิจัยได้รับประสบการณ์ การสอน
วิชาภาษาไทย ซึ งสอดคล้องกับสาระที 3 การฟั ง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลื อกฟั ง
และดู อ ย่า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู ้ ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ในโอกาสต่ า ง ๆ อย่า งมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2564) โดยระบบออนไลน์ ซึ งในการจัดกิจกรรมได้
มีการสร้างสามัตถิยะด้านการสอนเรื องสามัตถิยะการสื อสารแก่คณะผูว้ ิจยั ทําให้รู้จกั บริ บทของผูเ้ รี ยน
และสามารถจัด การเรี ยนการสอนให้ส อดคล้องกับบริ บทของชุ มชน และชันเรี ยนได้ อี กทังยังสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันกับชุมชน
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อภิปรายผล
การสื อสารในชุมชนเป็ นการติดต่อกันระหว่างคนในชุ มชนโดยการรับและส่ งเรื องราว ต่าง ๆ
ผ่านสื อหลายประเภท อาทิ Line การสื อสารทางโทรศัพท์ และการสื อสารต่อกันด้วยการบอกกล่าวต่อ
กัน เป็ นต้น
เดิ มในสมัยก่อนการสื อสารในชุ มชน หมู่ ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี
เป็ นการสื อสารโดยอาศัยคนในชุมชนบอกกล่าวต่อกัน ซึ งการสื อสารลักษณะนี เรี ยกว่า การสื อสารโดย
ใช้สือบุคคล คือ การสื อสารโดยใช้บุคคลทีเป็ นมนุ ษย์เป็ นสื อทีเกิดขึนได้ง่ายในชุ มชน สื อประเภทนี มี
ลักษณะทีสําคัญคือ มีความยืดหยุดในการสื อสาร มีโอกาสทีจะใช้การสื อสารได้ง่าย
การพัฒนาแบบกระบวนทัศน์แก้ปัญหาแบบทางเลือก และการใช้สือสารแบบมีส่วนร่ วมได้สูง
กว่าแบบอืน ๆ เป็ นสื อทีมี การสื อสาร ภายในจิ ตใจ เป็ นสื อที มีเจตนาแรงจู งใจ เป็ นสื อทีมีทงมิ
ั ติทีเป็ น
เรื องส่ วนตัวและเรื องการทํางานส่ วนรวม มีลกั ษณะทีหลากหลาย และหลายสถานะ ลักษณะการสื อสาร
ดังกล่าวส่ งผลต่ อความสัมพันธ์ของคนในชุ มชน (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ,
) นอกจากนี การ
สื อสารในการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกันเป็ นเสมือนข้อบ่งชีความสันติสุขและความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน (ปาริ ชาต สถาปิ ตานันท์,
) แต่การสื อสารโดยอาศัยคนในชุมชนบอกกล่าวต่อกันอาจจะมี
ความล่า ช้า หรื ออาจเกิ ด ความผิดพลาดของข้อมู ลที ไม่ ครบถ้วนได้ การสื อสารจึ งต้อ งดําเนิ นไปด้วย
ความรอบคอบ ต่อมาเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการสื อสารของคนในชุมชนช่ วยให้คนในชุ มชน
สื อสารได้รวดเร็ ว และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ได้ การสื อสารของชุมชนจึงมี
การผสมผสานกันระหว่างการสื อสารแบบเดิมในสมัยก่อนและแบบปั จจุบนั
การสื อสารของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็ นการสื อสารรู ปแบบใดล้วนประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร สื อ
สารและผูร้ ับสาร ทีต้องสัมพันธ์กนั เพือให้เกิดการสื อสารทีดี
การสื อสารทีดี ในชุ มชน ประกอบด้วย การพูดจาทีสุ ภาพไพเราะ นุ่ มนวล ทําให้ผูฟ้ ั งรู ้ สึกเป็ น
มิตร พูดความจริ งไม่กล่าวเท็จ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ตนเองและผูอ้ ืน นอกจากนี ควรเป็ นผูฟ้ ั ง
ทีดี มีใจเป็ นกลาง สามารถรั บฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนได้ โดยไม่อคติกบั ข้อมูลและผูร้ ่ วมสื อสาร ทังนี
ควรมีคุณธรรมและสื อสารด้วยสัมพันธไมตรี ทีดี ต่อกันอย่างกัลยาณมิตร และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ไตร่ ตรองข้อมูลก่อนเผยแพร่ สู่ ผอู ้ ืนและชุมชน (ปราณี สุ รสิ ทธิ, 2555)
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ดังนัน การสื อสารทีดีผูส้ ื อสารจึ งควรมีคุณธรรม มีความรู ้ความเข้าใจ เคารพสิ ทธิ และให้เกียรติ
ผูอ้ ืนทีร่ ว มการสื อสาร สื อควรนําเสนอความจริ งที เป็ นกลาง และมี คุณธรรม สารควรมี ความถูกต้อง
สามารถสร้ างประโยชน์ให้แก่ผูร้ ับสาร และผูร้ ับสารควรเปิ ดใจเป็ นกลาง วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น รู ้ เท่ าทัน
สือ จึงจะเกิดสามัตถิยะการสื อสารในชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพในยุค VUCA World
การจัดกิจกรรมตามโมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน โดยนําวิธีการใช้สือเทคโนโลยีและเสริ มสร้าง
สามัต ถิ ยะการสื อสารให้ กบั คนในชุ มชนที มี ฐ านความรู ้ เดิ ม ให้ มีส ามัต ถิ ยะการสื อสารที ดี และนํา
สามัตถิยะการสอนแบบที ผูจ้ ัด กิจกรรมเป็ น scaffolding คือ ผูจ้ ัดกิจกรรมคอยเป็ นผูช้ ี แนะจุ ดประกาย
ความสนใจในสิ งที ต้อ งเรี ยนรู ้ ให้แ ก่ ผูร้ ่ วมกิ จ กรรมได้เรี ยนรู ้ จ ากบริ บ ทชุ มชนของตนเอง และผูจ้ ัด
กิจกรรมทําหน้าทีแนะนํา ชี แนะแนวทางให้ผูร้ ่ วมกิจกรรมเข้าใจสิ งทีเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เพือนําสามัตถิยะทีเกิดขึนไปปฏิบตั ิในกิจกรรมที และ ผูจ้ ดั กิจกรรมทําหน้าที แนะนําวิธีการปฏิบตั ิ
กิจกรรม และเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมได้ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ ง scaffolding เป็ นแนวคิดทีผู ้
มีศกั ยภาพสู ง สามารถนําไปช่ วยเหลือผูท้ ีมี ศกั ยภาพน้อยกว่าให้เกิดการเรี ยนรู ้ และได้รับการพัฒนาได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ (สริ ตา บัวเขียว , 2559)
ผลจากการการศึกษาทําให้เกิดสามัตถิยะการสื อสารสามารถนําไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ในสาระที การ
ฟั ง การดู และการพูด มาตรฐาน ท . สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้
ความคิด และความรู ้ สึกในโอกาสต่ าง ๆ อย่างมี วิจ ารณญาณและสร้ างสรรค์ (กระทรวงศึ กษาธิ การ,
) โดยคณะผูว้ ิจยั ได้ฝึกสามัตถิยะการสื อสารให้กบั คนในชุ มชน หมู่ที ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี ซึ งคนในชุมชนมีความหลากหลายด้านอาชีพและช่วงวัย ช่วยเพิมประสบการณ์การ
สอนให้แก่คณะผูว้ ิจยั ได้
การสอนแบบออนไลน์เป็ นการสอนผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ตโดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางมาพบกัน
สามารถสอนได้ทุกที ทุ กเวลา ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง วิดีโอ และมัลติมีเดี ยอืน ๆ จะถูกส่ งไปยังผูเ้ รี ยน
ผ่าน Web Browser ผูเ้ รี ยนทุกคนในชันเรี ยน ผูส้ อน สามารถติ ดต่อสื อสาร แลกเปลียนความคิดเห็ นได้
(รั ช ดากร พลภัก ดี ,
) คณะผู ้วิ จั ย ได้ใ ช้ ร ะบบ Google meet, Google form, Line, Facebook เป็ น
ช่องทางในการติดต่อสื อสารแลกเปลียนความรู ้กบั คนในชุ มชน ซึ งเป็ นการเสริ มสร้างสามัตถิยะการใช้
เทคโนโลยีเพือเป็ นช่องทางในการสร้างสามัตถิยะการสื อสารชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
ภายใต้ ส ถานการณ์ โ ควิ ด -19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตํา บลทอนหงส์ อํา เภอพรหมคี รี จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช 2) ศึ กษาความคิดเห็ นของผูป้ กครองทีมี ต่อ การบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรทางสถานศึกษา
จํานวน 3 คน และผูป้ กครองของนักเรี ยน จํานวน 205 คน ใช้แ บบสั มภาษณ์ แ ละแบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารมาตราการเตรี ยมความพร้อมก่อน
เปิ ดภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ใน 6 ด้าน คื อ ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่ เชื อ ด้านการเรี ยนรู ้ ด้านการ
ครอบคลุ มถึ งเด็ กด้วยโอกาส ด้านสวัสดิ ภาพและการคุ ม้ ครอง ด้านนโยบาย และด้านบริ หารการเงิ น
และ 2) ความคิดเห็ นของผูป้ กครองเกี ยวกับการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเปิ ดภาคเรี ยน
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.74) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ น
ระดับดี มากทุกด้าน โดยด้านนโยบายมีค่าเฉลียสู งสุ ด ( = 4.91) รองลงมาคือด้านความปลอดภัยจาก
การลดการแพร่ เชือโรค ( = 4.79) และด้านการควบคุมถึงเด็กด้อยโอกาส ( = 4.71)

484

คําสําคัญ: การบริ หารจัดการ, มาตรการเตรี ยมความพร้อม, สถานการณ์โควิด-19,
โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the administration of preparation measures
before the semester commencement under the COVID-19 situation of Thon Hong Subdistrict
Municipality School, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province 2) to study the opinions
of parents on the administration of preparation measures before the semester starts under the COVID19 situation. The samples used in the research were 3 educational institution personnel and 205
students' parents. Interview forms and questionnaires were used as data collection tools. The results of
the research found that 1) the administration of preparation measures before the beginning of the
semester under the COVID-19 situation of Thon Hong Subdistrict Municipality School, Phrom Khiri
District, Nakhon Si Thammarat Province in 6 aspects, namely safety from reducing the spread of
infection, learning, covering children with opportunity, welfare and protection, policy and financial
management. and 2) the opinions of parents about the administration of preparation measures before
the beginning of the semester under the COVID-19 situation. Overall, it was in a very good level (
= 4.74). It's in a good level in every aspect. The policy aspect had the highest mean ( = 4.91),
followed by safety from disease transmission reduction ( = 4.79) and the control aspect to
disadvantaged children ( = 4.71).
Keywords: management, preparation measures, COVID-19, Thonhong sub-district municipality
school
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บทนํา
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่ งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่ วน โดยใน
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา เมือสถานการณ์เป็ นไปในทางทีดีขึนการเปิ ดสถานศึกษา
หลังจากปิ ดจากสถานการณ์ โควิด-19 มีความจําเป็ นอย่างยิงในการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา
การปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนและบุคลากรในสถานศึกษาเพือลดโอกาสการติดเชื อและป้ องกันไม่ให้เกิด
การติ ดเชื อโรคโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคนจึงควรมีการประเมินความพร้ อมการเปิ ดภาค
เรี ยนของสถานศึ กษาซึ งองค์การเพือเด็กแห่ งสหประชาชาติ และองค์กรภาคีได้เสนอกรอบแนวทาง 6
ด้าน ได้แก่ การดําเนิ นงานเพือความปลอดภัย การเรี ยนรู ้ การครอบคลุ มถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิ ภาพ
และการคุ ม้ ครองนโยบาย และการบริ หารการเงิ น โดยมี การเชื อมโยงกับมาตรการป้ อ งกัน การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ของศู นย์บริ การสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรั สโคโรนา 2019
(ศบค.) อันจะเป็ นการวางแผนที จะช่ วยสร้ างเสริ มความเข้มแข็งด้านการคุ ม้ ครองสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรี ยน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดําเนิ นงาน เพือความปลอดภัยจากการลด
การแพร่ เชือโรค 6 ข้อปฏิบตั ิในสถานศึกษา ได้แก่ 1) คัดกรองวัดไข้ 2) สวมหน้ากากอนามัย 3) ล้างมือ
4) เว้นระยะห่ าง 5) ทําความสะอาด 6) ลดแออัด (Rattanasenee, 2021) ซึ งสถานศึกษาทุ กแห่ งต้องนําสู่
การปฏิบตั อิ ย่างเคร่ งครัด
โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดต่อเชื อโควิด-19 ทําให้เกิดผลกระทบและผลเสี ยต่อนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก
เพราะต้อ งหยุด เรี ยนเป็ นเวลาหลายเดื อ นทําให้เด็ ก ไม่ ส ามารถเรี ยนในห้อ งเรี ยนได้ จึ งทําให้ เด็ ก ไม่
สามารถปรั บตัวในการเรี ยนออนไลน์ได้ โดยโรงเรี ยนมีการเปิ ดการเรี ยนการสอนแบบ on-site และได้
ดําเนินการตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุ ขและมาตรการของศูนย์บริ การสถานการณ์โควิด19 ดังนี 1) มีมาตรการคัดครองวัดไข้และอาการเสี ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) ครู นักเรี ยน ผูป้ กครองและ
ผูร้ ่ วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3) จัดให้มีจุดบริ การล้างมือหรื อเจล
แอลกอฮอล์ล้างมื ออย่างเพี ยงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ลด
ความแออัด ไม่จัดกิ จกรรมรวมกลุ่ มคนจํานวนมาก เหลื อมเวลา ลดเวลากิ จกรรม 5) ทําความสะอาด
ห้อ งเรี ยน พื นผิว สั มผัสร่ ว มทีมี การใช้งานร่ ว มกัน เปิ ดหน้าต่ า ง ประตู เพื อเป็ นการระบายอากาศ 6)
สถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรี ยน เพือใช้ห้องเรี ยน
ให้นอ้ ยทีสุ ด รวมถึงงดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจํานวนมาก (Rattanasenee, 2021)
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จากความเป็ นมาผูว้ ิจัยจึ งสนใจที จะศึ กษาการบริ หารจัดการมาตรการเตรี ยมความพร้ อ ม
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภายใต้ส ถานการณ์ โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใน 6 ด้าน ตามแนวทางขององค์การเพือเด็กแห่ งสหประชาชาติ หน่ วยงาน
ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ จังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เครื อข่ายสภา
องค์กรชุมชน และความคิดเห็ นของผูป้ กครองเพือเป็ นสารสนเทศในการปรั บปรุ งแก้ไข และเป็ นแนว
ทางการพัฒนาให้กับผูบ้ ริ หาร ครู และผูม้ ี ส่วนเกียวข้องในการบริ หารจัด การเตรี ยมความพร้ อมให้ดี
ยิงขึน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์โควิด19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพือศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีมีต่อการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กรอบแนวคิดการวิจัย

ความคิดเห็นของผูป้ กครอง

การบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยนภายใต้ ส ถานการณ์ โควิ ด -19 ของ
โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช 6 ด้าน
1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่ เชือโรค
2. การเรี ยนรู ้
3. การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
4. สวัสดิภาพและการคุม้ ครอง
5. นโยบาย
6. การบริ หารการเงิน
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยในครังนี เป็ นการวิจัยเชิ งผสานวิธี (mixed methods) ซึ งประกอบด้วยเชิ งปริ มาณร่ วม
ด้วยเชิงคุณภาพ มีวธิ ีการดําเนิ นการวิจยั ตามขันตอน ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประชากรทีใช้ในการศึกษา 2 กลุ่ม คือ
1.1.1 บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางสถานศึกษาทีมีส่วนเกียวข้อง
กับการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรี ธรรมราช
จํานวน 25 คน
1.1.2 ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ จํานวน 440 คน (ผูป้ กครอง 1 คน :
นักเรี ยน 1 คน)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ การกําหนดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ซึ งเป็ นตัวแทนของกลุ่มประชากรที สอดคล้องกับการวิจยั คือ บุคลากรทางสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ จํานวน 3 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ตาํ บลทอนหงส์ ผูอ้ าํ นวยการกอง
การศึกษา และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยน ได้จากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี และมอร์ แกน (Pasunon, 2014) ได้จาํ นวน 205 คน และทําการสุ่ มตามสัดส่ วนจํานวน
นักเรี ยนแต่ละชัน แสดงได้ดงั ตารางที 1
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ตารางที 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ า งของผู้ปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงศ์ อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ระดับชัน
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
รวม

ประชากร
52
61
46
49
68
51
45
38
30
440

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
24
28
21
23
32
24
21
18
14
205

2. เครื องมือการวิจยั
เครื องมือทีนํามาใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลการวิจยั ครังนี มีจาํ นวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
1. แบบสัมภาษณ์สาํ หรับบุคลากรทางสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 สัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไป
ตอนที 2 สัมภาษณ์ เกียวกับการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่ อนเปิ ดภาคเรี ยน ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. แบบสอบถามสําหรับผูป้ กครองของนักเรี ยน ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ข้อคําถามเกียวกับความคิดเห็นของผูป้ กครองทีมีต่อการบริ หารมาตรการเตรี ยมความ
พร้ อ มก่ อ นเปิ ดภาคเรี ยน ภายใต้ส ถานการณ์ โควิด -19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอ

489

พรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใน 6 ด้าน มี ลกั ษณะมาตราส่ วน 5 ระดับ คือ ดีมาก มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยมาก
การสร้ า งเครื องมื อ วิ จัย ผู ว้ ิ จัย ได้ ส ร้ า งข้อ คํา ถามให้ ค วามสอดคล้อ งของวัต ถุ ป ระสงค์ใ น
แบบสอบถามทัง 6 ด้า น ด้า นละ 5 ข้อ แบบสอบถามได้เสนอผูเ้ ชี ยวชาญจํา นวน 3 ท่ า น มี ผลการ
วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence, IOC) เฉลียเท่ากับ 0.90
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นข้อมูลทีได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีสัมภาษณ์โดยใช้การสํารวจ
ด้ว ยแบบสั ม ภาษณ์ เพื อทราบถึ ง การบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นเปิ ดภาคเรี ยน ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เมือได้ขอ้ มูลซึ งจะทําให้เห็นภาพรวมของการศึกษาการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาค
เรี ยน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยให้บุคลากรสถานศึกษา
ตอบการสัมภาษณ์ ซึงผูศ้ ึกษาร่ วมรับฟังอยูด่ ว้ ยเพือชีแจงกรณี ทีมีขอ้ สงสัย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลทีได้จากเอกสารหนังสื องานวิจยั บทความสื อสาร
สนเทศตลอดจนเอกสารอืน ๆ ที เกี ยวข้องโดยทางการศึ กษาเอกสาร ขันตอนในการดําเนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.2. ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสัมภาษณ์
2.3 สรุ ปผลการเก็บรวบรวมจากแบบสัมภาษณ์ก่อนทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในภาพรวม นําข้อมูลทีได้มาตรวจสอบและจัดหมวดหมู่
แล้วนําทังหมดมาศึกษาวิเคราะห์โดยกําหนดประเด็นตามขอบเขตของเนือหา
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลในแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติสาํ หรับการวิจยั
เพือให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลทีได้รวบรวม โดยหาค่าข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์สรุ ปผลการวิจยั ดังนี
4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การสังเคราะห์สรุ ปประเด็นทีมีเนื อหาเดี ยวกันเข้าด้วยกันในแต่
ละด้าน
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4.2 ข้อ มู ล แบบสอบถาม วิ เคราะห์ โ ดยหาค่ า เฉลี ย (Mean) และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) โดยกําหนดเกณฑ์ของค่าเฉลีย ดังนี
คะแนนเฉลียตังแต่ 3.68 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลียตังแต่ 2.35 - 3.67 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลียตังแต่ 1.00 - 2.33 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ผลการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์เกียวกับการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่อน
เปิ ดภาคเรี ยน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละด้าน ได้ดงั นี
1.1 ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่ เชื อโรค พบว่า ทางโรงเรี ยนมี การดําเนิ นการตาม
มาตรการศู นย์บริ หารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื อโควิด-19 มี การสแกนบุ คคลเข้าออกใน
โรงเรี ยนอย่างเข้มงวด มีการจัดเว้นระยะห่ างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะทีนัง
เรี ยน ทีนังในโรงอาหาร ทีนังพัก ทางเดิน จุดรอคอย ห้องนอนเด็กเล็ก กรณี ห้องเรี ยนไม่เพียงพอในการ
จัดเว้น ระยะห่ างระหว่างบุคคล ควรจัดให้มีการสลับวันเรี ยนแต่ ละชันเรี ยน การแบ่ งจํานวนนักเรี ยน
หรื อการใช้พืนทีใช้สอย บริ เวณสถานศึกษาตามความเหมาะสม รวมทังยังปฏิบตั ิตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือโควิด-19 ตามหลัก H-M-D-T-T (Hand washing-Mask wearingDistancing-Testing-Thaichana) อย่างเคร่ งครัด
1.2 ด้านการเรี ยนรู ้ พบว่า ทางโรงเรี ยนมีการประกาศเสี ยงตามสายให้ความรู ้เกียวกับโรคโควิด19 และติดประกาศให้ความรู ้เรื องโรคโควิด-19 ตามจุ ดต่าง ๆ ให้สามารถเรี ยนรู ้ ได้ และมีภาพประกอบ
อย่างชัดเจน สนับสนุ นให้นักเรี ยนใช้สื อรอบรู ้ ด้านสุ ขภาพในรู ปแบบและผ่านช่ องทางหลากหลายที
สามารถเข้าถึงได้อนั จะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความรอบรู ้ ดา้ นสุ ขภาพนําไปสู่ การปฏิบตั ิตนด้านสุ ขภาพที
เหมาะสม ติดป้ ายประชาสัมพันธ์เกียวโรคโควิด-19 ตามบอร์ ดต่าง ๆ ในโรงเรี ยน เพือเตรี ยมความพร้อม
ด้านการเรี ยนรู ้ ของเด็กตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา และมีการ
สร้างความเข้มแข็งทางใจเข้าในการเรี ยนการสอนปกติ เพือช่วยให้นกั เรี ยนจัดการความเครี ยดและรับมือ
กับการเปลียนแปลงได้อย่างเหมาะสม
1.3 ด้านครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส พบว่า ทางโรงเรี ยนมีการปรับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนให้เหมาะสมกับเด็ กนักเรี ยนในช่ วงสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโควิด -19 และมี การจัดหาวัส ดุ
สิ งของเครื องใช้และอุปกรณ์ลา้ งมือ หน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอ สําหรับนักเรี ยนและ
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บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ควรมี สํารอง โดยเฉพาะเด็ กเล็ กที เปื อนง่ า ยเพราะถ้าชื นแฉะจะไม่ ส ามารถ
ป้องกันเชือได้ สําหรับเด็กนักเรี ยนทีอาศัยอยูห่ ่ างไกลจากโรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะมีการมอบหมายงาน
ให้ทาํ ทีบ้าน เพือลดการเดินทางในการมาโรงเรี ยน และลดการแพร่ เชือของโรคโควิด-19 และมีการแจก
อุปกรณ์ การเรี ยนสําหรั บนักเรี ยน และมีมาตรการการทําความสะอาด จัดสภาพแวดล้อมของทีพักและ
เรื อ นนอนให้ถูกสุ ขลักษณะ และมาตรการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้รับบริ การสุ ขภาพขันพื นฐานอย่าง
ทัวถึง
1.4 ด้านสวัสดิภาพและการคุม้ ครอง พบว่า ทางโรงเรี ยนมี การแจกหน้ากากอนามัยให้กบั เด็ก
นักเรี ยนทุ กคน มีการตรวจสอบประวัติเสี ยงของบุ คลากรและเด็กนักเรี ยนทุ กครั งเมื อเข้าในโรงเรี ยน
และมีการตรวจสอบเรื องการกักตัวให้ ครบ 14 วัน ก่อนมาทําการเรี ยนการสอนตามปกติและทุกวันเปิ ด
เรี ยน มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามระเบียบสําหรับบุคลากรและนักเรี ยนในโรงเรี ยนทีสงสัยติดเชือ
หรื อป่ วยด้วยโรคโควิด-19 มีการจัดเตรี ยมแผนรองรั บด้านการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนป่ วยกักตัว
หรื อกรณี ปิดสถานศึกษาชัวคราว และกรณี ทีนักเรี ยนหรื อบุคลากรป่ วยจริ งต้องให้หยุดรั กษาจนกว่าจะ
หายเป็ นปกติโดยนําหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันเพือกลับเข้าเรี ยนตามปกติโดยไม่ถือเป็ นวันลา
หรื อวันหยุดเรี ยน
1.5 ด้านนโยบาย พบว่า ทางโรงเรี ยนประกาศหยุดเรี ยนในช่วงทีมีมาตรการควบคุมเข้มตามที
ผูว้ ่าราชการจังหวัดกําหนด คัดกรองนักเรี ยนก่อนเข้าโรงเรี ยน การเดิ นทางไปต่างจังหวัดให้ผูป้ กครอง
แจ้งทางโรงเรี ยนทราบทุกครั ง เพือประเมินความเสี ยงในการมาเรี ยนของเด็กนักเรี ยน ขอความร่ วมมือ
ผูป้ กครองให้แจ้งข้อมู ลบุคคลทีเดิ นทาง มาจากต่างจังหวัดหรื อพืนทีเสี ยงให้ทางโรงเรี ยนทราบ และ
มาตรการด้านการทําความสะอาด รถรั บ –ส่ งนักเรี ยนและชี แจงผูป้ ระกอบการ เพื อป้ อ งกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 โดยถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เพือลดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
1.6 การบริ หารการเงิน พบว่า ทางโรงเรี ยนใช้จ่ายเงิ นงบประมาณในการจัดซื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ
ให้ เพี ยงพอต่ อ การป้ อ งกัน โรคโควิ ด -19 ก่ อ สร้ างปรั บปรุ ง ที ล้า งมื อ ให้ ค รอบคลุ ม พื นที ตังแต่ ห น้า
โรงเรี ยน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ อาคารเรี ยน เพือให้เด็กนักเรี ยนได้ลา้ งมือบ่อย ๆ จัดงบประมาณ
ในการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
2. ผลการวิจยั เกียวกับความคิดเห็นของผูป้ กครองทีมีต่อการบริ หารมาตรการเตรี ยมความพร้อม
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ดังตารางที 2
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ตารางที 2
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกียวกับการบริ หารจัดการมาตรการการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเปิ ดภาคเรี ยน
ภายใต้ สถานการณ์ โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยภาพรวม และรายด้ าน
การบริ หารจัดการมาตรการเตรียมความพร้ อมก่ อนเปิ ดภาคเรียนภายใต้
สถานการณ์ โควิด-19
1. ด้ านความปลอดภัยจากการลดการแพร่ กระจาย

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปล
ความหมาย
4.79
0.40
มาก

1.1 ทางโรงเรี ยนมีการวัดไข้สาํ หรับผูท้ ีเข้ามาในโรงเรี ยนและทํา
สัญลักษณ์ผทู ้ ีผ่านการคัดกรอง
1.2 บุคลากรให้การแนะนําเกียวกับการสวมหน้ากากอนามัยทีถูกต้อง

4.90

0.30

มาก

4.78

0.42

มาก

1.3 ก่อนเข้าในบริ เวณโรงเรี ยนมีจุดบริ การเจลแอลกอฮอล์

4.74

0.42

มาก

1.4 ทางโรงเรี ยนมีการจัดให้เว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1-2 เมตร

4.74

0.40

มาก

1.5 งดการจัดกิจกรรมทีรวมกลุ่มคนจํานวนมาก

4.81

0.30

มาก

4.67

0.48

มาก

2.1 ทางโรงเรี ยนมีการจัดทําสื อความรู ้เกียวกับการป้องกับควบคุม
โรคโควิด-19
2.2 มีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนนอกห้องเรี ยน เพือใช้
ห้องเรี ยนให้นอ้ ยทีสุ ด
2.3 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรู ปแบบของสื อออนไลน์

4.84

0.38

มาก

4.61

0.49

มาก

4.55

0.50

มาก

2.4 มีการเตรี ยมความพร้อมด้านการเรี ยนรู ้ของเด็กตามวัยและพัฒนา
ด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญา
2.5 การสร้างความเข้มแข็งและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่าง
เหมาะสม

4.53

0.51

มาก

4.82

0.45

มาก

2. ด้ านการเรียนรู้
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การบริ หารจัดการมาตรการเตรียมความพร้ อมก่ อนเปิ ดภาคเรียนภายใต้
สถานการณ์ โควิด-19
3. ด้ านการควบคุมถึงเด็กด้ อยโอกาส

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปล
ความหมาย
4.71
0.44
มาก

3.1 มีการปรับรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับบริ บท
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
3.2 ทางโรงเรี ยนมีการจัดหาวัสดุ สิ งของเครื องใช้และอุปกรณ์ลา้ ง
มือสําหรับนักเรี ยนและบุคลากร
3.3 มีมาตรกาการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับการให้บริ การสุ ขภาพขัน
พืนฐานอย่างทัวถึง
3.4 มีมาตรการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนให้
ถูกสุ ขลักษณะ
3.5 มีการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิดา้ น
ศาสนกิจ
4. ด้ านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง

4.74

0.44

มาก

4.59

0.51

มาก

4.81

0.39

มาก

4.62

0.49

มาก

4.81

0.39

มาก

4.68

0.43

มาก

4.1 จัดเตรี ยมแผนด้านการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนป่ วยหรื อ
กรณี ปิดสถานศึกษาชัวคราว
4.2 มีการสื อสารทําความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ ายในการป้องกันการ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด19
4.3 จัดเตรี ยมแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดการความเครี ยดของครู และ
บุคลากร
4.4 มีการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการโควิด19 สําหรับ
บุคลากรและนักเรี ยน
4.5 มีการตรวจสอบประวัติความเสี ยงของบุคลากรและนักเรี ยนเพือ
ทําการกักตัวให้ครบ14วัน
5. ด้ านนโยบาย

4.87

0.334

มาก

4.62

0.485

มาก

4.71

0.454

มาก

4.70

0.471

มาก

4.79

0.412

มาก

4.91

0.27

มาก

4.96

0.194

มาก

5.1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกียวกับโรค โควิด-19 แก่นกั เรี ยน
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การบริ หารจัดการมาตรการเตรียมความพร้ อมก่ อนเปิ ดภาคเรียนภายใต้
สถานการณ์ โควิด-19

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปล
ความหมาย

และบุคลากรในโรงเรี ยน
5.2 มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนว
ทางการป้องกันโรคโควิด-19
5.3 มีการแต่งตังคณะทํางานรับผิดชอบเกียวกับโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษา
5.4 มีการกําหนดบทบาทหน้าที โดยมอบหมายให้บุคลากรทําหน้า
คัดกรองวัดไข้นกั เรี ยน
5.5 การพิ จารณาปิ ดสถานศึ กษาตามความเหมาะสม กรณี นักเรี ยน
หรื อบุคลากรอยูใ่ นกลุ่มเสี ยง
6. ด้ านการบริหารการเงิน
6.1 มีการใช้งบประมาณสําหรับกิจกรรมการป้องกันการระบาดของ
โรคโควิด-19 ตามความจําเป็ น
6.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สําหรับนักเรี ยนและ
บุคลากรในสถานศึกษา
6.3 ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
6.4 การสนับสนุ นกิจกรรมการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด- 19 ในสถานศึกษา
6.5 การสรรหาบุคลากรเพิมเติมในการดูแลนักเรี ยน
รวมเฉลีย

4.93

0.261

มาก

4.95

0.226

มาก

4.85

0.359

มาก

4.88

0.322

มาก

4.67

0.49

มาก

4.82

0.381

มาก

4.65

0.477

มาก

4.73

0.444

มาก

4.61

0.489

มาก

4.22

0.657

มาก

4.74

0.42

มาก

จากตารางที 2 พบว่า ผูป้ กครองมีความคิดเห็นเกียวกับการบริ หารจัดการมาตรการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์โควิค-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.74) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นอยู่ในระดับดี มากทุ กด้าน โดยด้านนโยบายมี
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ค่าเฉลียสู งสุ ด ( = 4.91) รองลงมาคื อ ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่ กระจาย ( = 4.79)
ส่วนด้านการเรี ยนรู ้ และด้านการบริ หารการเงินมีค่าเฉลียตําสุด ( = 4.67)
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จะนํามาอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1. การบริ หารจัดการมาตรการเตรี ยมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคเรี ยนภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จากการสัมภาษณ์ใน 6
ด้าน ในด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่ กระจาย จะเห็นว่าโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ มีการ
ดําเนิ นการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่ งครัด โดยมีการตัง
จุดคัดกรองเพือแสกนบุคคลเข้าออกในโรงเรี ยนอย่างเข้มงวด และติดตังเครื องวัดอุณหภูมิทางเข้าออก
โรงเรี ยน มีบริ การทีล้างมื อสําหรั บครู บุคลากรและเด็กนักเรี ยนให้เพียงพอทุ กอาคารเรี ยน และตามจุด
ต่าง ๆ ในโรงเรี ยน และมีเจลแอลกอฮอล์ใช้สําหรั บล้างมือ เพือลดการแพร่ เชื อในโรงเรี ยน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Duangchurn (2020) ซึ งพบว่า ผูบ้ ริ หารต้องมี การบริ หารจัดการศึ กษาที สอดคล้องกับ
ความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริ หาร ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนการสอนออนไลน์
ด้านอุ ปกรณ์ และเทคโนโลยี การออกแบบหลักสู ตรโดยคํานึ งถึ งความแตกต่ างของนักเรี ยนแต่ ละคน
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนและครู ให้ประสบความสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ มี การหารื อและวางแผน
ร่ วมกันของบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องในทุกภาคส่ วน ในด้านการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกียวกับโรคโควิด-19 และติด
ป้ ายประชาสัมพันธ์เกียวโรคโควิด -19 ตามบอร์ ด ต่ างๆในโรงเรี ยน รวมทังประกาศเสี ยงตามสายให้
ความรู ้ เกี ยวกับโรคโควิด -19 และติ ดประกาศให้ความรู ้ เรื องโรคโควิด-19 ตามจุ ดต่ างๆ ให้สามารถ
เรี ยนรู ้ ได้ และมี ภาพประกอบอย่างชัดเจน เพือการปฏิบตั ิต่าง ๆ ในด้านการควบคุ มถึงเด็กด้อยโอกาส
โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีการปรับรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กนักเรี ยน โดยทางโรงเรี ยนจะมอบหมายงานให้ทาํ ที บ้านเพือลดการ
เดิ นทางมาโรงเรี ยน และมี การจัด หาวัส ดุ สิ งของเครื องใช้ อุ ปกรณ์ ลา้ งมื อ เช่ น สบู่ เจลแอลกอฮอล์
หน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอ ในด้านสวัสดิ ภาพและการคุ ม้ ครอง โรงเรี ยนเทศบาล
ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี การเตรี ยมจุ ดล้างมือตามสถานทีต่ างๆใน
โรงเรี ยนและบริ การเจลแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือ และแจกแมสให้กบั เด็กนักเรี ยนทุกคน และหากผูท้ ี
เข้ามาในโรงเรี ยนไม่มีหรื อลื มมีแมสทางโรงเรี ยนจะมี สํารองให้ทุกคน มี การตังเจลแอลกอฮอล์ไว้ทุก
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อาคารเรี ยน และมีการตรวจสอบประวัติเสี ยงของบุ คลากรและเด็กนักเรี ยนทุ กครั งเมื อเข้าในโรงเรี ยน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suksirisak and Klinchet (2020) ทีได้ศึกษาการจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทกษัตริ ยาธิ ราช
โดยโรงเรี ยนได้เห็นความสําคัญของความปลอดภัยในด้านสุ ขภาพของนักเรี ยน จึ งได้มีแนวทางการจัด
การศึ ก ษาที ไม่ เสี ยงต่ อ การแพร่ ของเชื อโรคนี เพื อให้ นั ก เรี ยนสามารถทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยทางการศึกษาทฤษฏีการการศึกษาแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และได้ออกแบบรู ปแบบ
การศึ กษาเป็ น 3 รู ป แบบ คื อ เรี ยนในห้ อ งปกติ แ บ่ ง พื นที ผู ้ส อนและผู เ้ รี ย น เรี ย นในห้ อ งแบบเว้น
ระยะห่ างของผูเ้ รี ยน และเรี ยนแบบออนไลน์ ผลที ได้คือผลสัมฤทธิ ทางการศึ กษาแต่ ละรู ปแบบมี ผล
ใกล้เคียงกัน และผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนแบบออนไลน์ได้ค่าความพึ งพอใจ
มากที สุ ด ร้ อ ยละ 84 ในด้ า นนโยบาย โรงเรี ยนเทศบาลตํา บลทอนหงส์ อํา เภอพรหมคี รี จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ทําความเข้าใจแก่ผปู ้ กครองนักเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด19 ทางโรงเรี ยนมีการประกาศหยุดเรี ยนในช่วงทีมีมาตรการควบคุมเข้ม ตามที
ผูว้ ่าราชการจังหวัดกําหนด สําหรับนักเรี ยนทีเดินทางไปต่างจังหวัดให้ผปู ้ กครองแจ้งทางโรงเรี ยนทราบ
ทุ ก เพื อประเมิ น ความเสี ยงในการมาเรี ย นของเด็ กนักเรี ยน และขอให้ กัก ตัว 14วัน ก่ อ นมาโรงเรี ย น
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Tongprecha (2020) ซึ งพบว่า การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนวชิ รธรรมสาธิ ต เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ เป็ นไปตามนโยบายการศึ กษา และแนวทางของ
รั ฐบาลในการเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์และมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ ระบาดในสถานการณ์สถานศึ กษาเพือความปลอดภัยสู งสุ ดของนักเรี ยนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในด้านการบริ หารการเงิ น โรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช มีการจัดเงินงบประมาณในการจัดซื ออุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการป้ องกันโรคโค
วิ ด -19 และใช้จ่ายเงิ นงบประมาณในการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ งที ล้างมื อ ให้ ค รอบคลุ ม พื นที ตังแต่ ห น้ า
โรงเรี ยน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ อาคารเรี ยน เพือให้เด็กนักเรี ยนได้ลา้ งมือบ่อย ๆ
2. ความคิดเห็ นของผูป้ กครองเกียวกับการบริ หารจัดการมาตรการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื องจากทางโรงเรี ยนมีการวัดไข้สําหรั บผูท้ ีเข้ามาใน
โรงเรี ยนและทํา สั ญ ลักษณ์ ผูท้ ี ผ่า นการคัด กรอง งดการจัด กิ จ กรรมที รวมกลุ่ ม คนจํา นวนมาก ทาง
โรงเรี ยนมีการจัดทําสื อความรู ้เกียวกับการป้ องกับควบคุมโรคโควิด-19 มีมาตรการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
ได้รับการให้บริ การสุ ขภาพขันพืนฐานอย่างทัวถึงและมีการทําความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมใน
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การปฏิ บัติ ด้าน ศาสนกิ จ เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น ด้า นนโยบายผุป้ กครองมี ค วามเห็ น ด้วยสู ง สุ ด
เนื องจาก โรงเรี ยนมี การประชาสั มพันธ์ให้ความรู ้ เกี ยวกับโรคโควิด-19 แก่ นักเรี ยนและบุคลากรใน
โรงเรี ยน และมี การแต่ ง ตังคณะทํา งานรั บผิด ชอบเกี ยวกับ โรคโควิ ด-19 ในสถานศึ กษา ด้า นความ
ปลอดภัยจากการลดการแพร่ กระจาย ผูป้ กครองมีความเห็ นด้วยรองลงมา อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ Tunkaew (2010) ทีพบว่า ผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เชี ย งรายอยู่ในระดับมากโดยค่ าเฉลี ยเท่ า กับ 4.14 (S.D. = 0.86) และเมื อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ ละด้านพบว่าผูป้ กครองมี ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยนใน
ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค ลากรมากที สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านการบริ ห ารงานทัวไป ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ รวมทังยัง สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Pankutruea (2013) ที ได้ศึ กษาความพึ ง พอใจของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู ป้ กครองต่ อ การบริ ห ารงานของโรงเรี ย นอยู่ในระดับ มากโดย
เรี ย งลําดับ จากค่ า เฉลี ยมากไปหาน้ อ ยคื อ ด้า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงานบุ ค คล การ
บริ หารงานงบประมาณ และการบริ หารงานทัวไป ด้านการควบคุมถึ งเด็กด้อยโอกาส อยูใ่ นระดับมาก
เนื องจากโรงเรี ยนมีมาตรการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้รับการให้บริ การสุ ขภาพขันพืนฐานอย่างทัวถึง มี
การทําความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิดา้ น ศาสนกิจ และมีการปรั บรู ปแบบการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับบริ บท ในช่ วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านสวัสดิภาพและการคุม้ ครอง อยูใ่ น
ระดับมาก เนื องจากโรงเรี ยนมีการจัดเตรี ยมแผนด้านการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนป่ วยหรื อ กรณี
ปิ ดสถานศึกษาชัวคราว มีการตรวจสอบประวัติความเสี ยงของบุคลากรและนักเรี ยนเพือทําการกักตัวให้
ครบ 14 วัน ด้านการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก เนื องจากทางโรงเรี ยนมีการจัดทําสื อความรู ้ เกียวกับการ
ป้ อ งกับ ควบคุ ม โรคโควิ ด -19 มี ก ารสร้ า งความเข้ม แข็ง และระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นได้อ ย่า ง
เหมาะสม ด้านการบริ ห ารการเงิน อยู่ในระดับ มาก เนื องจากโรงเรี ยนมี ก ารใช้งบประมาณสําหรั บ
กิจกรรมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจําเป็ น และมีการประสานงานและแสวงหา
แหล่ ง ทุ น สนับ สนุ น จากหน่ ว ยงาน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น ความคิ ด เห็ น ในด้านต่ า ง ๆ นี ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Prasetto (2014) ซึ งได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการ
บริ หารงานโรงเรี ยนบ้านคลองจาก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพึง
พอใจในการบริ หารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือจําแนกรายด้าน พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับ
มัธ ยมศึ กษามี ความพึ ง พอใจการบริ ห ารด้านสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศของโรงเรี ยนและด้า น
พฤติกรรมของนักเรี ยนมากว่าผูป้ กครองนักเรี ยนระดับประถมศึกษาอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
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.05 ส่ วนด้านวิชาการ ด้านครู ผูส้ อน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
1.1 ในด้านการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนควรมีการเตรี ยมความพร้อมด้านการเรี ยนรู ้ ของเด็กตามวัยและ
พัฒนาด้านสังคมอารมณ์ และสติ ปัญญามากยิงขึน ควรมี การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรู ปแบบของสื อ
ออนไลน์ และควรมีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนนอกห้องเรี ยน เพือใช้หอ้ งเรี ยนให้นอ้ ยทีสุ ด
1.2 ในด้านการบริ หารการเงิ น โรงเรี ยนควรมี การสรรหาบุคลากรเพิมเติมในการดู แลนักเรี ยน
ควรมีการสนับสนุ นกิจกรรมการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด- 19 ในสถานศึกษา และจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สําหรับนักเรี ยนและบุคลากรในสถานศึกษาให้มากยิงขึน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
ควรศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การมาตรการด้า นการเรี ยนรู ้ และด้ า นการบริ หารการเงิ น เช่ น
การศึ กษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการบริ หารจัดการมาตรการด้านการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอน
หงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช หรื อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริ หารการเงินใน
สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรี ยนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ
จากการศึกษาทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้ ทีกว้างขึนในยุควูกา้ เวิลด์ มีวตั ถุ ประสงค์ 1.เพือพัฒนา
สามัตถิยะการรู ้ หนังสื อของผูเ้ รี ยนกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ทีอยู่นอกระบบการศึ กษา 2. เพื อนําสามัตถิ ยะการรู ้
หนังสื อไปพัฒ นาคุณภาพชี วิต 3.เพื อขยายเครื อข่ ายการเรี ยนรู ้ ส ามัตถิยะการรู ้ หนังสื อสู่ ชุมชน โดยมี
ขันตอนวิจัยดัง ต่ อไปนี . ศึ กษาหาความต้องการจําเป็ นพืนฐานของผูเ้ รี ยน . พัฒนาเนื อหา ความรู ้
สามัตถิยะและทัศนคติทีจะมอบให้แก่ผูเ้ รี ยน . ทําความเข้าใจ ลําดับความสําคัญของเนื อหาทีจะพัฒนา
ให้แก่ ผูเ้ รี ยน . วางแผนและออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพือบรรลุ สามัตถิยะการรู ้ หนังสื อ .
ประสานงานกับผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในชุมชนเพือดําเนิ นการร่ วมกัน และ . ประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ สําหรั บผูเ้ รี ยน โดยกลุ่ ม เป้ าหมายคื อ ผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึ ก ษา รวมถึงกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ทีเป็ น
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษาผูท้ ีสนใจเข้าร่ วมโครงการ ซึ งสามารถสรุ ปได้ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้พฒั นา
สามัตถิยะการรู ้ หนังสื อ ตลอดจนนําไปพัฒนาคุณภาพชี วิตได้ ผลการวิจยั กิจกรรม Wider Learning in
VUCA World “เปิ ดเป้ เปย์ส ามัต ถิ ยะ” ที พัฒ นาสามัต ถิ ยะการรู ้ ห นัง สื อ ของผู เ้ รี ยน ที อยู่น อกระบบ
การศึกษา รวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา ภายใต้การจัดการเรี ยนรู ้ทีกว้างขึนในยุค VUCA World มี
การแนะนํารายละเอียดให้รู้จกั กับชุ มชนมากยิงขึน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในชุ มชน เพือส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีคุณภาพชี วิตทีดีขึนได้ จากผลการจัดกิจกรรม สามัตถิยะการรู ้ หนังสื อทีผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้รับ อยู่ในระดับมากทีสุ ดและมาก คื อ ได้พฒ
ั นาสามัตถิ ยะการรู ้ หนังสื อ ประสบการณ์ ที
ได้รับเพือนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการนําสามัตถิยะ การรู ้หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
501

คําสําคัญ: สามัตถิยะการรู ้หนังสื อ, ผูเ้ รี ยนนอกระบบ, ผูเ้ รี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์, ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา,
ครู อาสา, การจัดการเรี ยนรู ้เพือลดความเหลือมลําทางการศึกษา
Abstract
The purpose of learning management theory from a broader perspective in the Vuca world is
to integrate and apply Thai language subject for Non-formal education Learners and the ethnic group
learners who’s lack the educational opportunity. The purpose of this study is to create the knowledge
of Non-formal education Learners and the ethnic group learners who’s lack the educational
opportunity, which can improve the quality of life. In order to expand the community of learning
network and enable students to obtain more knowledge. 2. To develop the literacy skills competence
of Non-formal education Learners and the ethnic group learners who’s lack the educational
opportunity to develop the life quality to survival 3. To expand the network of learning to wide
community, and 4. The university students bring the knowledge of competence of learning in Ways
of Teachers on the Professional Learning Community’s Subject to achieve the real life. There are 6
steps: 1. To study the Needs of learners, 2. To create the content, knowledge, competence and the
attitude to the learners, 3. To understand and arrange the priority of content, 4.to do the plan and to
create the learning activities for achieve expected learning outcomes pf Literacy skills competence, 5.
To cooperate the community stakeholders together for co-operation and 6. To assess the learning
result of learners. The target group is Non-formal education Learners and the ethnic group learners
who’re interested in this project. The results show that participants in wider learning activities in vuca
world help to improve their quality of life. "Open metacognition" develops non formal education
learners, including educational subordination. Under the broader learning management, vuca world
provides more information to the community. In addition, the community environment promotes the
improvement of the quality of life of participants. The results show that most participants are rated as
the highest level. Development of quality of life and experience in improving quality of life.
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Keywords: literacy competence, Non-formal learners, Ethnic group learners,
Underprivileged learners in Education, volunteer teacher, learning management for
reduce educational inequity
บทนํา
ในปั จจุบนั สังคมไทยและสังคมโลกเกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกด้าน หรื อทีเรี ยกกัน
อย่างแพร่ หลายว่า โลกยุค VUCA World คําว่า VUCA เป็ นคําย่อของความผันผวน (volatility) ความไม่
แน่นอน (uncertainty) ความสลับซับซ้อน(complexity) และความคลุมเครื อ (ambiguity) โดยหมายถึงยุค
ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ซึ ง
ทําให้ทุกภาคส่ วนได้รับผลกระทบต่อกันไปแบบวงจรลูกโซ่ การเปลียนแปลงทีรวดเร็ ว ไม่แน่นอน ยาก
ต่ อ การคาดเดา มี ค วามซั บ ซ้ อ นและคลุ ม เครื อ ค่ อ นข้างสู ง (Giles,
) การเติ บ โตในยุคแห่ ง การ
เปลียนแปลงแบบนี เป็ นเรื องทีน่ ากังวลอย่างมากซึ งส่ งผลกระทบกับการศึกษาโดยตรง คือ การจัดการ
เรี ยนรู ้ ในปั จจุบนั จะต้องทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดสามัตถิยะทีสามารถนําไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตประจําวันได้
อย่างสมบูรณ์มากทีสุ ด จึงเกิดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที ขึน คือการปรับเปลียนวิธีการ
เรี ยนรู ้เพือสามารถดํารงชี วิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ในโลกยุควูกา้ เวิลด์ ซึ งมีวิธีการจัดกระบวนการการ
เรี ย นรู ้ ห ลากหลายรู ป แบบโดยให้ ผู เ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้ จ ากการลงมื อ ทํา (Active Learning) เพื อพบเจอ
ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง จึ งนําไปสู่ การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่แบบยังยืน (วิจารณ์ พานิ ช, 2555 : 1516)
จากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของสถานการณ์ในปั จจุบนั ส่ งผลให้ผูส้ อนต้องยอมรับทีจะ
เรี ยนรู ้ ปรั บตัว และแก้ปัญหา ผูส้ อนต้องพัฒนาสามัตถิยะซึ งประกอบไปด้วยความรู ้ ทักษะและเจตคติ
ต่าง ๆ เพือพัฒนาต่อยอดเป็ น สมรรถนะ (Competencies) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2561) เพือก่อให้เกิดการศึกษาอย่างกว้างขวางโดยไม่มีขอ้ จํากัด ผูส้ อนต้องเรี ยนรู ้วิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ผูเ้ รี ยนได้คิดนอกกรอบและพัฒนาสามัตถิ ยะมากยิงขึน งานของครู ผูส้ อนไม่ ได้มีแค่งานสอน
ภายในโรงเรี ยนเพียงอย่างเดี ยว ถ้าหากต้อ งการที จะทําให้เกิ ดการเปลียนแปลงอย่างยังยืน เราควรจะ
แสวงหาคุณภาพชี วิตจากหลาย ๆ มิ ติ ในฐานะทีเราต่างก็เป็ นมนุ ษย์ เราทุกคนล้วนมี ความซับซ้อนใน
หลายแง่ มุมของชี วิต ที ไม่ สามารถจํากัด อยู่เพียงแค่ รูปแบบเดี ยว ส่ งผลให้ผูส้ อนได้รับประสบการณ์
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ แบบใหม่และเทคนิ คการสอนทีไม่มีขอ้ จํากัด เพือเตรี ยมรับมือกับการเปลียนแปลง
ของสถานการณ์ในปั จจุบนั ซึ งความรู ้ เกี ยวกับการเปลียนแปลงจะนําไปสู่ การพัฒนาสามัตถิยะสื อสาร
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ของคนในชุ มชน อี กทังผูส้ อนต้องเรี ยนรู ้ ทีจะทํางานร่ วมกันกับชุ มชนที มีความหลากหลาย และนํา
องค์ประกอบในชุมชนมาเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้เพือต่อยอดสามัตถิยะของผูเ้ รี ยนอย่างยังยืน
คณะผูว้ ิจยั เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพือดํารงชีวิตในโลกยุควูกา้ เวิลด์ สําหรับ
ผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึ กษาและผูด้ ้อยโอกาสทางการศึกษา จึ งได้จัดทํารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึ กษาและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา เพือพัฒนาการรู ้ หนังสื อของ
ผูเ้ รี ยนทีอยู่นอกระบบการศึ กษา ผูเ้ รี ยนสามารถนําทักษะการรู ้ หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพชี วิต และเพือ
เป็ นการขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ สามัตถิยะการสื อสารสู่ ชุมชนให้กว้างขึน โดยบู รณาการแหล่งเรี ยนรู ้
จากชุ มชนในการให้ก ารศึ กษา ให้ความรู ้ ความเข้าใจ เปรี ยบเสมื อ นห้อ งเรี ยนธรรมชาติ ทีประหยัด
สะดวกและเอือต่อการจัดการเรี ยนรู ้มากยิงขึน
อีกทังคณะผูว้ ิจยั ยังเล็งเห็นถึงปั ญหาความเหลือมลําทางการศึกษา และรู ปแบบการจัดการศึกษา
เพื อกลุ่ มชาติ พ ันธุ์ ซึ งถื อ เป็ นปั ญ หาที ยืด เยือมานาน ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความขัด แย้งในสั ง คม การพัฒ นา
เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศและส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของผูค้ นในชุมชนถดถอยลงไปด้วย ซึงเป็ นหนึ ง
ในปั ญหาที มีความสําคัญและควรที จะได้รับการแก้ไข เนื องจากการศึ กษาเป็ นรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาคน พัฒนาชีวิตความเป็ นอยูใ่ ห้ดีขึน การสร้างการศึกษาในแนวทางทีจะลดความยากจนและความ
เหลือมลําด้วยการศึกษาที มีคุณภาพ สร้ างคนในชุมชนให้เป็ นพลเมือ งทีมี คุณภาพ สามารถที จะพึ งพา
ตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตอย่างมันคงยังยืน
คณะผูว้ ิจัยจึ งได้จัด ทําโมเดล “เปิ ดเป้ เปย์ส ามัตถิ ยะ” ขึ น ซึ งเป็ นโมเดลในการจัดการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึกษาและผูด้ ้อยโอกาสทางการศึกษาในเรื องของสามัตถิยะการรู ้ หนังสื อ
โดยมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี เริ มต้นโดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าร่ วมกิจกรรมโดยใช้ช่องทาง Google
Meet โดยมี แกนนําครู อาสาเป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรม ซึ งมี กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทงหมด
ั
3 ฐานการเรี ยนรู ้ จะให้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้เรี ยนรู ้จากภาพเรื อง คําในชีวิตประวัน และร่ วมกิจกรรม “What should I do ?” เมือ
กิ จกรรมเสร็ จ สิ น จึ งร่ วมกันสรุ ปกิ จ กรรมที ผ่า นมา และให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทําแบบสอบถามเพื อ
ประเมิ นสามัตถิยะการรู ้ หนังสื อ พร้ อมทังสรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มสามัตถิยะการรู ้ หนังสื อเพือใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
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วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาสามัตถิยะการรู ้หนังสื อของผูเ้ รี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอยูน่ อกระบบการศึกษา
2. เพือนําสามัตถิยะการรู ้หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพือขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู ้สามัตถิยะการรู ้หนังสือสู่ ชุมชน
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึกษาและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
ปั จ จุ บ ัน วิ ถี ก ารเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์เปลี ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว อัน เป็ นผลสื บ เนื องมาจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร การขยายตัวทางสังคมในโลกยุคโลกาภิวตั น์
(Globalization) ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง องค์ความรู ้ และวิทยาการใหม่ ๆ ล้วนเกิดขึนมาอย่าง
ต่อเนื อง ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจทีใช้ความรู ้เป็ นฐาน (Knowledge-based Economy) ทํา
ให้ประชากรเกิดความต้องการในการแสวงหาความรู ้ นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ในแทบทุกกิจกรรมของสังคม
วิถีการเรี ยนรู ้ของมนุษย์จึงขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ (ชันเรี ยน) ไปสู่ การเรี ยนรู ้จากการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่ งผลทําให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษารวมไปถึงแหล่งการเรี ยนรู ้
ทีหลากหลาย
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เป็ นการศึกษาทีมุ่งจัดให้กลุ่มเป้ าหมายได้พฒั นาชีวิต และสังคม
โดยมี หลักการจัดการศึ กษาเพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี
ด้อยโอกาสพลาด หรื อขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรี ยน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้ ฝึ กทักษะ
ปลู กฝั งเจตคติ ทีจําเป็ นในการดํารงชี วิต และการประกอบสัมมาชี พ อี กทังสามารถปรั บตัวให้ทนั กับ
ความเปลียนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ ทีเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วได้อย่างมีความสุ ขตามควรแก่
อัตภาพ (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2538 อ้างถึงในอาชัญญา รัตนอุบล, 2542 : 3)
2. การศึกษาทีไร้ขอ้ จํากัด
การศึกษาทีผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนรู ้ได้ตามความสนใจของตัวเอง เรี ยนรู ้เพือพัฒนาศักยภาพ
เรี ยนตามความพร้ อมและโอกาส ไม่ มีการกําหนดเวลา ไม่มีขอ้ จํากัดเรื องใด ๆ มีหรื อไม่มีการรั บรอง
มาตรฐานการศึกษาก็ได้ เรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา ศึกษาเพิมเติมได้ดว้ ยตนเอง ซึ งการศึกษาตามอัธยาศัยนี ยัง
รวมไปถึงประสบการณ์การทํางานทีสังสมจนเกิดเป็ นความรู ้, การแลกเปลียนประสบการณ์, การพูดคุย,
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การศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ, การศึกษาตลอดชีวิต, การเรี ยนพิเศษ, การเรี ยนคอร์ สออนไลน์ตามความ
สนใจ, การเข้าเวิร์คช็อปต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย
นักการศึกษาทังในประเทศ และต่างประเทศต่างก็ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยไว้
มากมาย ดังเช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
ได้ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยว่า เป็ นการศึกษาทีให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื อ
หรื อแหล่งความรู ้อืน ๆ
พระราชบัญ ญัติ ส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้
ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ งบุคคล
สามารถเลือกทีจะเรี ยนรู ้ ได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการโอกาส ความพร้ อม
และศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
เอ็ดการ์ แฟร์ (Edgar Faure, 1972) อดี ตรั ฐมนตรี ว่าการ กระทรวงศึกษาธิ การ ประเทศฝรั งเศส
และคณะ ได้ให้ความหมายของการศึ กษาตลอดชี วิตว่าการศึ กษาตลอดชี วิต ไม่ใช่ ระบบการศึกษาแต่
อย่างใด หากเป็ นแม่บทของการศึกษา โดยรวมการศึกษาแต่ละแบบมาจัดให้มีความต่อเนือง ผสมผสาน
และเสริ มซึ งกันและกัน
อาร์ เอช เดฟ (R.H. Dave, 1976) นักการศึกษาให้ความหมาย ของการศึกษาตลอดชี วิตว่าเป็ น
แนวคิดทีพยายามมองการศึ กษาในภาพรวม ซึ งรวมการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษา
นอกระบบ (Non-Formal Education) และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (Informal Education) ให้ มี ก าร
ประสานสัมพันธ์ทังในด้านของความต่อ เนื องของ เวลา (ช่ วงชี วิตคน) และเนื อหาสาระที คนต้อ งนํา
ความรู ้ ไปใช้การศึกษา ตลอดชีวิตจะต้องมีลกั ษณะทียืดหยุ่นในด้านเวลา สถานที เนื อหา และเทคนิ ค
การเรี ยนการสอน ตลอดจนการเรี ยนรู ้มีหลายรู ปแบบและหลายวิธีการ
สุมาลี สังข์ศรี (2543) กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ภาพรวมของการศึกษาทุกประเภท
ทีเกิดขึนตลอดชีวิตของมนุษย์ตงแต่
ั เกิดจนตาย เป็ นการศึกษาเพือมุ่งพัฒนาบุคคลให้ปรับตัวเข้ากับความ
เปลียนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคลและพัฒนาต่อเนืองไปให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษา
ตลอดชี วิตครอบคลุมการศึกษาทุกรู ปแบบ ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึ กษา
แบบไม่เป็ นทางการจากทุกแหล่งความรู ้ในชุมชนและสังคม และเกิดขึนได้ทุกที โดยไม่จาํ กัดเวลาและ
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สถานที การศึกษาตลอดชี วิตเป็ นการศึ กษาที สัมพันธ์กบั ชี วิตและผสมผสานกลมกลื นกับการดําเนิ น
ชีวติ ของบุคคล
การศึ กษาตามอัธยาศัย จึ งเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในวิถีชีวิตประจําวันของบุ คคล เพือเพิมพูน
ความรู ้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชี วิต ซึ งบุ คคลสามารถเลื อกที จะเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื อง
ตลอดชี วิ ต ตามความสนใจ ความต้อ งการโอกาส ความพร้ อม และศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ของแต่ ล ะ
บุ ค คล โดยศึ กษาจากบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน ประสบการณ์ สั ง คม สภาพแวดล้อ ม สื อ หรื อ แหล่ ง
ความรู ้อืน
4. ความหมายของสามัตถิยะ (Competence)
สามัตถิยะ (Competence) หมายถึง ทักษะ ความสามารถของบุคคล ทีนําความรู ้ ความเข้าใจ มา
แสดงออกหรื อกระทําการอย่างใดอย่างหนึงได้ถึงระดับมาตรฐานทีกําหนด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)
สามัต ถิ ย ะการรู ้ ห นั ง สื อ คื อ รู ้ อ่ า นรู ้ เขี ย น (literacy) หมายถึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ อ่ า นออกเขี ย นได้
(reading & writing) แต่ ตอ้ ง “อ่ านเข้าใจเขียนรู ้ เรื อง” คือ เข้าใจความหมายของคําต่าง ๆ และสามารถ
สื อสารคํา ต่ า ง ๆ เหล่ า นั นออกมาได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสม หรื อ “รู ้ ศ ัพ ท์ รู้ ภ าษา” Literacy มี อี ก
ความหมายหนึ งคือ “เข้าใจใช้เป็ น” เมือใช้กบั ความรู ้ดา้ นอืน ๆ เช่น ICT Literacy คือ เข้าใจ และใช้ ICT
เป็ น, Health Literacy คือ เข้าใจ และสามารถดําเนิ นชีวติ ให้เป็ นคนมีสุขภาพดี ฯลฯ
5. ความหมายของคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ให้ความหมายของ
“คุณภาพชี วิต” เมือ พ.ศ.
ว่า “คุณภาพชี วิต คือ การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในระดับที เหมาะสมตาม
ความจําเป็ นพืนฐานในสังคมหนึ ง ในช่ วงเวลาหนึ ง ๆ องค์ประกอบของความเป็ นพืนฐานทีเหมาะสม
อย่างน้อยก็น่าจะมีอาหารทีเพียงพอ มี เครื องนุ่ งห่ ม มีทีอยู่อาศัยที เหมาะสม มี สุขภาพกาย และจิ ตใจดี
ได้รับการศึ กษาขันพืนฐาน มีความปลอดภัยในชี วิต และทรั พย์สิน รวมทังได้รับการบริ การพืนฐานที
จําเป็ น ทังทางเศรษฐกิจ และสังคม เพือประกอบการดํารงชีพอย่างยุติธรรม”
UNESCO ได้ให้ความหมายของ “คุณภาพชีวิต” เมือ ค.ศ.1981 ว่า “คุณภาพชีวิต เป็ นความรู ้สึก
ของการอยูอ่ ย่างพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตทีมีส่วนสําคัญมากทีสุ ดของบุคคล”
คุณภาพชีวิต จึงหมายถึง การดํารงชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีดี มีความสุ ขมีความสมบูรณ์ ทัง
ร่ างกาย และจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมทีตนอยูไ่ ด้อย่างดี ขณะเดียวกันก็
สามารถเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทังสามารถใช้ศกั ยภาพส่ วนบุคคลสร้างสรรค์พฒั นา
ตนเอง และสังคมให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
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6. ครู อาสา
ปั จจุ บนั ของสังคมไทย ยังมีกลุ่มคนอีกจํานวนไม่น้อยในหลาย ๆ พืนทีทีประสบกับความขาด
แคลนในด้านต่าง ๆ ทังทางด้านปั จจัยในการดํารงชี วิต และทางด้านการศึกษา ซึ งมีอยู่เป็ นจํานวนมาก
ซึ งการขาดแคลนสิ งเหล่านี อาจก่อให้เกิดปั ญหา และภาระให้แก่สังคม ครู อาสาจึ งเป็ นผูท้ ีมีจิตอาสาเข้า
ไปช่ วยเหลือผูท้ ีขาดแคลนทางด้านการศึกษาของคนในชุมชน เพือลดความเหลือมลําของสังคม มูลนิ ธิ
กระจกเงา สํานักงานเชียงราย ได้กล่าวถึงครู อาสาไว้ว่า การจัดกิจกรรมครู อาสาในโครงการครู บา้ นนอก
จะมุ่ งเน้นไปในการที จะช่ วยกันระดมกลุ่มคนซึ งอยู่ในมุมต่ าง ๆ ของสังคมที มี โอกาสดี กว่าพวกเขา
เหล่ านันมาเป็ น “อาสาสมัคร” เพื อให้ ได้เข้ามาร่ ว มกัน เป็ นส่ ว นหนึ งในการมี ส่ ว นร่ วมที จะช่ วยกัน
พัฒ นาชุ มชนชนบทในพื นที เหล่ านัน อาสาสมัค รเหล่ านี ซึ งนอกจากจะได้ร่ว มกัน ทําประโยชน์ ต่ อ
ชาวบ้านแล้ว พวกเขาก็ยงั ได้จะได้รับประโยชน์จากการเข้ามี ส่วนร่ วมอีกมากมาย กล่ าวคือจะปลูกฝั ง
จิตสํานึ กทีดี มีความเห็นอกเห็ นใจผูอ้ ืน ช่ วยกันแบ่งปั นสิ งทีดี ๆ มีความสมานสามัคคี มี จิตใจทีมีความ
เป็ น “จิ ตอาสา ความเป็ นคนอาสา” ดังนันครู อาสาจึงเป็ นผูท้ ี มีจิตอาสาเพือเข้ามามอบโอกาสให้กบั ผูท้ ี
ขาดแคลนด้านการศึกษา
7. การจัดการเรี ยนรู ้เพือลดความเหลือมลําทางการศึกษา
ปัญหาความเหลือมลําทางการศึกษาถือเป็ นปั ญหาทียืดเยือมานาน ส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของผูค้ นถดถอยลงไปด้วย ซึ ง
เป็ นหนึงในปั ญหาทีมีความสําคัญและควรทีจะได้รับการแก้ไขเนืองจากการศึกษาเป็ นรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาคน พัฒนาชีวิตความเป็ นอยูใ่ ห้ดีขึน (รัชวดี แสงมหะหมัด , 2560)
การสร้ า งการศึ ก ษาในแนวทางที จะลดความยากจนและความเหลื อมลําด้ว ยการศึ กษาที มี
คุ ณ ภาพ สร้ า งคนให้ เป็ นพลเมื อ งที มี คุณ ภาพ สามารถที จะพึ งตนเองได้ในทางเศรษฐกิ จ และร่ ว ม
รั บผิดชอบกับการเปลี ยนแปลงของสังคมและการเมื อ งอย่างต่ อเนื อง จําเป็ นต้องลงทุ นไม่ เพี ยงด้วย
งบประมาณ หากแต่ตอ้ งลงแรงด้วยเจตจํานงทางการเมือง (Political Will) ร่ วมด้วยเป็ นสําคัญ เราจึงจะ
เห็นการพึงตนเองและเป็ นอิสระได้ทงทางเศรษฐกิ
ั
จและการเมือง (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร , )
8. กลุ่มชาติพนั ธุ์
ชาติ พ ัน ธุ์ (ethnicity หรื อ ethnos) คื อ การมี ว ฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภาษาพู ด
เดี ยวกัน และเชือว่า สื บเชือสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรี ยง จีนลาว เป็ นต้น
กลุ่มชาติ พ นั ธุ์หรื อกลุ่มวัฒนธรรมมี ลกั ษณะเด่ นคือ เป็ นกลุ่ มคนที สื บทอดมาจากบรรพบุ รุษ เดี ยวกัน
บรรพบุ รุษในที นี หมายถึ งบรรพบุ รุษทางสายเลื อด ซึ งมี ลกั ษณะทางชี ว ภาพและรู ปพรรณ (เชื อชาติ )
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เหมือนกัน รวมทังบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผูท้ ีอยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันจะมีความรู ้ สึกผูกพัน
ทางสายเลื อด และทางวัฒนธรรมพร้ อมๆ กันไปเป็ นความรู ้ สึกผูกพันที ช่วยเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ ของ
บุคคลและของ ชาติพนั ธุ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู ้สึกให้เกิดความเป็ นอันหนึ ง
อันเดี ยวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิง ถ้าผูท้ ีอยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์นับถือศาสนาเดียวกันความรู ้สึกผูกพันนี
อาจ เรี ยกว่า "สํานึก" ทางชาติพนั ธุ์หรื อชาติลกั ษณ์ (อมรา พงศาพิชญ์, 2541)
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการจั ด ทํา โครงการครั งนี คื อ ผู ้ที สนใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม “เปิ ดเป้ ...เปย์
สามัต ถิย ะ” ซึ งเป็ นกลุ่ ม คนที ขาดสามัต ถิ ย ะการรู ้ ห นั ง สื อ ขาดทัก ษะการใช้ภ าษาไทย แต่ มี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน ซึ งกลุ่มเป้าหมายส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานต่างด้าว และรวมไปถึง
บุคคลที อยู่น อกระบบการศึกษา ที อาศัยอยู่ในจัง หวัดนครศรี ธรรมราชซึ งเป็ นเมืองอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว ถือเป็ นอุตสาหกรรมประเภทการให้บริ การ อีกทังการท่องเทียว ยังมีความเกียวเนืองทําให้เกิด
อุตสาหกรรมประเภทต่ าง ๆ เช่ น ร้ านอาหาร ธุ รกิจโรงแรม ร้ านขายของทีระลึก เป็ นต้น ซึ งก่อให้เกิด
การจ้างงาน โดยส่ วนใหญ่แรงงานทีจ้างจะเป็ นแรงงานต่างด้าวทีจําเป็ นต้องใช้สามัตถิยะการรู ้หนังสื อ
เพือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2. เครื องมือการวิจัย
2.1 The International Phonetic Alphabet ( IPA Chart )
2.2 แบบสํารวจความจําเป็ นพืนฐานด้านทักษะการรู ้หนังสื อ
การจัดกิจกรรม “เปิ ดเป้ อาสา พัฒนาการรู ้ หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA
World” ใช้แบบสํารวจความจําเป็ นพืนฐานด้านทักษะการรู ้ หนังสื อ เป็ นเครื องมือในการวัดผลการจัด
กิจกรรมทังหมด ด้าน ได้แก่ . ด้านความเพียงพอในทักษะการใช้ภาษาไทยเพือการสื อสารในปั จจุบนั
. ด้านการศึกษาภาษาไทยเพิมเติม . ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้ภาษาไทยทีสามารถเข้าถึงได้
2.3 แบบสํารวจพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรม “เปิ ดเป้ อาสา พัฒนาการรู ้ หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA
World” ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม “เปิ ดเป้ อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือ
สู่ ชุ ม ชน Wider Learning in VUCA World” เป็ นเครื องมื อ ในการวัด ผลการจัด กิ จ กรรม โดยสํ า รวจ
สามัตถิยะการรู ้หนังสื อทีผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับ ทัง ด้าน ได้แก่ . ได้พฒั นาสามัตถิยะการรู ้หนังสื อ
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. ประสบการณ์ทีได้รับเพือนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และ . การนําสามัตถิยะการรู ้ หนังสื อไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต และแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ด้าน ได้แก่ . การประชาสัมพันธ์
โครงการ . ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ . การจัดลําดับขันตอนของกิ จกรรม
ภายในโครงการ
2.4 เกณฑ์การเป็ นครู อาสาซึ งสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ อกภาษาในทาง
ภาษาศาสตร์ ภาคสนาม โดยมีเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
มีคุณสมบัติทางสังคมทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั โดยมีทกั ษะการรู ้หนังสื อ
มีความรู ้ในภาษาไทย ตลอดจนใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
มีอวัยวะทีใช้ในการออกเสี ยงครบถ้วน
มีสุขภาพอนามัยดี
มีความรู ้เกียวกับวัฒนธรรมในชุมชนของตนเป็ นอย่างดี สามารถเป็ นแหล่งข้อมูลได้
ช่างพูดและมีความเป็ นครู โดยธรรมชาติ
มีเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
มีความรับผิดชอบสู ง
มีความอดทนสู ง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจัยเก็บข้อมู ลโดยส่ งแบบสํารวจความจําเป็ นพืนฐานด้านทักษะการรู ้ หนังสื อ เพือเข้า
ร่ วมกิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA World” และ
ส่ งให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมหลังเสร็ จสิ นการจัดกิจกรรม “เปิ ดเป้ อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน
Wider Learning in VUCA World” การตอบแบบสํา รวจความพึ ง พอใจต่ อ การเข้าร่ วมกิ จ กรรมนี ใช้
ระยะเวลา สัปดาห์ คือ วันที ตุลาคม
– ตุลาคม
และได้รับแบบสํารวจความพึงพอใจ
ต่ อการเข้าร่ วมกิจกรรมกลับมา ชุ ด โดยผูว้ ิจยั ได้ติด ตามแบบสํารวจความพึงพอใจต่ อการเข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างต่อเนือง ซึ งได้กลุ่มตัวอย่าง ชุด คิดเป็ นร้อยละ ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทังหมด
3.1 ขันตอนการดําเนินโครงการ
1.ศึกษาหาความต้องการจําเป็ นพืนฐานของผูเ้ รี ยน
2.พัฒนาเนื อหา ความรู ้ สามัตถิยะและทัศนคติทีจะมอบให้แก่ผเู ้ รี ยน
3.ทําความเข้าใจ ลําดับความสําคัญของวิธีดาํ เนินการวิจยั เพือพัฒนาให้แก่ผเู ้ รี ยน
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4.วางแผนและออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยนเพือบรรลุตามวัตถุประสงค์
5.ประสานงานกับผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ยภายในชุมชนเพือดําเนิ นการร่ วมกัน
6.ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูเ้ รี ยน
. ขันตอนการดําเนินงาน กิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider
Learning in VUCA World” ขันตอนการดําเนิ นงานตามกิจกรรมเปิ ดเป้ เปย์สามัตถิยะ ซึ งเป็ นกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึกษาและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา เพือพัฒนาการรู ้
หนังสื อของผูเ้ รี ยนทีอยูน่ อกระบบการศึกษา ผูเ้ รี ยนสามารถนําสามัตถิยะการรู ้หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเพือเป็ นการขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู ้สามัตถิยะการสื อสารสู่ ชุมชนให้กว้างขึน โดยบูรณาการ
แหล่งเรี ยนรู ้จากชุมชนในการให้การศึกษา ให้ความรู ้ ความเข้าใจ เปรี ยบเสมือนห้องเรี ยนธรรมชาติที
ประหยัด สะดวกและเอือต่อการจัดการเรี ยนรู ้มากยิงขึน ดังรู ปแบบต่อไปนี
1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยช่องทาง Google Meet
2.พิธีกรกล่าวแนะนําแกนนําครู อาสา
3.แกนนําครู อาสาจัดกิจกรรม ฐานการเรี ยนรู ้
. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฐานที “ทําความรู ้จกั กับชุมชนให้มากขึน”
-โรงพยาบาลสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
-ตลาดซ้อนและตลาดเทวดา
-โรงเรี ยนทีเปิ ดโอกาสให้กบั ลูกหลานของแรงงานต่างด้าวเข้าศึกษา ได้แก่
โรงเรี ยนบ้านบางฉาง และโรงเรี ยนวัดประทุมทายการาม
-สถานทีสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ วัดประทุมทายการาม
วัดวิเวกรัตนทัชชุมุณี และคริ สตจักรร่ มเกล้าสิ ชล
-สถานีตาํ รวจภูธรสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
-ศูนย์ประสานงานแรงงานต่างด้าว จังหวัดนครศรี ธรรมราช
-สถานทีท่องเทียว
-กฎหมายเบืองต้นทีควรรู ้ เช่น ไม่อนุญาตให้ขบั ขีรถจักรยานยนต์
การทําสัญญาในเรื องต่าง ๆ
3.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฐานที เรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมในชุ มชนทีอาศัยอยู่ เรื อง คํา
ในชีวิตประวัน
-เรี ยนรู ้เรื อง คําเรี ยกชืออาหาร
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-เรี ยนรู ้เรื องวัฒนธรรม ประเพณี ในชุมชน เช่น วันสารทเดือนสิ บ วันพระ
-เรี ยนรู ้เรื อง กติกามารยาทในสังคม
-เรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
-เรี ยนรู ้เรื อง ชือป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นป้ายจราจร สัญลักษณ์บนฉลากยา
-เรี ยนรู ้เรื องการปฏิบตั ิตวั ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid -19
-เรี ยนรู ้เรื องคําบอกอาการ เช่น อาการเจ็บป่ วย
. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ฐานที What should I do ?
-แกนนําครู อาสาจัดทําบัตรคําขึน โดยใช้คาํ ศัพท์จากกิจกรรมที และ
กิจกรรมที
-ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการอธิ บายความหมายของคําดังกล่าวตามความเข้าใจ
-ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการคิดสถานการณ์จาํ ลองจากคําทีปรากฏบนหน้าจอ
-ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการพูดบทสนทนาทีเกียวข้องกับคําข้างต้น
-ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและแกนนําครู อาสาสรุ ปกิจกรรมร่ วมกัน
1. ร่ วมกันสรุ ปกิจกรรมทีผ่านมา
2. ให้ผูเ้ ข้าร่ วมทําแบบสอบถามเพือประเมินสามัตถิยะการรู ้หนังสื อ
3. ร่ วมสรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มสามัตถิยะการรู ้หนังสื อ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพือหาค่าร้อยละและค่าเฉลีย วิเคราะห์จากแบบสํารวจ
ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider
Learning in VUCA World” จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม คน คิดเป็ นร้อยละ ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการทังหมด
ผลการสอบถามก่ อนเข้ าร่ วมโครงการ
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ตารางที
ข้ อมูลทัวไปของผู้เข้าร่ วมโครงการ
ตัวแปร
. เพศ
. ชาย
. หญิง
. ไม่ตอ้ งการระบุ
. อาชีพ
. ข้าราชการ
. ค้าขาย
. นักเรี ยน
. นิสิตนักศึกษา
. รับจ้างทัวไป
2. แม่บา้ น
.ช่ วงอายุ
. ช่วงอายุ – ปี
. ช่วงอายุ – ปี
. ช่วงอายุ – ปี
. ช่วงอายุ – ปี
. ช่วงอายุ ปี ขึนไป

จํานวนคน (คน)
60
9
50
1
60
1
1
11
43
2
2
60
27
27
1
1
4

ร้ อยละ
100
15
83.3
1.7
100
1.7
1.7
18.3
71.7
3.3
3.3
100
45
45
1.7
1.7
6.67

จากตารางจะพบว่า เมือจําแนกเพศ เพศหญิงมีจาํ นวนมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงได้เข้า
ร่ วมกิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA World”
มากกว่าเพศชาย คิดเป็ น ร้อยละ . ต่อ ร้อยละ ตามลําดับ
จากตาราง เมือจําแนกอาชีพแสดงให้เห็นถึงอาชีพทีเข้าร่ วมกิจกรรมมากทีสุ ดคือ นิสิตนักศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ . นักเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ . อาชีพรับจ้างทัวไปและอาชีพแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ
. อาชีพข้าราชการและอาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ .
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จากตาราง เมือจําแนกช่วงอายุ ช่วงอายุ - ปี และช่วงอายุ - ปี มีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม“เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA World” มากทีสุ ด
คิดเป็ นร้อยละ ช่วงอายุ - ปี และช่วงอายุ - ปี คิดเป็ นร้อยละ .
ตารางที
ข้ อมูลทักษะด้ านภาษาไทยของผู้เข้าร่ วมโครงการ
ตัวแปร
จํานวนคน (คน)
ร้ อยละ
60
100
. ทักษะในการสื อสารภาษาไทย
. ไม่เพียงพอ
36
60
. ปานกลาง
8
13.3
. เพียงพอ
16
26.7
. ความต้ องการศึกษาภาษาไทย
60
100
. ต้องการ
50
83.3
. ปานกลาง
1
1.7
. ไม่ตอ้ งการ
9
15
60
100
.ผู้เข้ าร่ วมศึกษาภาษาไทยจากแหล่ งใดบ้ าง
. อินเทอร์ เน็ต
21
35
. สถานศึกษา
18
30
. หนังสื อ
17
28.3
. บุคคลรอบข้าง
4
6.7
จากตารางจะพบว่า การจัดกิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider
Learning in VUCA World” ใช้แบบสํารวจความจําเป็ นพืนฐานด้านทักษะการรู ้หนังสื อ เป็ นเครื องมือ
ในการวัดผลการจัดกิจกรรมทังหมด ด้าน ได้แก่
. ด้านความเพียงพอในทักษะการใช้ภาษาไทยเพือการสื อสารในปั จจุบนั สรุ ปดังนี ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยเพือการสื อสารในปั จจุบนั ไม่เพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพือการ
สือสารในปั จจุบนั ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ . ทักษะการใช้ภาษาไทยเพือการสื อสารในปัจจุบนั
เพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ .
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. ด้านการศึกษาภาษาไทยเพิมเติม สรุ ปดังนี ต้องการศึกษาภาษาไทยเพิมเติม คิดเป็ นร้อยละ
. ต้องการปานกลางศึกษาภาษาไทยเพิมเติม คิดเป็ นร้อยละ . ไม่ตอ้ งการศึกษาภาษาไทยเพิมเติม
คิดเป็ นร้อยละ
. ด้านแหล่งการเรี ยนรู ้ภาษาไทยทีสามารถเข้าถึงได้ สรุ ปได้ดงั นี ศึกษาภาษาไทยเพือการ
สือสารจากอินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ ศึกษาภาษาไทยเพือการสือสารจากสถานศึกษา คิดเป็ นร้อย
ละ ศึกษาภาษาไทยเพือการสื อสารจากหนังสื อ คิดเป็ นร้อยละ . ศึกษาภาษาไทยเพือการสื อสาร
จากบุคคลรอบข้าง คิดเป็ นร้อยละ .
ผลการสอบถามหลังเข้ าร่ วมโครงการ
ตารางที
สามัตถิยะการรู้ หนังสื อทีผู้เข้ าร่ วมโครงการได้ รับ
ตัวแปร
จํานวนคน (คน)
ร้ อยละ
60
100
. ได้พฒ
ั นาสามัตถิยะการรู้ หนังสื อ
. มากทีสุ ด
42
70
. มาก
18
30
. ปานกลาง
0
0
. น้อย
0
0
1. น้อยทีสุ ด
0
0
. ประสบการณ์ ที ได้ รั บ เพื อนํ า ไปพั ฒ นา
60
100
คุณภาพชี วติ
. มากทีสุ ด
42
70
. มาก
18
30
. ปานกลาง
0
0
2.4 น้อย
0
0
. น้อยทีสุ ด
0
0
. การนํ าสามั ตถิยะการรู้ ห นัง สื อไปพัฒนา
60
100
คุณภาพชี วติ
. มากทีสุ ด
50
83.3
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.
.
.
.

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด

10
0
0
0

16.7
0
0
0

จากตารางสํารวจความพึงพอใจสามัตถิยะการรู ้หนังสื อทีผูเ้ ข้าร่ วมการจัดกิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา
พัฒนาการรู ้หนังสื อ ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA World” จะพบว่าได้รับพัฒนาสามัตถิยะ
การรู ้ หนังสื อ ประสบการณ์เพือนําไปพัฒนาคุณภาพชี วิต และการนําสามัตถิยะการรู ้ หนังสื อไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี
. ได้พฒั นาสามัตถิยะการรู ้หนังสื อ สามารถสรุ ปได้ดงั นี ได้พฒั นาสามัตถิยะการรู ้หนังสื อมาก
ทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ และได้พฒั นาสามัตถิยะการรู ้หนังสื อมาก คิดเป็ นร้อยละ
. ประสบการณ์ ทีได้รับเพือนําไปพัฒนาคุ ณภาพชี วิต สามารถสรุ ปได้ด ังนี ประสบการณ์ ที
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับเพือนําไปพัฒนาคุ ณภาพชีวิตมากที สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ และประสบการณ์ ที
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับเพือนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก คิดเป็ นร้อยละ
. การนําสามัตถิยะการรู ้หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพชี วิต สามารถสรุ ปได้ดงั นี ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
สามารถนําสามัตถิ ยะการรู ้ หนังสื อไปพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตได้มากที สุ ดคิ ดเป็ นร้ อ ยละ . ผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมสามารถนําสามัตถิยะการรู ้หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มากคิกเป็ นร้อยละ .
ตารางที
ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ตัวแปร
. การประชาสั มพันธ์ โครงการ
. มากทีสุ ด
. มาก
. ปานกลาง
. น้อย
. น้อยทีสุ ด

จํานวนคน (คน)
60
46
14
0
0
0

ร้ อยละ
100
76.7
23.3
0
0
0
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. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจั ด
60
100
โครงการ
. มากทีสุ ด
44
73.3
. มาก
14
23.3
. ปานกลาง
2
3.4
. น้อย
0
0
. น้อยทีสุ ด
0
0
. การจัดลําดับขันตอนของกิจกรรมภายใน
60
100
โครงการ
. มากทีสุ ด
44
73.3
. มาก
16
26.7
. ปานกลาง
0
0
. น้อย
0
0
. น้อยทีสุ ด
0
0
จากตารางสํารวจความพึงพอใจจากผูเ้ ข้าร่ วมการจัดกิจกรรม “เปิ ดเป้อาสา พัฒนาการรู ้หนังสื อ
ร่ วมมือสู่ ชุมชน Wider Learning in VUCA World” ทังหมด ด้าน สามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี
. การประชาสัมพันธ์โครงการ สามารถสรุ ปได้ว่า การประชาสัมพันธ์โครงการเหมาะสมมาก
ทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . การประชาสัมพันธ์โครงการเหมาะสมมากคิดเป็ นร้อยละ .
. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ สามารถสรุ ปได้ว่า ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสมมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัด โครงการเหมาะสมมาก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
โครงการเหมาะสมปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ .
. การจัดลําดับขันตอนของกิจกรรมภายในโครงการ สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดลําดับขันตอน
ของกิ จกรรมภายในโครงการมีความเหมาะสมมากทีสุ ด คิด เป็ นร้ อยละ . และการจัดลําดับขันตอน
ของกิจกรรมภายในโครงการมีความเหมาะสมมาก คิดเป็ นร้อยละ .
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อภิปรายผล
กิ จ กรรม Wider Learning in VUCA World “เปิ ดเป้ เปย์ส ามัต ถิ ย ะ” พัฒ นาสามัต ถิ ย ะการรู ้
หนังสื อของผูเ้ รี ยน ที อยู่นอกระบบการศึกษา รวมถึงผูด้ ้อ ยโอกาสทางการศึ กษา และการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยนซึ งเป็ นการศึกษาทีมุ่ งจัดให้กลุ่ มเป้ าหมายได้พฒ
ั นาชี วิต และสังคม โดยมีหลักการจัด
การศึกษาเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ีด้อยโอกาส พลาด
หรื อขาดโอกาสทางการศึ กษาในระบบโรงเรี ยนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้ ฝึ กทักษะปลู กฝั งเจตคติที
จําเป็ นในการดํารงชี วิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทังสามารถปรับตัวให้ทนั กับความเปลียนแปลง
ของวิทยาการต่าง ๆ ที เจริ ญก้า วหน้าไปอย่างรวดเร็ วได้อย่างมี ความสุ ขตามควรแก่อตั ภาพ (อาชัญญา
รัตนอุบล, 2542)
การทํากิจกรรมทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้พฒั นาสามัตถิยะการรู ้หนังสื อ และนําประสบการณ์ที
ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ งคุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีดี มีความสุ ข
มีความสมบู รณ์ ทังร่ างกาย และจิ ตใจ สามารถปรั บตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมที ตนอยู่ได้
อย่างดี ขณะเดี ยวกันก็สามารถเผชิ ญปั ญหาต่ าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทังสามารถใช้ศกั ยภาพส่ วน
บุคคลสร้างสรรค์พฒั นาตนเอง และสังคมให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข (UNESCO, 1993) อีกทังยังเป็ น
การขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ สามัตถิยะการสื อสารสู่ ชุมชนให้กว้างขึน โดยบู รณาการแหล่งเรี ยนรู ้ จาก
ชุมชนในการให้การศึกษา ให้ความรู ้ ความเข้าใจ เปรี ยบเสมือนห้องเรี ยนธรรมชาติทีประหยัด สะดวก
และเอือต่อการจัดการเรี ยนรู ้มากยิงขึน ซึ งปั จจุบนั วิถีการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
อันเป็ นผลสื บเนื องมาจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร การขยายตัวทาง
สั ง คมในโลกยุค โลกาภิ ว ัต น์ (Globalization) ได้แ ผ่ ข ยายออกไปอย่า งกว้า งขวาง องค์ค วามรู ้ และ
วิทยาการใหม่ ๆ ล้วนเกิดขึนมาอย่างต่อเนื อง ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิ จที ใช้ความรู ้ เป็ น
ฐาน (Knowledge-based Economy) ทําให้ประชากรเกิดความต้องการในการแสวงหาความรู ้ นําไปสู่ การ
เรี ยนรู ้ ในแทบทุกกิ จกรรมของสังคม วิถีการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์จึงขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ
(ชันเรี ยน) ไปสู่ การเรี ยนรู ้ จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่ งผลทําให้เกิดกิจกรรม
ทางการศึกษารวมไปถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542)
อีกทังยังสอดคล้องกับคํานิ ยามของพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของการศึ ก ษาตามอัธยาศัยดังนี กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ในวิถี
ชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ งบุคคลสามารถเลือกทีจะเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต ตามความสนใจ
ความต้องการโอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
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การจัด กิ จ กรรม Wider Learning in VUCA World “เปิ ดเป้ เปย์ส ามัต ถิ ย ะ” ทํา ให้ ผู ้เข้า ร่ ว ม
โครงการได้รับ สามัต ถิ ย ะการรู ้ ห นั งสื อ เป็ นความสามารถในการอ่ า นเพื อรู ้ เข้า ใจ วิ เคราะห์ สรุ ป
สาระสําคัญ ประเมินสิ งทีอ่านจากสื อประเภทต่าง ๆ นําไปปรับใช้ในชี วิตประจําวันและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมและใช้การอ่านเพือการศึกษาเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต พัฒนาองค์ความรู ้และศักยภาพอันเป็ นพืนฐาน
การศึ กษาต่อในระดับสู งหรื อหน้าทีการงานอาชี พ ซึ งจะเห็ นได้ว่า กิจกรรมเปิ ดเป้ เปย์สามัตถิยะ เป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนนอกระบบการศึกษาและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา ผูเ้ ข้าร่ วม
กิ จกรรมที อยู่น อกระบบการศึ กษาได้พ ัฒ นาสามัต ถิ ยะการรู ้ ห นัง สื อ โดยจากการทํากิ จกรรมทําให้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถอ่านเพือรู ้ เข้าใจความหมาย วิเคราะห์ และสรุ ปสาระสําคัญเพือประเมินสิ งที
อ่านได้ สามารถนําทักษะการรู ้หนังสื อไปพัฒนาคุณภาพชีวิต (รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒั น์,
)
การจัดกิจ กรรม Wider Learning in VUCA World “เปิ ดเป้ เปย์ส ามัตถิ ยะ” สามารถลดปั ญหา
ความเหลือมลําทางการศึกษา ซึ งเป็ นวิธีการสร้างการศึกษาในแนวทางทีจะลดความยากจนและความ
เหลือมลําด้วยการศึกษาที มีคุณภาพ สร้ างคนให้เป็ นพลเมืองทีมีคุณภาพ สามารถทีจะพึงพาตนเองได้
ในทางเศรษฐกิจ และร่ วมรับผิดชอบกับการเปลียนแปลงของสังคมและการเมืองอย่างต่อเนือง ซึงปั ญหา
ความเหลือมลําทางการศึกษาเป็ นปั ญหาทียืดเยือมานาน ส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศและส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของผูค้ นในชุมชนถดถอยลงไปด้วย ซึงเป็ นหนึ ง
ในปั ญหาที มีความสําคัญและควรที จะได้รับการแก้ไข เนื องจากการศึ กษาเป็ นรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาคน พัฒนาชีวิตความเป็ นอยูใ่ ห้ดีขึน การสร้างการศึกษาในแนวทางทีจะลดความยากจนและความ
เหลือมลําด้วยการศึกษาที มีคุณภาพ สร้ างคนในชุมชนให้เป็ นพลเมือ งทีมี คุณภาพ สามารถที จะพึ งพา
ตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตอย่างมันคงยังยืน (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร,
)
ข้ อเสนอแนะ
นํารู ปแบบกิ จกรรมที ได้จัด ขึ นขยายสู่ ห ลาย ๆ ชุ มชนที ต้อ งการสามัตถิยะการรู ้ หนังสื อ เพื อ
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทังต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี งานวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 60 คน เครื องมือทีใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และสถิติทีใช้ทดสอบสมมติ ฐาน คือ ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ผลการวิจัย
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านรายได้เฉลี ยต่อเดื อนมี ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปั จจัยส่วนบุคคล, ประสิ ทธิ ภาพ, การปฏิบตั ิงาน, ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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Abstract
The objective of this research was to investigate relationships between personal factors and
the performance efficiency of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi
Province. This research was quantitative research. The samples were 60 members of temporary
workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi Province. The instrument used was a
questionnaire. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, standard deviation and
hypothesis testing by Pearson product-moment correlation coefficients. The research finding was as
follows: the personal factor of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi
Province in the item of average monthly income was significantly related to the performance
efficiency, at the 0.05 level.
Keywords: personal factors, efficiency, performance, temporary workers of the Provincial Electricity
Authority
บทนํา
บุคลากรนับเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ นงานขององค์กรทังภาครัฐ เอกชน หรื อรัฐวิสาหกิจ ที
จะสร้ างความสําเร็ จในงาน ซึ งหากองค์กรใดสามารถบริ หารทรั พยากรบุ คคลให้มีศกั ยภาพ สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด ย่อมจะช่ วยให้องค์กรมี ความพร้อ มในการดําเนิ นงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าและช่วยให้งานประสบความสําเร็ จเพิมขึน (Maichan, 2016)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจทีประกอบธุ รกิจเกียวกับการ
ให้บริ การผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ด้านการขอใช้ไฟฟ้ า การรั บ ชําระเงิ นค่ากระแสไฟฟ้ า งานติ ด ตังมิ เตอร์ งานแก้
กระแสไฟฟ้ าขัดข้องและการบริ การอื น ๆ โดยมี การปรั บโครงสร้ างองค์กร เน้น การดําเนิ นงานด้าน
บริ การ ทํา ให้ มีความจํา เป็ นต้อ งมี การจ้างลู กจ้างเพื อให้ ส ามารถรองรั บ การปรั บรู ปแบบได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาสัญญาจ้างครังละ 2 ปี และจะมีการต่อสัญญาจ้างเท่ากับระยะเวลา
เดิม หากลูกจ้างไม่ประสงค์ต่อสัญญา สัญญาการจ้างนันก็จะสิ นสุ ดลง ดังนันเพือลดภาระขององค์กรใน
การจัดหาลูกจ้างใหม่และระยะเวลาในการสอนงานตลอดจนทําให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างต่อเนื อง
และบรรลุเป้ าหมายขององค์กรทีวางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล ซึ งประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรส่ วนหนึ งมาจากการทีบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ มีสภาพแวดล้อมในการ
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ปฏิ บตั ิงานที ดี มีความพึงพอใจในการทํางาน (Jansanga,2019) และส่ วนหนึ งมาจากลักษณะส่ วนบุคล
ของแต่ละบุคคลทีเกียวข้องกับงานทังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี ย
ต่อเดือน ตําแหน่ งงาน เป็ นต้น และส่ วนหนึงมาจากลักษณะส่ วนบุคลของแต่ละบุคคลทีมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานทังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลียต่อเดือน ตําแหน่ ง
งาน เป็ นต้น โดย Sakpaisala, (2013) ระบุ ว่ า ปั จ จัย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ การศึ ก ษา รายได้
ตําแหน่ง และอายุงานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ดัง นั น ผู ้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งปั จ จัยส่ ว นบุ ค คลกับ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี เพือให้องค์กรสามารถ
นําผลการวิจัยไปใช้เป็ นแนวทางกําหนดนโยบาย ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีองค์มีความรู ้ ความสามารถ มี
ความชํา นาญ เหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง หน้ า ที และสร้ า งขวัญ กํา ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน เพื อเพิ ม
ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องการภารกิจและเป้าหมายขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื อตรวจสอบความสั มพันธ์ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบ ัติงานของ
ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลักษณะหรื อคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล
ที แตกต่ า งกัน ในการปฏิ บัติ ง าน ประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระยะเวลาที ปฏิ บัติ ง าน ระดับ การศึ ก ษา
สถานะภาพสมรส ตําแหน่ งงาน และรายได้เฉลียต่อเดื อน เป็ นต้น (Tangcharoenkitsakul and Chansom,
2014) ซึ ง Sirichotirat, (2016) ได้กล่าวเกียวกับลักษณะส่ วนบุคคลทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานไว้ ดังนี
1) เพศ มีความเกียวข้องกับลักษณะงานทีได้รับมอบหมาย ซึ งมีขอ้ จํากัดระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง
2) อายุ มี ค วามเกี ยวข้อ งกั บ ระยะเวลาและประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน โดยผู ้ที มี อ ายุ ม ากจะมี
ประสบการณ์มาก และไม่ชอบเปลียนงาน 3) ระดับการศึกษา มีความเกียวข้องกับความเหมาะสมของ
งาน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากความรู ้ความสามารถ 4) รายได้เฉลียต่อเดือน มีความเกียวข้องกับ
ความพึงพอใจต่อเงิ นเดื อนทีได้รับ และเหมาะสมกับการใช้จ่ายในการดํารงชีพ 5) ประสบการณ์ในการ
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ทํางาน มีความเกียวข้องกับความรู ้ ความชํานาญในงาน เนืองจากปฏิบตั ิงานมานาน และจะเกิดความพึง
พอใจในงานทีทํา
2. ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การป ฏิ บั ติ งาน (Performance Efficiency) ห ม ายถึ ง ก ารที บุ คค ล มี
ความสามารถทีจะปฏิบตั ิงานนันให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและทันระยะเวลาทีกําหนด
ผลงานที ให้ มี คุณ ภาพและความถู ก ต้อ ง (Srithonrat, 2018) โดยประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านมัก
พิจารณาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลผลิตทีได้กบั ทรัพยากรทีใช้ไปหรื อเปรี ยบเทียบระหว่าง Output
กับ Input ว่ า ในการดํา เนิ น การเพื อให้ บ รรลุ เป้ า หมายขององค์ ก รผลที ได้ นั นดี แ ค่ ไ หน อย่ า งไร
(Chuenwong, 2017) ดังนันประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของทรั พยากรคนเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้
องค์กรมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานและประสบความสําเร็ จได้ (Chongmeesuk et al.,2019)
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- รายได้เฉลียต่อเดือน
- กลุ่มงานทีปฏิบตั ิ

ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้ างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จังหวัดสุ พรรณบุรี

ภาพที 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุ คคลมีความสัมพัน ธ์กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
การวิจยั ครังนีได้อธิ บายตัวแปรการศึกษา ดังนี
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1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก จ้า งการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภ าค จัง หวัด
สุ พรรณบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลียต่อเดือน และกลุ่ม
งานทีปฏิบตั ิ
2) ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน คือ ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ประกอบด้วย ด้าน
คุณภาพ ด้านปริ มาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ของลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั งนี ประชากร ได้แก่ ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 60
คน และได้ใช้ประชากรแทนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
2. เครื องมือวิจยั
การวิจยั ครังนีใช้เครื องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดตัว
แปร 5 ระดับ (Vanichbuncha, 2016) โดยพัฒนาจากทบทวนกรอบแนวคิดของนักวิชาการ นักทฤษฎี
เกี ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน (Srithonrat, 2018 and Chongmeesuk et. al, 2019) จากนันทํา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ ด้านความเที ยงตรงเชิ งเนื อหา(Item objective congruence index:
IOC)โดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่ าน พบว่า ข้อคําถามทุ กข้อมี ค่ามากกว่ า 0.50 และทําการทดสอบหา
ความเชื อมัน ด้วยการ try out แบบสอบถามจํานวน 30 ชุ ด กับกลุ่ มตัวอย่าง คือ ลู กจ้างการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค สาขาอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พ รรณบุ รี โดยพิ จารณาจากค่าสั มประสิ ทธิ แอลฟ่ าตามวิ ธี
ของครอนบาค พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.99 ซึ งมีค่ามากกว่า 0.70 (Vanichbuncha, 2016) ทําให้แบบสอบถาม
มีความน่าเชือถือและสามารถนําไปใช้ในการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากลู ก จ้า งการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค จัง หวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 60 คน ตังแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีมีผรู ้ วบรวมไว้ทงหน่
ั วยงานของรัฐ และเอกชน
ได้แก่ หนังสื อวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานทีเกียวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ใช้ สํ า หรั บ การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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4.2 สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ใช้สํ า หรั บ การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จ ัย ได้แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ลูกจ้างการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 มี ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.00 จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 มีสถานะภาพสมรส
จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 และมี รายได้ต่อเดื อน 10,001-20,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.00 และปฏิบตั ิงานกลุ่มวิชาชีพ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี
ตารางที 1
การตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของลูก จ้ า ง
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
S.D.
r
Sig.
ระดับความสั มพันธ์
เพศ
0.50
0.07
0.61
ไม่มีความสัมพันธ์
อายุ
0.75 -0.08
0.52
ไม่มีความสัมพันธ์
ระดับการศึกษา
0.48 -0.01
0.97
ไม่มีความสัมพันธ์
สถานภาพการสมรส
0.48 -0.21
0.12
ไม่มีความสัมพันธ์
รายได้เฉลียต่อเดือน
0.53 0.28* 0.03 มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างน้อย
กลุ่มงานทีปฏิบตั ิ
0.58
0.05
0.72
ไม่มีความสัมพันธ์
*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของลูกจ้าง
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิ บัติงาน ได้แก่ ด้านรายได้เฉลี ยต่ อ เดื อน (r = 0.28 Sig. = 0.03) ส่ วนด้านเพศ อายุ ระดับการศึ กษา
สถานภาพการสมรส และกลุ่มงานทีปฏิบตั ิไม่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
อภิปรายผล
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ส่ วนบุ คคลกั บ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ของลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัด สุ พรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้
เฉลี ยต่ อ เดื อนมี ค วามสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบัติงานลู กจ้างการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิภาค จังหวัด
สุ พรรณบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 ทังนี สอดคล้องกับแนวคิดของ Sirichotirat, (2016)
ซึงกล่าวว่า รายได้เฉลียต่อเดือนมีความเกียวข้องกับความพึงพอใจต่อเงินเดือนทีได้รับ และเหมาะสมกับ
การใช้ จ่ า ยในการดํา รงชี พ ซึ งหากพนั ก งานมี ร ายได้ที เพี ย งพอจะทํา ให้ เกิ ด ขวัญ กําลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิ งานและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานทีดีต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Noksiri
and Kangsawat, (2015) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
ธรรมรั กษ์ ออโตพาร์ ท จํากัด พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึ กษา
และระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ธรรมรักษ์ ออโต
พาร์ ท จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที 0.05 แต่ไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jutupornvatee, (2014)
ศึ ก ษาเรื อง ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของอาสาสมัค รคุ ม ประพฤติ จัง หวัด
นครสวรรค์ พบว่า พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึ กษา อาชี พ รายได้ ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านไม่ มี ค วามสั มพัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงาน
เนื องจากความพึง พอใจต่ อ เงิ นเดื อ นหรื อรายได้ทีได้รับจะทําให้ลูกจ้างเกิ ด แรงกระตุ ้นหรื อ
แรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการแสดงความสามารถและศักยภาพใน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นทียอมรับและไว้วางใจ ซึ งจะส่ งผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการเลือน
ขันเงิ นเดื อนทําให้มีรายได้ทีเพิมขึน และมีความเหมาะสม เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรื อค่าดํารงชี พ ส่ งผล
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน นอกจากนีลูกจ้างทีสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อาจทําให้บุคคล
นันได้รับการปรับตําแหน่งจากลูกจ้างเป็ นพนักงานประจํา ส่ งผลให้มีความมันคงในการทํางานต่อไปใน
ระยะยาว
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
องค์กรสามารถนําผลการวิจยั ไปกําหนดนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับงานทีได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา เพือเป็ นการเพิมรายได้ทีพนักงานจะ
ได้รับ และเพือให้พนักงานเกิดแรงจู งใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมายและ
ปฏิบตั ิงานได้เต็มกําลังความสามารถ นําไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและผลสําเร็ จของงานต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ในครังต่อไป
ผูส้ นใจสามารถศึกษาในตัวแปรอิสระอืน ๆ นอกเหนื อจากปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น ปั จจัยจูงใจ
หรื อ ปั จจัย คําจุ นที ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ ง าน เพื อให้ส ามารถทราบมุ มมองในมิ ติ อื น ที
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการกระตุน้ หรื อสร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม และส่ งผล
ให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพเพิมมากขึน
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี มีว ตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิ งหรี ด ชุ มชนโคกยาง
ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ และประเมินความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ป
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน จํานวน 11 คน ผูว้ ิจัยได้ทาํ การเลื อกแบบเจาะจง โดย
เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีเป็ นทังผูป้ ระกอบการและผูเ้ ลียงจิงหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มผูเ้ ข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแปรรู ปผลิตภัณฑ์จิงหรี ด จํานวน 30 คน เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมู ลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจิ งหรี ด ชุ มชน
โคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุ รีรัมย์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบสุ่ มอย่างจากประชาชนที เลี ยง
จิงหรี ด ระบบฐานข้อ มูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิ งหรี ดพัฒนาตามวงจรพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle : SDLC) ประกอบด้วย ขันตอน คือ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การนําไปใช้
และการบํารุ งรักษา ซึ งฐานข้อมูลประกอบด้วย 7 ตารางข้อมูล และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ ช้
ระบบฐานข้อ มู ลวิ เคราะห์ ด้ว ยค่า เฉลี ย และร้ อ ยละ ผลการวิจัย พบว่ า การพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจิงหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผูใ้ ช้ระบบมีความพึง
พอใจด้านการประมวลผลและการดําเนิ นการถูกต้องรวดเร็ ว เนือหาครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบใช้งานง่าย
และไม่ซับซ้อนภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก งานวิจยั นี ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย และสะดวกต่อ
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การค้นหาข้อมู ลมากขึน นอกจากนี ผูใ้ ช้งานระบบสามารถทราบถึงกิจกรรม เส้นทาง GPS หรื อข้อมูล
เกียวกับชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
คําสําคัญ: ระบบฐานข้อมูล, การพัฒนาฐานข้อมูล, ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด
Abstract
This research aims to develop a database system for processed cricket products in Khok
Yang Community, Chamni Sub-district, Chamni District, Buriram Province. and assess the
satisfaction of the processed product database system The sample group in this research was a
community enterprise group of 11 people. It is a community enterprise group that is both an
entrepreneur and a cricket breeder in Khok Yang Community, Chamni Sub-district, Chamni District,
Buriram Province. and a group of 30 users of the cricket product processing database system. The
research tools were 1) interview form, the development of a database system for processed cricket
products, Khok Yang community, Chamni sub-district, Chamni district, Buriram province. Using a
randomized research method from people who raise crickets. Database system for cricket processing
products developed according to the system development life cycle (System Development Life Cycle:
SDLC). It consists of five steps: planning, analysis, design, implementation and maintenance. The
database consists of 7 data tables and 2) the user satisfaction questionnaire of the database system was
analyzed by means and percentages. The results revealed that the development of a database system
for processed products from cricket, Khok Yang community, Chamni sub-district, Chamni district,
Buriram province. The users of the system are satisfied with the processing and the speedy execution.
exhaustive content the system is easy to use and uncomplicated, the overview is at a high level. This
research allows users to easily access it. and more convenient to search for information in addition,
system users can know about activities, GPS routes or information about Khok Yang community,
Chamni sub-district, Chamni district, Buriram province.
Keywords: database system, database development, cricket processing products

533

บทนํา
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็ นยุทธศาสตร์ ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิเพือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศ
ไทยมี ความมันคง มังคัง ยังยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ภายในยุทธศาสตร์ ได้ก ล่ า วถึ ง เกษตรแปรรู ป คื อ การปรั บใช้เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที
ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมทังนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรู ป สร้างความแตกต่าง และเพิมมูลค่า
ในผลิ ต ภัณฑ์ แ ละสิ นค้า เกษตร การแปรรู ปสิ นค้าเกษตรขันสู งที มี คุ ณค่า เฉพาะ สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของตลาดทีมีความหลากหลายด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจยั สู่ การผลิตเชิงพาณิ ชย์ การ
ส่ งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสิ นค้าเกษตรขันต้นให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์
ใหม่ ทีมี มูลค่าสู ง การส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพือแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่
รวมทังการสนับสนุ นการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปเพิม
มากขึน (กระทรวงวัฒนธรรม, 2561)
การเลียงจิ งหรี ดเป็ นอาชี พหรื อสิ นค้าทางเลื อกที น่ าสนใจ สามารถสร้างอาชี พและเศรษฐกิ จ
ท้อ งถิ นให้ กับ เกษตรกรได้ จิ งหรี ด เป็ นหนึ งในแมลงกิ น ได้ และได้รั บ ความนิ ยมบริ โภคในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อภาคอีสานมานาน ตลอดจนเริ มมีการบริ โภคกว้างขวางขึนมาก เพราะถือเป็ น
แหล่งอาหารโปรตีนอีกแหล่งหนึ งทีสําคัญสําหรับมนุ ษยชาติในอนาคต โดยองค์การอาหารและเกษตร
แห่ งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้การยอมรั บแมลงกินได้ เป็ นแหล่งอาหารเสบียงสํารองที สําคัญของ
มนุ ษย์ เนื องจากเป็ นแหล่ ง โปรตี น ที ถู ก และสามารถหาได้ ง่ า ยในท้ อ งถิ น โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมีวฒั นธรรมการบริ โภคอยูก่ ่อนแล้ว และปรากฏว่ามีแมลงหลายชนิ ดทียังคงนิ ยม
บริ โภคในปัจจุบนั
ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีครั วเรื อนประมาณ ครัวเรื อน แล้วมี
ประชาชนเลี ยงจิ งหรี ดประมาณ - ครอบครั ว ชุ ม ชนโคกยาง เริ มเลี ยงจิ งหรี ด ปี พ.ศ.
ประกอบด้วยจิ งหรี ด สายพันธุ์ คือ จิงหรี ดทองลาย (หรื อแมงสะดิ ง) จิ งหรี ดทองดํา จิงหรี ดทองแดง
และจิ งหรี ดขาว เพือจําหน่ ายเฉพาะตัวจิ งหรี ด ต่อมาในปี พ.ศ.
เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน ด้วยการเข้ามากระตุ น้ และสนับสนุ นด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุ รีรัมย์ การสร้ าง
มูลค่าเพิมของจิงหรี ดมีการพัฒนาแปรรู ปจิงหรี ดเป็ นผลิตภัณฑ์ เพือให้เป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไปมากขึน
เทคโนโลยีส ารสนเทศถู กนํามาประยุกต์ ใช้ในการจัด ระบบฐานข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละการ
เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ให้เป็ นที รู ้จัก เนื องจากระบบฐานข้อมูลเป็ นกระบวนการจัดหมวดหมู่ ขอ้ มูล
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อย่างมี แบบแผนก่ อให้เกิดฐานข้อมู ลที เป็ นแหล่งรวมข้อมู ลต่ าง ๆ ทีถู กนํามาจัดเก็บรวมกันไว้ภายใต้
ฐานข้อมูลเพียงชุดเดียว (โอภาส เอียมสิ ริวงศ์, 2558 : 25) ทําให้สามารถจัดเก็บหรื อสื บค้นข้อมูลได้ง่าย
จากการศึกษาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากจิ งหรี ดที เป็ นผลิตภัณฑ์อนั เป็ นเอกลักษณ์ ของชุ มชน
ผูว้ ิจยั สนใจสร้ างระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจิงหรี ดเพือให้บุคคลทัวไปทีสนใจ อยากทราบ
ข้อมูลจิงหรี ดและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจิงหรี ดของชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
สามารถศึกษาข้อมูล สื บค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาระบบฐานข้อมู ลการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์จิงหรี ด ชุ มชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอ
ชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิ งหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบล
ชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากจิ งหรี ด ชุ มชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผใู ้ ช้บริ การหรื อบุคคลทัวไป สามารถสื บค้นข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ได้
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
จิงหรี ด (Cricket) เป็ นแมลงปากกัด มีตารวม หนวดยาว ขาคู่หลังมีขนาดใหญ่แข็งแรง กระโดด
เก่ ง มี ลัก ษณะข้อ ปล้อ ง เป็ นที รู ้ จัก ของมนุ ษ ย์ และนํ า มาใช้ ในการบริ โ ภคเนื องจากมี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการสู ง (โปรตี น . % ไขมัน . % แคลเซี ยม
มิ ล ลิ กรั ม /กิ โ ลกรั ม และธาตุ เหล็ ก
มิลลิกรั ม/กิ โลกรั ม) จิงหรี ดจึ งจัดเป็ นอาหารโปรตี นทางเลือกสําหรั บมนุ ษย์ อาหารสัตว์ หรื อวัตถุ ดิบ
อาหารสัตว์ได้ (กองส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์ฯ, 2564 : 3) สายพันธุ์จิงหรี ดทีเลียงเชิงพาณิ ชย์เป็ น
อาชีพเสริ มนันของชุมชนโคกยาง มี สายพันธุ์ดว้ ยกัน ได้แก่ จิงหรี ดทองลาย (หรื อแมงสะดิ ง) จิงหรี ด
ทองดํา จิงหรี ดทองแดง และจิงหรี ดขาว (หรื อจิงโกร่ ง)
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วิธีการเลียงจิงหรี ดของชุมชนโคกยาง
. ผูเ้ ลียงจิงหรี ดซื อตูเ้ ลียงสําเร็ จรู ปมาจากพ่อค้าคนกลาง หรื อซื อเหล็ก แผ่นยิบซัม ผ้าเเยง ไม้
เชื อก ขวดนําทีใส่ นาให้
ํ เต็มขวดหรื อใช้คลิปหนี บกระดาษแทนขวดนํามาทําเอง โดยทําความสะอาดตู ้
เลียงให้เรี ยบร้อย ห้ามมีสตั ว์อืน ๆ เข้าไปได้
. ผูเ้ ลียงจิงหรี ดซื อไข่มาเลียงเป็ นแม่พนั ธุ์พ่อพันธุ์
. ผูเ้ ลียงจิงหรี ดซื อแผงไข่กระดาษมาเรี ยงเป็ นทีอยูอ่ าศัยของจิงหรี ด
. ผูเ้ ลียงจิงหรี ดนําไข่จิงหรี ดหรี ดมาใส่ ในตูเ้ ลียงทีเตรี ยมไว้ โดยเปิ ดปากถุงไว้ และใช้ผา้ ชุบนํา
ชุ่ม ๆ มาปิ ดถุงไว้หรื อฉี ดนําทุก ๆ วัน ให้ถุงแลดูชืนอยูต่ ลอด และทิงไว้ สัปดาห์ ไข่กอ็ อกเป็ นตัว
. ผูเ้ ลียงจิ งหรี ดให้อาหารสําเร็ จรู ปสําหรับจิ งหรี ดโดยเฉพาะ และคอยดู แลเรื องอาหารการกิน
ให้ครบ จิ งหรี ดกิ นได้เป็ นสัตว์กินพื ชได้ เช่ น ใบรั ก ใบของต้นทีใช้ทาํ สบู่ ใบมันสําปะหลัง ถ้าผูเ้ ลี ยง
จิ งหรี ด หมดงบประมาณในการซื ออาหารสําเร็ จ สามารถหาผัก ผลไม้แ ทนได้ เช่ น ฟั กทอง แตงโม
แตงไทย มะม่ วงสุ ก กล้วย เป็ นต้น การให้อาหารจิ งหรี ดต้องให้อาหารเช้า-เย็นทุกวัน ส่ วนการให้นาํ
ต้องมีแกลบหรื อหิ นผสม เพือป้องกันไม่ให้จิงหรี ดตกนํา
. ผูเ้ ลียงจิงหรี ดต้องดูแลให้ดี อย่าให้มีมดหรื อจิงจกเข้ามา เนื องจากสัตว์พวกนีจะเข้าไปกัดหรื อ
กินจิงหรี ด ถ้ามีมดก็ใช้ชอล์กกันมดขีดรอบ ๆ ขาตังตูจ้ ิ งหรี ด และฉี ดนําบาง ๆ ให้จิงหรี ดในตูอ้ ยู่ตลอด
โดยแบ่งเป็ น ช่วงคือ เช้า สาย บ่าย เย็น
. เมือเลียงจิงหรี ดจนครบ เดือน ผูเ้ ลียงจิงหรี ดสามารถจับขายได้ การจับจิงหรี ดขายหากเป็ น
หน้าร้อน ใช้เวลา วัน ส่ วนหน้าหนาวใช้เวลา วัน เนืองจากจิงหรี ดจะไม่ค่อยกินอาหาร ส่ วนสะดิง
อายุยาวกว่า อายุ วันขึนไป ถึงจับขายได้ ถ้าหน้าหนาวต้องเลียงถึง - วัน ส่ วนจิ งโกร่ งจะจับช่วง
ลอกคราบถึง ครัง การลอกคราบครังสุ ดท้ายจิงโกร่ งจะตัวขาวกว่าปกติในช่วงนีจะเป็ นช่วงทีถูกกินได้
ง่าย เมื ออายุครบ วัน จิ งโกร่ งจะโตเต็มที ผูเ้ ลียงจิ งหรี ดสามารถจับขายได้ในช่ วงเวลานี แต่ก่อนจับ
ประมาณ วัน ไม่ว่าจะเป็ นจิงหรี ด สะดิง จิงโกร่ ง ต้องนําพืชทีให้กินก่อนหน้านันเก็บทิงให้หมด และ
เปลียนเป็ นกล้วย ฟักทอง มะม่วงสุ ก หันเป็ นชินบาง ๆ แทน เพือให้มีกลินและรสชาติทีดี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ระบบ ดังนันต้องทําความเข้าใจกับคําว่า
ระบบฐานข้อมูล เพือให้รู้ถึงขอบเขตของกระบวนการทํางาน ซึ งนักวิชาการได้ให้ความหมายของระบบ
ฐานข้อมูลไว้ดงั นี
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Whitten, Bentley & Dittman (2004 : 548) ได้ก ล่ า วว่ า ระบบฐานข้อ มู ล (Database) หมายถึ ง
ศูนย์รวมกลุ่มของแฟ้ มข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กนั นํามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีระเบียบแบบ
แผน เป็ นข้อมูลที ประกอบกันเป็ นฐานข้อมู ล และต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถนํามา
จัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลได้ และทีสําคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กนั เพราะเราต้องการนํามาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
พนมธรรม อมรเลิศวิทย์ (2558 : 6) ได้กล่าว ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมู ลอย่าง
เป็ นระบบ โดยผูใ้ ช้หรื อผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทังการเพิม การแก้ไข
การลบ ตลอดจนเข้าดู ขอ้ มู ลของระบบได้ ซึ งส่ ว นใหญ่ จะประยุกต์ใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ เข้ามาช่ วย
จัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นการนํามาใช้งานด้านธุ รกิจ
ด้านบริ หาร และกิจการอืน ๆ
ดังนัน ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบทีมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทีสัมพันธ์กนั ไว้ในระบบ
ฐานข้อ มู ลเดี ยวกัน ประกอบด้วย แฟ้ มข้อมู ล ระเบี ยน และเขตข้อ มู ล สามารถนําไปประยุกต์ใช้ต าม
จุดประสงค์ ผูใ้ ช้สามารถดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทีได้มีการรวบรวมไว้ตามความต้องการของผูใ้ ช้
ระบบ
การพัฒนาระบบเป็ นขันตอนในการปฏิบตั ิงานในการพัฒนาระบบทีมีลาํ ดับทีชัดเจนตังแต่เริ ม
จนกระทังสิ นสุ ด เรี ยกว่ า วงจรพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็ นวงจรที
แสดงถึงกิจกรรมทีเป็ นลําดับขันในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ขันตอน ดังนี (โอภาส
เอียมสิ ริวงศ์, 2558 : 46)

รู ปที 1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (โอภาส เอียมสิ ริวงศ์, 2558 : 46)
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ระยะที 1 การวางแผน (Plan) เป็ นการศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
ระยะที 2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการหาผูใ้ ช้ระบบ (who) และระบบมีอะไรบ้าง (What)
เป็ นการนํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการรวบรวมความต้อ งการของผู ้ใ ช้ ร ะบบมาวิ เคราะห์ เพื อพัฒ นาเป็ น
แบบจํา ลองลอจิ คัล (Logical Model) คื อ แบบจําลองแผนภาพกระแสข้อ มู ล (Data Flow Diagram)
แบบจําลองกระบวนการ (Process Model) และแบบจําลองข้อมูล (Data Model) แผนภาพ E – R
ระยะที 3 การออกแบบระบบ (Design) เป็ นการตัด สิ น ใจว่ า ระบบจะดํา เนิ น การอย่า งไร
เพือให้ระบบงานบรรลุผลตามทีต้องการ โดยการออกแบบระบบจะประกอบด้วยการออกแบบหน้าจอ
นําเข้าข้อมูล รู ปแบบข้อมู ลที นําเข้า และรู ปแบบการรั บข้อ มูล การออกแบบข้อมู ลที จะแสดงผลทาง
หน้าจอ
ระยะที 4 การนําไปใช้ (Implementation Phase) เป็ นการนําเอาระบบที ได้ออกแบบมาพัฒนา
เป็ นระบบฐานข้อมูลติดตังและทดสอบระบบ
ระยะที 5 การบํารุ งรั กษา (Maintenance) ระบบจะต้องได้รับการบํารุ งรักษาตลอดระยะเวลาที
มีการใช้งาน เมือระบบได้ถูกนําไปใช้งานเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบ เพือนํามาปรับปรุ งหรื อเปลียนแปลงระบบงานบางส่ วนให้สอดคล้องกับการทํางานเพิมมากขึน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ป
จิงหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์ (โอภาส เอียมสิริวงศ์, 2558 : 46)
1. การวางแผน
2. การวิเคราะห์
3. การออกแบบระบบ
4. การนําไปใช้
5. การบํารุ งรักษา

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด
ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์

รู ปที 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ในการวิ จัย คื อ กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการ และกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จํา นวน 250
ครัวเรื อน
กลุ่ มตัว อย่างในการวิ จัย คือ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชน จํานวน 11 คน ผูว้ ิ จัยได้ท าํ การเลื อกแบบ
เจาะจง โดยเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีเป็ นทังผูป้ ระกอบการและผูเ้ ลียงจิงหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มผูเ้ ข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแปรรู ปผลิตภัณฑ์จิงหรี ด จํานวน 30
คน
เครื องมือในการดําเนินงานวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั นี พัฒนาขึนโดยผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ
1. แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า ง เพื อใช้สั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ประเด็นเนือหา ดังนี
1) สถานภาพ ประกอบด้วย ชือ-นามสกุล ทีอยู่ เบอร์ โทร สถานะผูป้ ระกอบการว่าเป็ น
ผูเ้ ลียงจีงหรี ด หรื อผูข้ ายจิงหรี ด หรื อทังเลียงและขาย
2) ข้อ มู ล เกี ยวกั บ จิ งหรี ด ได้ แ ก่ สายพั น ธุ์ /ประเภทจิ งหรี ด วิ ธี ก ารเลี ยงจิ งหรี ด
ผลิตภัณฑ์ทีมีการแปรรู ปจากจิงหรี ด สู ตรนําพริ กจิงหรี ด ราคาทีขาย
3) ข้อเสนอแนะสําหรั บพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด ชุ มชนโคก
ยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
2. แบบสอบถามออนไลน์ เพือประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจิงหรี ด ชุมชน โคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ค่าเฉลียและกําหนดเกณฑ์ใน
การแปลและให้ความหมาย ตามแนวคิดของ Best ( ) ดังนี
ค่าเฉลีย
ความหมาย
4.50 – 5.00
มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจน้อย
0.50 – 1.49
มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ีใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด ชุมชนโคกยาง
ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี ยของแบบสอบถามเป็ นรายข้อและภาพรวม
ของระบบ
ขันตอนการดําเนินงานวิจยั
ระบบฐานข้อมู ลแปรรู ปผลิตภัณ ฑ์ จิงหรี ด เป็ นการวิจัยเชิ งพัฒนา โดยใช้วงจรพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle : SDLC) ขันตอนของ (โอภาส เอี ยมสิ ริ ว งศ์ , 2558 : 46) นํา มา
ประยุกต์ใช้ ดังนี
ระยะที 1 การวางแผน (Plan) เป็ นการกํา หนดความต้อ งการของผู ใ้ ช้ระบบบ โดย
การศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้และศึกษาบริ บทชุมชน
1. ศึ กษาเอกสารที เกี ยวข้องกับอาหารแปรรู ป ฐานข้อมู ลวิทยานิ พ นธ์ไทย (ThaiLis)
ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ (ThaiJo)
2. สัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด จากผูป้ ระกอบการ กลุ่ม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ระยะที 2 การวิเคราะห์ (Analysis) นําข้อมูลทีได้จากการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจิงหรี ดมาวิเคราะห์
และออกแบบจําลอง มีรายละเอียดดังนี
1. แผนภาพการทํางานของระบบ (Context Diagram)
การทํางานของระบบประกอบด้วยผูใ้ ช้งาน 3 กลุ่ม คือ 1) ผูด้ ูแลระบบ มีหน้าทีในการ
จัด การข้อ มู ล ทังหมดในระบบ 2) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สามารถแก้ไ ขข้อ มู ลส่ ว นตัว สื บ ค้น ข้อ มู ล
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป จิ งหรี ด เพิ มเติ มข้อ มู ลและรู ป ภาพ และ 3) ผู ใ้ ช้ทัวไป คื อ บุ ค คลที เข้า มาเยียมชม
เว็บไซต์ สื บค้นข้อมูล
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รู ปที 3 แผนภาพบริ บท (Context Diagram)
2. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจิงหรี ด ประกอบด้วย 7 Process ดังแสดงในรู ปที 4
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รู ปที 4 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด (Data Flow Diagram)
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3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram)
เป็ นการจําลองข้อ มูลที เกิดขึนทังหมดในระบบฐานข้อมูลผลิต ภัณฑ์แ ปรรู ปจิ งหรี ด
ด้วยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีเกิดขึน โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

รู ปที 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด
ระยะที 4 การนําไปใช้ (Implementation Phase) เป็ นการนําเอาระบบทีได้ออกแบบมา
พัฒนาเป็ นระบบฐานข้อมูลติดตังและทดสอบระบบ

รู ปที 6 หน้าเว็บไซต์
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ระยะที 5 การบํารุ งรักษา (Maintenance) ระบบจะต้องได้รับการบํารุ งรักษาตลอดระยะเวลาที
มีการใช้งาน เมือระบบได้ถูกนําไปใช้งานเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบ เพือนํามาปรับปรุ งหรื อเปลียนแปลงระบบงานบางส่ วนให้สอดคล้องกับการทํางานเพิมมากขึน
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ แปรรู ปจิงหรี ด
ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
ภายในระบบประกอบด้วยตารางฐานข้อมูล จํานวน ตาราง คือ ตารางเข้าสู่ ระบบ ตารางข้อมูลชุ มชน
โคกยาง ตารางข้อมูลจิงหรี ด ตารางข้อมูลผูป้ ระกอบการ ตารางข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตารางข้อมูล
การแปรรู ปจิ งหรี ด และตารางการสื บค้นข้อมู ล ระบบฐานข้อมู ล สามารถแบ่ งการทํางานออกเป็ น
ส่ วนคือ ) ผูด้ ู แ ลระบบ ) กลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ) ผูใ้ ช้ทวไป
ั โดยผูใ้ ช้งานระบบแต่ละกลุ่มสามารถ
ทํางานกับระบบได้แตกต่างกันขึนอยูก่ บั สิ ทธิทีได้รับ ดังนี
1.1 ผู ด้ ู แ ลระบบ คื อ ผู ท้ ี มี ห น้ าที ในการดู แลระบบและเพิ ม แก้ไข ลบ สื บค้น จัด การข้อมู ล
ชุมชนโคกยาง ข้อมูลจิงหรี ด ข้อมูลผูป้ ระกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้อมูลการแปรรู ปจิงหรี ด
และกําหนดสิ ทธิการใช้งาน
1.2 กลุ่มวิสาหกิ จ คื อ ผูท้ ี สามารถเพิ มเติ ม สื บค้น ข้อ มู ล ชุ มชนโคกยาง ข้อ มู ลจิ งหรี ด ข้อ มู ล
ผูป้ ระกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้อมูลการแปรรู ปจิงหรี ด

รู ปที 7 ข้อมูลผูป้ ระกอบการ
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1.3 ผู ใ้ ช้ง านทัวไป คื อ ผู ้ที สามารถเข้า เยียมชม ข้อ มู ล ชุ ม ชนโคกยาง ข้อ มู ลจิ งหรี ด ข้อ มู ล
ผูป้ ระกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข้อมูลการแปรรู ปจิงหรี ด

รู ปที 8 การสื บค้นข้อมูล
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้ ระบบฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ แปรรู ปจิงหรี ด
ผลการประเมิ นความพึงพอใจผูใ้ ช้ระบบฐานข้อ มูลผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ปจิ งหรี ด ชุ มชนโคกยาง
ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 30 คน พบว่า ความพึงพอใจและความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด พบว่า ภาพรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับมากทีสุ ด
(ค่ า เฉลี ยเท่ า กับ 4.39) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ า นที ค่ าเฉลี ยสู ง ที สุ ด คื อ ด้ า นขันตอน
กระบวนการของระบบ (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.57) ส่ วนข้อทีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านความประสิ ทธิ ภาพและ
ความปลอดภัย (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.20) ดังตารางที
ตารางที 1
ตารางแสดงความพึงพอใจผู้ใช้ ระบบฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ แปรรู ปจากจิ งหรี ด
ด้ าน
ค่ าเฉลีย
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ด้านขันตอนกระบวนการของระบบ
4.57
0.54
ด้านเนื อหา
4.49
0.73
ด้านประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย
4.20
0.70
รวมเฉลีย
4.39
0.66
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อภิปรายผล
1. ระบบฐานข้อมูลผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด เป็ นระบบที มีการพัฒนาเครื องมือในการสื บค้น
ข้อมูลจากแหล่งผลิต เพือนํามาสร้างองค์ความรู ้เกียวกับชุมชนและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ทําให้สืบค้น
ได้ง่าย ในระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถินด้านโภชนาการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจิ งหรี ด เป็ นการพัฒนาเพื อเป็ นฐานข้อมู ลของชุ มชน ซึ งมี การจัด เก็บข้อ มู ล เกี ยวกับข้อมู ลชุ มชน
ข้อมู ลจิ งหรี ด ข้อมู ลผูป้ ระกอบการ ข้อ มูลวิส าหกิ จชุ มชน ของชุ มชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์ เพือช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย และมีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลมากขึน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทิ ดศักดิ สุ พนั ดี (2562 : 195) ดําเนิ นการศึ กษาออกแบบ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งผลิตสิ นค้า ข้อมูลสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ระบบฐานข้อมูลจะช่วย
ให้ผูใ้ ช้สามารถเลือกซื อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ ทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วใน
การเลือกซื อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ และงานวิจยั ของ นุ จริ นทร์ ปทุมพงษ์ และมัณฑนา จริ ยรั ตนไพศาล
(2562 : 90) พบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อ มู ลอาหาร เพื อรวบรวมและสร้ างองค์ความรู ้ โดยการจัด
ประเภทหรื อหมวดหมู่อาหารช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถสื บค้นและเข้าถึงความรู ้ได้ง่าย
2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ดชุมชนโคกยาง ตําบล
ชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านทีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ด้านขันตอนกระบวนการของระบบ ( . ) ส่ วนข้อทีค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้าน
ความประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย (ค่าเฉลียเท่ากับ . ) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนมธรรม อมร
เลิ ศวิทย์ (2558 : 6) ระบบฐานข้อมูลต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าดู ขอ้ มูลของ
ระบบได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิจิตรา มนตรี (2062 : 46) พบว่า เมนู และกระบวนทํางานของ
ระบบฐานข้อมูลใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ วสามารถใช้ทีใด เมือไรก็ได้ และการแสดงเนื อหาจะต้องมี
ภาพ หรื อวิดีโอประกอบ ทําให้ผเู ้ ข้าใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช้
การใช้งานระบบฐานข้อมูลผลิ ต ภัณ ฑ์แ ปรรู ปจิ งหรี ด ชุ มชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ
จังหวัดบุ รีรัมย์ สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สามารถแสดงผลได้บนคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์
เคลือนทีทุกขนาดหน้าจอ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ ทโฟน แทปเล็ต

546

2. การทําวิจยั ในครังต่อไป
ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ปจิงหรี ด ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอ
ชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างต่อเนือง นอกจากนี ควรมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรู ป
จิงหรี ดในพืนทีต่าง ๆ ทีมีการเลียงจิงหรี ดสําหรับนํามาทําเป็ นระบบฐานความรู ้ เรื องจิงหรี ดสําหรับให้
ผูใ้ ช้ขอ้ มูลและคนรุ่ นหลังสามารถศึกษาได้ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่ อม
ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่ มผูผ้ ลิ ต กุง้ จ่ อม จํานวน 3 ราย กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ จํานวน ราย และกลุ่มผูใ้ ช้งานระบบ จํานวน 65 ราย รวมทังสิ น จํานวน 71 ราย
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู ผ้ ลิ ต กุ ้ง จ่ อ ม กลุ่ ม ผู ้ป ระกอบการธุ รกิ จ ระบบ
ฐานข้อ มู ลผลิ ต ภัณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญา อาหารพื นบ้า นกุ้ง จ่ อ ม พัฒ นาขึ นตามวงจรพัฒ นาระบบ (SDLC)
ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ 1) การวางแผนระบบ 2)การวิเคราะห์ระบบ ) การออกแบบระบบ ) การ
พัฒนาระบบ ) การทดสอบระบบ ซึ งระบบฐานข้อมู ลนี ประกอบด้วย 1) ข้อมู ล (E-R Diagram)เข้าสู่
ระบบ 2) ข้อมูลร้ านค้า 3) ข้อมูลกุง้ จ่ อม 4) ข้อมูลผลิ ตภัณฑ์กุง้ จ่ อม และแบบสอบถามความพึ งพอใจ
ประเมิ นผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมู ล วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลียและร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมผูใ้ ช้มี
ความพึงพอใจมากที สุ ด เนื องจากแถบเมนู ใช้งานง่ าย มี ขนตอนกระบวนการเข้
ั
าใช้ระบบชัด เจนและ
เนื อหามีความชัดเจน ถู กต้อง สมบู รณ์ ดัง นันงานวิจัยนี จะช่ วยให้ผูใ้ ช้งานทัวไปสามารถเข้าถึ งข้อมู ล
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม นอกจากนียังเป็ นการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยูต่ ่อไป
คําสําคัญ: การพัฒนาฐานข้อมูล, ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอาหารพืนบ้าน, กุง้ จ่อม
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Abstract
Research objectives to develop a database of wisdom products local food Prakhonchai
Subdistrict Buriram Province The researcher conducted a research study and gathered information
related to wisdom products. local food The sample group in the research was a group of 3 shrimp
producers, a group of 3 business operators, and a group of 65 system users. There were 71 people in
total. The research instrument was an interview form for shrimp producers. group of business
operators Database system for local fermented food products developed following the system
development cycle (SDLC) consists of 5 steps: 1) system planning; 2) System Analysis 3) System
Design 4) System Development 5) System Testing. The database consists of 4 data tables. The results
showed that the overall user experience was the most satisfied because the menu bar was easy to use,
the login process was clear and the content was clear, accurate and complete.Therefore, this research
will help general users to have access to the wisdom of food preservation, which can be utilized and
consequently conserve the wisdom
Keywords: database development, local food wisdom products, shrimp
บทนํา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทีมุ่งเน้นการ
พัฒนาภาคการผลิ ตและบริ การให้สามารถแข่งขันได้ เกิ ดความยังยืน ประชาชนมี คุณภาพชี วิต และมี
รายได้ทีดีขึน รวมทังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ ที
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยืน มีแนวทางเสริ มสร้างขีดความสามารถ
การแข่ ง ขัน ในเชิ งธุ รกิ จ ของภาคบริ ก าร เรื องการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและเศรษฐกิ จ
รากฐาน โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ
อํานาจหน้าที ของกรมการพัฒนาชุ มชน ในการส่ ง เสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ แ ละการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนรากฐานให้ มีค วามมันคง และมี เสถี ย รภาพ รวมทัง
เสริ มสร้างความสามารถ และความเข้มแข็งของชุมชน (Ministry of Culture, 2018)
คนไทยมี ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารมาตังแต่ โบราณ การถนอมอาหารด้ว ยวิธีการต่ าง ๆ
เกิ ดขึน เพือยืดระยะเวลาให้สามารถเก็บไว้ได้กินนานขึน การจัดการความรู ้ เกี ยวกับความหลากหลาย
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ด้านอาหารของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์นั น มี ค วามสําคัญ เป็ นอย่างยิง เพราะจะทํา ให้บุ คคลทัวไปได้รู้จักกับ
อาหาร และตัดสิ นใจทีจะเลือกซื อมาบริ โภค กุง้ จ่ อม และปลาจ่ อมเป็ นอาหารพืนบ้านดังเดิ มของชาว
อีสาน ทีใช้ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารเพือไว้ทานได้นาน นอกจากนี ยังมีการผลิ ตกุง้ จ่ อม และปลา
จ่อมเพือจําหน่ ายได้พฒั นารู ปแบบทีเข้าถึงกลุ่มอืนในภาคต่าง ๆ ได้มากขึน
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านที ทําจากกุง้ จ่ อม และปลาจ่ อม ตําบลประโคนชัย อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นแหล่ งผลิตปลาจ่อม และกุง้ จ่ อมเก่าแก่แห่ งหนึ งในภาคอีสาน และเป็ น
สิ นค้าหนึ งตําบลหนึ งผลิ ตภัณฑ์ หรื อสิ นค้าโอท็อป (OTOP) ทีมี ชือเสี ยงระดับจังหวัดมีกระบวนการ
หมักที เป็ นเอกลักษณ์ และรสชาติ ต่ างจากที อื นเพราะใช้นาปลาทิ
ํ
พ รสในการหมักซึ งเป็ นภูมิ ปัญญา
ท้องถิน (Mueanprakhon, 2018 : Interview) เมือในอดี ตพืนทีแห่ งนี จะมีขา้ วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ใน
ฤดู ฝนที แหล่ ง นําธรรมชาติ จ ะมี กุ้ง หอย ปู ห รื อ ปลา ให้ช าวบ้านจับ มาเป็ นอาหารคู่ ค รั ว เรื อ น เมื อมี
ปริ มาณมากก็นาํ มาหมัก ดอง โดยเฉพาะอย่างยิงกุง้ ฝอย แม่บา้ นเกษตรกรหรื อชาวบ้านจะนิยมนํามาทํา
เป็ นกุง้ จ่อม (Suwankul, 2017: 58)
ปั จจุ บนั มีผูส้ นใจผลิตภัณฑ์กุง้ จ่อม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวนมาก แต่ยงั ไม่ มี
หน่ วยงานใดรวบรวมข้อมูลทีสัมพันธ์ สอดคล้องกันมารวม ไว้ในระบบฐานข้อมูลเพือเชือมโยงความรู ้
เกี ยวกับข้อมูลกุ้งจ่ อมและผลิ ตภัณฑ์กุ้งจ่ อม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุ รีรัมย์ ดังนันผูว้ ิจัยจึ งสนใจ
จัดทํา ระบบฐานข้อ มู ลกุ้งจ่ อม เพื อเก็ บรวบรวมข้อ มู ลเกี ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ กุ้งจ่ อ ม ตําบลประโคนชัย
จังหวัด บุ รีรัมย์ นอกจากนี ยังเป็ นการประชาสั มพันธ์ผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ต เพือเพิมช่ อ งทางในการจัด
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์และบริ การให้กบั ลู กค้า ได้ทราบถึงประโยชน์และรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการ
ตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ และการจัดทําเว็บไซต์ ไว้สําหรั บติดต่อสื อสารกับลู กค้าได้สะดวกรวดเร็ วมาก
ยิงขึน
วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ตําบลประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
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วิธีดาํ เนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผูผ้ ลิตกุง้ จ่อม กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจเอกชนและ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผูใ้ ช้ทวไป
ั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มผูผ้ ลิตกุง้ จ่อม จํานวน 3 ราย และกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เอกชนและผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ทีมีการผลิตสิ นค้าหรื อการบริ การเกียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักพืนบ้านกุง้ จ่อมจํานวน ราย และกลุ่มผูใ้ ช้ทีเข้ามาใช้ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กงุ้ จ่อม
จํานวน 65 ราย
เครื องมือวิจัย
2.1 เครื องมือวิจยั ทีใช้ในการวิจยั ครังนีแบ่งออกเป็ น 2 ฉบับ คือ
2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพือใช้สัมภาษณ์กบั กลุ่มผูผ้ ลิตกุง้ จ่อมกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเอกชนและผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
2.1.2 แบบสอบถามออนไลน์ เพือประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กงุ ้
จ่อม โดยใช้ค่าเฉลียและกําหนดเกณฑ์ในการแปลและให้ความหมาย ตามแนวคิดของ
(Best, ) ดังนี
ค่าเฉลีย
ความหมาย
4.50 – 5.00
มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจน้อย
0.50 – 1.49
มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
ขันตอนดําเนินงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา โดยใช้
วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ขันตอน ดังนี
. . การวางแผน มีการวางแผนการทํางานของระบบฐานข้อมูล โดยทําการรวบรวมข้อมูล
เกียวกับกุง้ จ่อมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อมจากบทความวิชาการ บทความงานวิจยั
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จากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทังสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ ลิตกุง้ จ่อม จํานวน ราย และกลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เอกชนและผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนทีจําหน่ายผลิตภัณฑ์กงุ้ จ่อม จํานวน ราย
. . การวิเคราะห์ระบบ นําข้อมูลทีได้จากการรวบรวมข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ภมู ิปัญญา
อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม มาวิเคราะห์และออกแบบจําลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี
. . . แผนภาพบริ บทของระบบ (Context Diagram) การทํางานของระบบประกอบด้วย
ผูใ้ ช้งาน กลุ่ม คือ ) ผูด้ ูแลระบบ มีหน้าทีในการจัดการข้อมูลของระบบทังหมด ) ผูป้ ระกอบการ
คือ ผูม้ ีหน้าทีจัดการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุง้ จ่อม และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ) ผูใ้ ช้ทวไป
ั คือ
บุคคลทีเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ และสื บค้นข้อมูล

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปั ญญา อาหารพืนบ้าน (กุง้ จ่อม) ตําบลประ
โคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผูป้ ระกอบการ

ผูใ้ ช้งาน

รู ปที 1 แผนภาพบริ บท (Context Diagram) ของระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม
2.2.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ประกอบด้วย 4 Process คือ เข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลร้านค้ากุง้ จ่อม
การจัดการข้อมูลกุง้ จ่อม การจัดการผลิตภัณฑ์กงุ ้ จ่อมทีนํามาแปรรู ป
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ผูป้ ระกอบการ

ผูใ้ ช้งาน

รู ปที 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหาร
พืนบ้านกุง้ จ่อม
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2.2.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล E-R Diagram เป็ นการจําลองข้อมูลที
เกิดขึนทังหมดในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ประกอบด้วยตาราง
ฐานข้อมูลจํานวน 4 ตาราง คือ ตารางเข้าสู่ ระบบ ตารางข้อมูลร้านค้า ตารางข้อมูลกุง้ จ่อม และตาราง
ผลิตภัณฑ์กงุ้ จ่อม
2

1

3
4

รู ปที 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ของระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม
2.2.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ ประกอบด้วยการออกแบบหน้าจอนําเข้าข้อมูล รู ปแบบข้อมูลที
นําเข้าและรู ปแบบการรับข้อมูล การออกแบบรายงาน การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ
ภาพกราฟิ ก
2.2.4 การพัฒนาระบบ เป็ นขันตอนการนําเอาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหาร
พืนบ้านกุง้ จ่อมทีได้ออกแบบแล้วมาพัฒนาเป็ นระบบฐานข้อมูลไปติดตังบนเว็บไซต์ เพือให้ผใู ้ ช้
สามารถเข้าไปจัดเก็บและสื บค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม
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2.2.5 การทดสอบระบบ เป็ นการทดสอบระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหาร
พืนบ้านกุง้ จ่อม โดยให้ผใู ้ ช้ทวไปเข้
ั
าใช้ระบบ และมีการประเมินความพึงพอใจของระบบฐานข้อมูล
แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการทํางานมากขึน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ระบบฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา
อาหารพืนบ้ านกุ้งจ่ อม ตําบลประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ (Pinthong, 2011)
1. การวางแผนระบบ
2. การวิเคราะห์ระบบ
3. การออกแบบระบบ
4. การพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ

ระบบฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาอาหาร
พืนบ้ านกุ้งจ่ อม ตําบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

รู ปที 4 กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทีใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้
จ่อม ใช้วิธีการหาค่าเฉลียของแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
1. ผลการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบ พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม 1) เพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2) เพือเพิมช่องทางในการติดต่อซื อขาย
ผลิตภัณฑ์ โดยเนือหาสารสนเทศทีต้องการของระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้
จ่อม เกียวกับผลิตภัณฑ์กงุ ้ จ่อม ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุง้ จ่อม กระบวนการแปรรู ป
2. ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม
ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ภายในระบบประกอบด้วยตารางฐานข้อมูล จํานวน 4 ตาราง ได้แก่ ตารางเข้าสู่ ระบบ ตาราง
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ผูป้ ระกอบการ ตารางข้อมูลกุง้ จ่อม ตารางผลิตภัณฑ์กงุ้ จ่อมแปรรู ป ระบบฐานข้อมูลสามารถแบ่งการ
ทํางานออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) ผูใ้ ช้งาน 2) ผูป้ ระกอบการ 3) ผูด้ ูแลระบบ โดยผูใ้ ช้งานระบบแต่ละกลุ่ม
สามารถทํางานในระบบได้แต่ขึนอยูก่ บั สิ ทธิทีได้รับ ดังนี
1.1.1 ผูใ้ ช้งาน สามารถเยียมชมเว็บไซต์ และสื บค้นข้อมูล
1.1.2 ผูป้ ระกอบการ คือ ผูม้ ีหน้าทีจัดการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุง้ จ่อม
และข้อมูลผลิตภัณฑ์
1.1.3 ผูด้ ูแลระบบ คือ มีหน้าทีในการจัดการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุง้
จ่อม และข้อมูลผลิตภัณฑ์

รู ปที 5 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารหมักพืนบ้านกุง้ จ่อม
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพืนบ้านกุง้ จ่อม

รู ปที 6 ผลิตภัณฑ์อาหารหมักพืนบ้านกุง้ จ่อม
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบทีประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์จาํ นวน
65 ราย พบว่า ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจมากทีสุ ดคือแถบเมนู ใช้งานง่ าย ค่าเฉลีย 4.75 ระดับความพึ งพอใจ
ระดับมากทีสุ ด รองลงมาคือ ขันตอนและกระบวนการทีชัดเจน ค่าเฉลีย 4.68 ระดับความพึงพอใจระดับ
มากทีสุ ด และเนือหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ ค่าเฉลีย 4.65 ระดับความพึงพอใจระดับมากทีสุ ด
โดยสรุ ปค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจภาพรวม 4.62 แสดงว่าผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทีสุ ด ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ตารางที
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบทีประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์
รายการ

ค่ าเฉลีย

ส่ วนเบียงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
0.64
มากทีสุ ด

1. ขันตอนและกระบวนการทีชัดเจน

4.68

2. การดําเนิ นงานตามขันตอนอย่างเป็ นระบบ

4.65

0.57

มากทีสุ ด

3. กระบวนการและการแสดงผลของเว็บไซต์ทาํ ได้อย่าง
รวดเร็ ว
4. แถบเมนูใช้งานง่าย

4.51

0.74

มากทีสุ ด

4.75

0.43

มากทีสุ ด

5. เนือหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์

4.65

0.52

มากทีสุ ด

6. เนือหามีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ

4.58

0.63

มากทีสุ ด

7. ปริ มาณเนื อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า

4.58

0.66

มากทีสุ ด

8. การจัดลําดับเนือหาเป็ นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทํา
ความเข้าใจ
9. เนือหามีความน่าเชือถือ สามารถให้ความรู ้นาํ ไปใช้
ประโยชน์ได้
10. การกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล

4.60

0.77

มากทีสุ ด

4.63

0.58

มากทีสุ ด

4.63

0.79

มากทีสุ ด

11. การจัดระดับความปลอดภัย

4.60

0.73

มากทีสุ ด

4.62

0.65

มากทีสุ ด

รวม
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อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ตําบลประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปลายผล
การศึกษาได้ดงั นี
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ตําบลประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แล้วมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย
ส่วน คือ ) ผูใ้ ช้งาน ) ผูป้ ระกอบการ ) ผูด้ ูแลระบบ เนืองเป็ นการช่วยอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน
อาหารพืนบ้านให้เป็ นทีรู ้จกั ของคนทัวไป นอกจากนี ยังทําให้ชุมชนเกิดความเข้าใจให้ความสําคัญและ
คุณค่าของภูมิปัญญาทีมีอยูท่ าํ ให้ชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู ้ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั คนรุ่ นหลัง
ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Suwankul, 2017 : 85) เห็นว่าระบบฐานข้อมูลช่วยในการรวบรวมจัดเก็บ
ข้อมูลและอนุรักษ์ นอกจากนีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกทําให้สงั คมและชุมชน
ตระหนักถึงภูมิปัญญาอาหารและการอนุรักษ์ให้คงอยูต่ ่อไป
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใ้ ช้ระบบระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้าน
กุง้ จ่อม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้านข้อมูล ถูกต้องตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ เนืองจากระบบฐานข้อมูลได้มีการจัดกลุ่มข้อมูลร้านค้า
หรื อผูป้ ระกอบการ กลุ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มข้อมูลประเภทสิ นค้า ทําให้ผูใ้ ช้สามารถค้นคืนข้อมูล
ร้านค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลประเภทสิ นค้าได้สะดวกรวดเร็ ว นอกจากนียังมีรายละเอียดของ
ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลประเภทสิ นค้าได้อย่างครบถ้วน สามารถนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Techaphetphaiboon, 2014 : 15 ) พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบฐานข้อมูลอยูใ่ นระดับมากเพราะผูใ้ ช้ระบบเห็นว่าระบบฐานข้อมูลประชาชนทัวไปสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายมีการแสดงข้อมูลองค์ความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปใช้งานนอกจากนียังเป็ นมรดกของ
ประเทศให้เยาวชนรุ่ นหลังได้ศึกษาในอนาคต
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บทสรุ ป
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อม ตําบลประโคนชัย
จังหวัดบุ รีรัมย์ พบว่าจากปั จจุ บนั ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่ อมของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
ตําบลประโคนชัย ยังไม่มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ผูว้ ิจยั จึงออกแบบให้มีการแบ่งการใช้
งานตามหน้าทีของผูเ้ กียวข้องออกเป็ น 3 กลุ่มคือ 1) ผูใ้ ช้งาน สามารถสื บค้นข้อมูล และเยียมชมเว็บไซต์
2) ผูป้ ระกอบการ คือ ผูม้ ีหน้าทีจัดการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุง้ จ่อม และข้อมูลผลิตภัณฑ์
3) ผู ้ดู แ ลระบบ คื อ มี ห น้ า ที ในการจัด การเพิ ม ลบ แก้ไ ข ข้อ มู ล ร้ า นค้า ข้อ มู ล กุ้ง จ่ อ ม และข้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ ระบบฐานข้อมูลไปทดลองใช้งานและสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ระบบฐานข้อ มู ลผลิต ภัณ ฑ์ภู มิปั ญญา อาหารพืนบ้านกุ้งจ่ อ ม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากทีสุ ดทุกด้าน ดังนันระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
อาหารพืนบ้านกุง้ จ่อมสามารถนําไปใช้จดั เก็บข้อมูลกุง้ จ่อม และสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ระบบฐานข้อ มู ลผลิ ตภัณฑ์ ภูมิปัญญา อาหารพืนบ้านกุง้ จ่ อม ตําบลประโคนชัย จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ ควรมี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื อง โดยพัฒ นาระบบให้ อ ยู่ในรู ป แบบอุ ป กรณ์ เคลื อนที หรื อ
โทรศัพท์มือถือ เพือให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
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การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

562

การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ณัชชา วงษ์ สองชัน1 / เปมณีย์ ฉวีวงษ์ 2 / รพีพรรณ พงษ์ อนิ ทร์ วงศ์ 3/
สุ พศิ กองชัย4/ กิตติกร ฮวดศรี 5
Natcha Wongsongchan1 / Pemmanee Chaweewong2 / Rapheephan Phonginwong3/
Supit Kongchai4/ Kittikorn Huadsri5
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Human Resource Management Program, Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University
4
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Office of Academic Promotion and Registration, Buriram Rajabhat University
1-4

บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ) เพื อพัฒ นากระบวนการรั บ รายงานตัว นั กศึ ก ษาใหม่ ป ระจํา ปี
การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ) เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folio เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ใช้แนวคิด PDCA มา
ใช้ในการอธิ บายกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการดําเนิ นงานการรับรายงาน
ตัวนักศึกษา จํานวน คน และนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึ กษาปี ที ทีเข้ารายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folio จํานวน คน เครื องมื อวิจัยคือ วิธีการสนทนากลุ่ ม(Focus
group) และ สํารวจข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ใช้สถิ ติพรรณนาวิ เคราะห์ เพื อหาค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนากระบวนการรั บรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจํา ปี การศึ ก ษา
รอบ แฟ้ ม สะสมผลงาน ใช้ แ นวคิ ด PDCA ประกอบด้ว ยการวางแผน
(Planning) การลงมื อ ปฏิ บั ติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรั บ ปรุ ง(Act/Action) เพื อกํา หนด
แนวทางปฏิ บัติ ก ารรั บ รายงานตัว นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นครั งนี การใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ร ะบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ Line official account ในการสนับสนุ นการรับรายงาน
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ตัวนักศึ กษาใหม่ ผลการศึ กษาพบว่าระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรั บรายงานตัวนักศึ กษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: การพัฒนา, กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่, ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop a process for accepting new student reports
for the academic year 2022 around the Port folio, a case study of Buriram Rajabhat University in the
situation of the epidemic of the Corona virus (COVID 19). 2) Level of satisfaction with the process of
accepting new students for the year 2022 around the Port folio. The concept of PDCA used to
describe the conceptual framework in the study. This research was a quantitative research conducted
by online surveys. The sample consisted of 321 students in the Grade 6 who reported as new students
for the academic year 2022 around the Port folio Case Study of Buriram Rajabhat University by
random. The data were analyzed using descriptive statistics : percentage, average and standard
deviation. The research results. The PDCA concept, which consists of planning, implementing,
reviewing, improving to analyze in order to formulate guidelines for accepting new student reports.
The information technology system of Buriram Rajabhat University and line official account
supported the process new student reporting. The overall level of satisfaction with the new student
reporting process for the academic year 2022 was at a good level.
Keywords: Development, Process for accepting new student reports, Satisfaction
บทนํา
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
ได้มุ่งการพัฒนาการศึกษาทีส่ งเสริ มสนับสนุนโอกาส
ทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยและการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การขับเคลือนด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ กษา การแก้จุ ด อ่ อ นของระบบการศึ ก ษาและการพัฒ นาบุ ค ลากรด้านวิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริ ป ปหหารจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทียังไม่เหมาะสม ขาด
ความคล่องตัว มุ่งให้ความสําคัญกับความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ งแผนการศึกษาแห่ งชาตินนมี
ั กรอบ
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ทีสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
-2564) ซึ งมีเป้าหมายให้
ประชากรในประเทศไทยเกิ ดความมังคังยังยืนโดยผ่านกระบวนการพัฒนาของทุ กส่ วนฝ่ ายทังระดับ
กระทรวง ทบวง กรม และหน่ ว ยงานระดับภู มิ ภ าค (สํา นัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ, 2563)
ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี อตั ราการเกิดของประชากรในสั ดส่ วนทีน้อยลงซึ งเป็ นผลจากในอดี ต
รัฐบาลได้มีนโยบายการวางแผนครอบครัวแห่ งชาติ ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา และกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้มีการใช้นโยบายดังกล่าวเรื อยมาจนกระทังในปั จจุบนั ทําให้ประชาชนของประเทศไทยมีประชากร
เพิมขึนเรื อยๆ แต่เพิมในอัตราส่ วนที ลดลง โดยในปี พ.ศ.
มีประชากร . ล้าน ปี พ.ศ.
มี
ประชากร . และเมื อปี พ.ศ.
ประชากรมี ทงหมด
ั
. ล้านคน และผลจากการลดลงของ
ประชากรทําให้อตั ราการเกิด น้อยลง ประชาชนทีอยู่ในช่ วงวัยศึ กษาต่อ ในระดับอุด มศึ กษามี จาํ นวน
น้อยลงตามไปด้วย ซึ งข้อมูลดังกล่าวนีทําให้จาํ นวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัย
เอกชนมีจาํ นวนน้อยลง ซึ งเห็นชัดเจนจากในปี พ.ศ.
จํานวนนักศึกษาทีสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทังประเทศ ลดลงร้อยละ - ซึ งถือเป็ นวิกฤตของมหาวิทยาลัยทุกแห่ ง
(ประเสริ ฐ ปิ นปฐมรั ฐ, 2562) และทํานองเดี ยวกันจากการเปลียนแปลงบริ บทเศรษฐกิจและสังคมโลก
อันเนื องมาจากการปฏิ วตั ิ ดิ จิทัล (Digital Revolution) การเปลี ยนแปลงสู่ อุต สาหกรรม . ทําให้เกิด
ความท้าทายของสถาบันการศึกษาทีจะต้องพัฒนาหลักสู ตรทันสมัยเพือเป็ นตัวเลือกให้กบั ผูส้ นใจเข้ามา
ศึ กษาต่ อในสถาบันการศึกษาของตน อย่างไรก็ตามกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัต กรรม ได้มี น โยบายให้ ส ถาบัน การศึก ษาระดับ อุ ด มศึ กษาได้มีก ารพัฒ นาหลักสู ต รที ทัน สมัย
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของท้อ งถิ นซึ งทํา ให้ เ กิ ด โครงการพลิ ก โฉมมหาวิ ท ยาโดยมุ่ ง เน้ น
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งการผลิตบัณฑิ ต การวิจยั
การบริ การวิ ชาการ และการทํานุ บาํ รุ ง ศิ ลปวัฒ นธรรม และมหาวิทยาลัยระดับอุ ด มศึ กษาจะมุ่ ง เน้น
หลักสู ต รการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ง รุ ก เพื อให้ข ้อ มู ล หลักสู ต รต่ า งๆ เข้า ถึ ง กลุ่ ม
นักเรี ยนมัธยมและผูส้ นใจเข้ามาศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับเปลียนกระบวนการในการ
รั บนักศึกษาทีสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามในปี ช่ วงเดื อนมกราคม ปี พ.ศ.
ได้มีการ
แพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID-19) ระลอกที ในประเทศไทย ส่ งผลให้มีนโยบายการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศไทย ขณะเดียวกันเป็ นช่วงเวลา
การรั บนักศึกษาปี การศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งซึ งถือว่าในช่วงเวลานี เป็ นเป็ นความท้าทาย
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ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งจะต้องดําเนิ นการ การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ การการศึกษาเพือจะ
ได้นกั ศึกษาใหม่ตามจํานวนแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพือการพัฒนาท้องถินได้มีการเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ระดับปริ ญญาตรี ใน รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Port folio) ระหว่างวันที พฤศจิ กายน พ.ศ.
ถึง วันที ธันวาคม พ.ศ. 4 และมีกระบวนการสอนคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
จนกระทังประกาศผลผู ท้ ี ผ่ านการคัด เลื อ กเพื อเข้าศึ กษาต่ อ และได้มีก ารกํา หนดการรั บ รายงานตัว
นักศึกษาใหม่ ในวันที - มกราคม พ.ศ.
เนื องจากในช่ วงเวลาดังกล่ าวเป็ นช่ วงทีเกิดการแพร่
ระบาดของไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ระลอกที ทําให้ มหาวิ ท ยาราชภัฏ บุ รีรัมย์ได้ก าํ หนดแนว
ทางการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในรู ปแบบออนไลน์ ดังนันจากทีกล่าวมาข้างต้นทําให้สาํ นักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ งเป็ นหน่ วยงานทีรั บผิดชอบในการรั บรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้ ม
สะสมผลงาน ในครั งนี จึ งได้มีการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึ กษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน และเพื อให้เกิ ดผลการดําเนิ นงานที เป็ นรู ปธรรมและเกิ ดประโยชน์ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเกิดความพึงพอใจต่อนักศึกษาทีเข้ารับรายงานตัวในครังนี
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึกษาการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี
การศึกษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ ซึ งมีวตั ถุประสงค์การ
วิจยั ดังนี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโร
นา (COVID-19)
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีมีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและสรุ ปตัวแปรหลักได้ดงั นี
1. ใช้แนวคิด PDCA คือแนวคิดซึ งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming วงจรเดมมิง
PDCA นันกล่าวได้ว่าเป็ นวงจรการบริ หาร ขันตอน ประกอบด้วย Plan – Do – Check – Act อาจกล่าว
ได้ว่ า PDCA เป็ นเครื องมื อ สํา คัญ สํา หรั บ การวางแผนแก้ปั ญ หาอย่า งยังยืน ซึ งในการวิ จัย นี ได้นํา
หลักการ PDCA มาใช้ในการพัฒนากระบวนการกระบวนการรั บ รายงานตัว นัก ศึ กษาใหม่ ป ระจํา ปี
การศึ ก ษา
รอบ แฟ้ ม สะสมผลงาน กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ โดยที ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยได้มีการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน อย่างไรก็
ตามในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส โคโรนา (COVID- ) ทําให้ทางมหาวิ ทยาลัยได้มีการ
ทบทวนและกําหนดแนวทางการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ในระบบออนไลน์
และได้มีการนําหลักการ PDCA มาใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานครั งนี โดยมีรายละเอียด
ของ PDCA ดังนี (วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2554)
1.1 P หรื อ Planning หมายถึง การนําร่ างขันตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้ม
สะสมผลงาน ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน มาประกอบในการประชุม และ มีการ
ประชุมเพือกําหนดขันตอนการรายงานตัวโดยผ่านระบบออนไลน์ สรุ ปมีขนตอน
ั
ทังหมด ส่ วน และ
ประกอบด้วย ) การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ) บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน ) เอกสารทีนักศึกษาใหม่จะต้องใช้
ประกอบการรายงานตัว ) เอกสารทีจะต้องพิมพ์จากระบบออนไลน์ ) การชําระเงินผ่านธนาคาร )
ระบบ Line add friend เพือให้ขอ้ มูลหรื อคําถามทีมีขอ้ สงสัยบ่อย ซึงในกระบวนการนี ได้มีการประชุม
ระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน และปรึ กษาหารื อประเมินขันตอนการดําเนิ นการ และ ประเมินปั ญหาทีจะเกิดขึน
โดยพิจารณาจากปั ญหาในระหว่างการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปี
และมีขนตอนการรั
ั
บ
รายงานตัว ขันตอน ) การพิมพ์ใบชําระค่ารายงาน ) ชําระเงินทีธนาคาร หรื อ การชําระผ่าน
แอฟพิเคชัน ) ส่ งเอกสารหลักฐานทางไปรษณี ย ์ ในขันตอนการวางแผนกําหนดให้มีการดําเนินการ
ผิดพลาดของผูเ้ ข้าใช้ระบบตํากว่าร้อยละ
1.2 D หรื อ Do คือ ขันตอนการลงมือปฏิบตั ิตามแผนงานและวิธีการทีได้กาํ หนดตามข้อสรุ ป
ในทีประชุม ซึ งมีรายละเอียดได้แก่ ) การพัฒนาระบบดาวน์โหลดเอกสารค่ารายงานตัวโดยเข้าไป
ดาวน์โหลดเอกสารทีอยูใ่ นลิงค์ https://std.bru.ac.th และผูท้ ีต้องการดาวน์โหลดเอกสารจะต้องกรอก
ข้อมูล อย่างได้แก่ รหัสประจําตัวผูส้ มัคร และ เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน นอกจากนีในหน้า
ลิงค์ดงั กล่าวได้ระบุ หมายเลขโทรศัพท์เพือสอบถามข้อมูลเพิมเติมในกรณี ทีไม่สามารถเข้าระบบได้
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และเอกสารจะอยูท่ ีหน้า cdn.fbsbx.com 2) Line official account เป็ นช่องทางในการตอบคําถาม
คําถามทีมีการถามบ่อย ซึ งในระบบนีจะทําให้ลดภาระการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการตอบคําถาม
ผ่านออนไลน์ในระบบเพจของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน โดยปกติจะมีบุคลากรทีดูแล
ระบบคอยตอบคําถามทังหมด คน
1.3 C หรื อ Check คือ ขันตอนการตรวจสอบ ในระหว่างรับรายงานตัวนักศึกษานักศึกษา
ใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folio กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที มกราคม พ.ศ.
ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงเวลาดังกล่าวบุคลากรทีพัฒนาระบบการใช้งานจะมี
หน้าทีเฝ้าติดตามเพือแก้ไขปั ญหาทีคาดว่าจะเกิดขึน
1.4 A / Act หรื อ Action คือ การแก้ปัญหา หรื อเป็ นขันตอนการปรับปรุ ง หรื อมี
การปรับเปลียนวิธีการ เพือทําให้ผลลัพธ์กลับมาอยูใ่ นแผนงาน หรื อ การนําไปสู่ เป้าหมายตามระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ในครังแรก ซึ งในขันตอนนี จะเป็ นการกําหนดแนวทางเพิมเติมเพือให้การดําเนิ นงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
. การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้กระบวนการการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านระบบออนไลน์ โดย
มีการประเมินทังหมด ประเด็น ได้แก่
. การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้ม
สะสมผลงาน
. ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมีขนตอนง่
ั
ายในการเข้าใช้ระบบ
. ความหลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูล
. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การประชาสัมพันธ์การรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา 2565 รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน

การพัฒนากระบวนการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน โดยผ่าน
ออนไลน์

ระบบออนไลน์การรับรายงาน
ตัวมีขนตอนง่
ั
ายในการเข้าใช้
ระบบ
ความหลากหลายช่องทาง
สอบถามข้อมูล

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
กระบวนการการรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ Port folioโดยผ่าน
ออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก
รายงานตัวนักศึกษาใหม่

ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความ
เข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา

ภาพที : กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจัย
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ คณะกรรมการดําเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
จํานวน คน และนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเข้ารายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่ประจําปี
การศึกษา
รอบ Port folio กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จํานวน , คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครังนี ได้แก่ คณะกรรมการดําเนิ นงานการรับรายงานตัวนักศึกษา จํานวน คน และ
นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ทีเข้ารายงานตัวเป็ นนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้ม
สะสมผลงาน คน ซึงใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, 2564)
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2. เครื องมือวิจยั
การวิ จัยนี ใช้วิ ธีก ารวิ จัยแบบผสมผสาน นัก วิ จ ัย ได้มีก ารการทบทวนกรอบแนวคิด จาก
นัก วิช าการโดยใช้วิ ธีก ารศึ ก ษา จากการเอกสารงานวิ จัย (Documentary Research) โดยศึ ก ษาข้อ มู ล
โครงการฯ จากคู่มือการดําเนิ น งานโครงการเอกสารประกอบการดําเนิ นโครงการ วารสารเพื อเก็บ
รวบรวมข้อมูล และได้พฒั นาเครื องมือในการวิจยั แบบดังนี
. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีคาํ ถามและข้อกําหนดทีแน่นอนโดยใช้โดยใช้คาํ ถาม
เดียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกราย และข้อคิดเห็นเกียวกับการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
. แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อแบบมาตรวัด ระดับ แบบสอบถามเกี ยวข้อ งกับตัวแปร
ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา
รอบ Port folioกรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีทงหมด
ั
ด้าน ประกอบด้วย ) การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึ กษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน ) ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมีขนตอนง่
ั
ายในการเข้าใช้ระบบ ) ความ
หลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูล ) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และได้นาํ
แบบสอบถามสํารวจในเพจเฟสบุคของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
. การตรวจสอบเครื องมือ ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้เครื องมือการวิจยั เป็ นแบบ
สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างแบบ เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิซึงมีความเชียวชาญด้านความรู ้เกียวกับการบริ หาร
จัดการทางการศึกษา จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา และผูว้ ิจยั ได้นาํ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ ส่ วนแบบสอบถามมาตรวัด
ระดับ นัน ผูเ้ ชียวชาญได้ตรวจสอบเครื องมือ และมีค่า IOCโดยรวมทังฉบับ = 0.83 ทดสอบความ
เชือมันโดยหาค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาค แบบสอบถามทังฉบับได้ค่าเท่ากับ . - .
การทดสอบความเทียงตรงของเครื องมือโดยดูจากค่านําหนักปั จจัย ( factor loading) มีค่าระหว่าง . 0.854 (Nunnally, C. and Bernstein, H, 1994)
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนการวิจยั เชิงผสมผสานโดย
ประกอบด้วย
4.1 ศึกษาข้อมูลโครงการฯ จากคู่มือการดําเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการ
ดําเนินโครงการวารสารเพือเก็บรวบรวมข้อมูล
4. รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามผ่านออนไลน์จาก google form ระหว่าง
วันที - มกราคม
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 จัดกลุ่มข้อมูลจากสนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแยกเป็ นหัวข้อเป็ นประเด็นๆในการ
พิจารณาผลจากการเก็บข้อมูล การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน โดยผ่านออนไลน์ ตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การตีความและเขียนความเชิงพรรณนา
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนาเพือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การวิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ผลการวิจยั และตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที เพือศึกษาการพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19)
ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการดําเนินงานการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
จํานวน คน ได้พฒั นากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ
แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการพัฒนากระบวนการการปฏิบตั ิงานการ
รับรายงานตัวโดยได้นาํ แผนการดําเนินงานในปี
มาทบทวนและกําหนดขันตอนการรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ในปี
ดังนี
. การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในรอบ แฟ้มสะสมผลงาน เป็ นระบบออนไลน์ และ
กําหนดให้มีการรับรายงานตัวไว้ทงหมด
ั
ขันตอน ประกอบด้วย ขันตอนที การพิมพ์ใบชําระค่า
รายงาน, ขันตอนที ชําระเงินทีธนาคาร หรื อ การชําระผ่านแอฟพิเคชัน และ ขันตอนที ส่ งเอกสาร
หลักฐานทางไปรษณี ย ์
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. การวางแผนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
ได้แ ก่ ) ผ่ า นช่ อ งทาง เวปไซด์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บุ รี รั ม ย์ https://www.bru.ac.th/change-reportdirect12565/ และดาวโหลดเอกสารรายงานตัวผ่านลิงค์ https://std.bru.ac.th ) ผ่านช่องทางเพจเฟสบุค
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
. การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื อให้ ผู ร้ ั บ รายงานตัว ศึก ษาข้อ มูล และสามารถดาวโหลด
เอกสารทีใช้ในการรับรายงานตัว ได้แก่ ) ข้อมูลเกียวกับค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและพิมพ์เอกสาร
รั บรายงานตัวผ่านลิ งค์ https://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ) การสร้ าง QR code เพื อเข้าลิ งค์
รับรายงานตัวนักศึกษา ) การ Line official account เป็ นช่องทางในการตอบคําถาม คําถามทีมีการถาม
บ่อ ย ซึ งในระบบนี จะทําให้ลดภาระการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรในการตอบคําถามผ่านออนไลน์ ใน
ระบบเพจของสํา นักส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ยน โดยปกติ จะมี บุคลากรทีดู แลระบบค่อ ยตอบ
คําถาม

ภาพที : ขันตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา

รอบ แฟ้มสะสมผลงาน
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ภาพที : ขันตอนประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที เพือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ตารางที 1
ค่ าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่ อกระบวนการรั บรายงานตัวนักศึ กษาใหม่
ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ( n=321)
รายการประเมิน
S.D.
แปลความ
1. การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษา 4.37
0.55
มาก
ใหม่ประจําปี การศึกษา รอบ Port folio
2. ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมีขนตอนง่
ั
าย 4.40
0.55
มาก
ในการเข้าใช้ระบบ
3.ความหลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูล
4.21
0.54
มาก
4. ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษา 4.44
0.51
มาก
แนะนํา
รวม
4.35
0.53
มาก
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จากตาราง พบว่าความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID -19) พบว่าระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใน
ครังนี อยูใ่ นระดับมาก ( =4.35) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.53) เมือพิจารณารายละเอียดพบว่า
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่แต่ละด้านได้ดงั นี ) ความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้มสะสมผลงาน อยู่
ในระดับมาก ( =4.3 ) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.5 ) ) ระบบออนไลน์การรับรายงานตัวมี
ขันตอนง่ายในการเข้าใช้ระบบ อยูใ่ นระดับมาก ( =4. ) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.53) )
ความหลากหลายช่องทางสอบถามข้อมูลอยูใ่ นระดับมาก ( =4. ) ส่ วนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D
=0.5 ) ) ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําอยูใ่ นระดับมาก ( =4.35) ส่ วนค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D =0.51)
อภิปรายผลและสรุ ป
ดังนันจะเห็ นได้ว่าในช่ วงเดื อนมกราคม พ.ศ.
ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ระลอกที ทํา ให้ มหาวิ ท ยาราชภัฏ บุ รี รัม ย์ได้ก าํ หนดแนวทางการรั บ
รายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ประจําปี การศึกษา
รอบ แฟ้ มสะสมผลงาน ในรู ปแบบออนไลน์ และ
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการพัฒนากระบวนการรั บรายงานตัวนักศึ กษาใหม่ ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยได้นาํ หลักการ PDCA มาใช้ในการกําหนดขันตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน มีทงหมด
ั
ขันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ขันตอนที การพิมพ์ใบชําระค่า
รายงาน, ขันตอนที ชําระเงิ นที ธนาคาร หรื อ การชําระผ่านแอฟพิเคชัน และ ขันตอนที ส่ งเอกสาร
หลักฐานทางไปรษณี ย ์ นอกจากนี ยังได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุ รีรัมย์เข้ามาใช้ในการดําเนิ นงาน รวมทัง การ Line official account เป็ นช่ องทางในการตอบคําถาม
คําถามทีมีการถามบ่ อย ซึ งในระบบนี จะทําให้ลดภาระการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรในการตอบคําถาม
ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของมูนา จารง. ( )ได้ทาํ การศึกษาการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษาตามทัศ นะครู ผู ้ส อนในศู น ย์ เครื อ ข่ า ยตลิ งชัน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 และผลการวิจยั พบว่าการบริ หารงานวิชาการจะต้องนําหลัก PDCA มาใช้ใน
การบริ หารเพื อมี การตรวจสอบการดําเนิ นงานแต่ ล ะขันตอนและมี การปรั บปรุ งแก้ไข หาแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื อง นอกจากนีการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรายงานตัวนักศึกษา
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ใหม่และสิ งสนับสนุ นต่างๆ ประจําปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (สํานักบริ หารและ
พัฒนาวิชาการ, 2559) พบว่าการรั บ รายงานตัว จะต้องมีการกําหนดระยะเวลาที เหมาะสม การชี แจง
รายละเอี ยดที ใช้ในการรายงานตัว ระบบการประชาสั มพันธ์ การประสานงาน การแก้ปัญหาให้ก ับ
นักศึกษาใหม่ กระบวนการชําระเงินทีสะดวก
ข้ อเสนอแนะ
การวิ จัยนี เป็ นประโยชน์ ต่อ การนําไปใช้ในการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายที เกี ยวข้องกับการรั บ
รายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หรื อการรับรายงานตัวของบุคลากรในหน่วยงานอืนๆ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา (COVID- 19) และการวิจยั นี เป็ นประโยชน์เพือเป็ นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ครังต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารและบุคลากรสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทีให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลเพือการวิจยั ขอขอบคุณคุณสุ พิศ กองชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทีเป็ นทีปรึ กษาและให้ขอ้ มูลเกียวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษาทีเกียวข้อง
กับการวิจยั ในครังนี สุ ดท้ายผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ และ
อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที คอยสนับสนุนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเขียนบทความวิจยั ในครังนี
เอกสารอ้ างอิง
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