
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
ค ำน ำ 

 

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ฉบับน้ี ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ “ก้าวล้ านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับ มหาวิทยาลัย
สยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับทราบ ความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการ ที่ส าคัญ จะได้ทราบถึง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสุขภาพ 
ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ด้านสุขภาพ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป คณะกรรมการจัดท า  
เอกสารประกอบการประชุมได้รวบรวมจากผู้ส่งบทความวิจัยเพื่อน าเสนอ จ านวน 23 ช่ือเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ ม ได้แก่  
1) การจัดการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) การจัดการเรียนรู้ 3) นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ  
 
 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านจะได้รับ
ความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าวิจัยนวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพ  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาพต่อไป 
 
 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
             มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  
  
  

สำรจำกอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยคริสเตียน 

 ความรู้ในแวดวงของเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน มีความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการที่มนุษย์ 
สามารถน าเทคโนโลยีมาพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้เป็นอย่างดี อาทิ  เทคโนโลยี  
ที่น า Big Data เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของผู้ป่วย หรือการใช้ สมาร์ทโฟน แท็บเลต ผ่านโปรแกรมประเภท
แอพพลิเคชั่น เช่น โปรแกรมช่วยค านวณแคลอรี่ โปรแกรมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เป็นต้น 
 ปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาคนให้มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การท าวิจัย ทั้งนี้การ
ท าวิจัยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วน เนื่องจากการวิจัยเป็นการพัฒนาความคิดจินตนาการ  
การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสร้างเสริม
สุขภาพ 
 อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “ก้าวล้ านวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” นับเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญ ที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดัวยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย
ธนบุรี วิทยาลัยทองสุขและวิทยาลัยแสงธรรม 
 ในนามของมหาวิทยาลัยคริสเตียน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพหลัก ของ
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
และพันธมิตรจากหลายแห่งท่ีร่วมส่งผลงานมาน าเสนอจึงขอแสดงความชื่นชมในความส าเร็จของนักวิจัยทุกท่าน กระผมเชื่อว่า
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นพลังส าคัญในการสร้างฐานความรู้เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและ
ยั่งยืนสืบไป 

 

 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ 

         อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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Advanced research and Digital Innovation for Health Society 

Advanced research and Digital Health 
 Function and Goals of Digital Health 
 The objectives of using digital health products and services are  

  To improve the  quality of outcome of care and services 

 To improve population health 

 To improve the patient experience 

 To improve the physician and other non-physician provider experience 

Categories of Digital Health Products and Services Here are the main subcategories : 

 Remote sensing and wearable 

 Telemedicine 

 Data analytics and intelligence, predictive modeling  

 Health and wellness behavior modification tools 

 Bioinformatics tools  

 Medical social media 

 Digitized health record platforms 

 Patient- physician – patient portals 

 DIY diagnostics, compliance and treatments 

 Decision  support systems 

Technology: Advanced research and Digital Health 

 Social Media 

 Telemedicine 

 Data Analytics and Business intelligence 

 Personalized and Precision Medicine 

 Wearabies 

 Mobile Health platforms 

 Electronic medicine Records 

 Health information Exchange and interoperability 
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Application : Advanced research and Digital Health 

 Diagnosis 

 Treatment 

 Prevention and wellness 

 Prognosis 

  Rehabilitation 

 Behavioral Health 

 Disease Management 

 Public health 

Innovation and Entrepreneurship :  Advanced research and Digital Health 

 Intellectual Property Protection 

 Regulatory Issues 

 Reimburse Models 

 Financing Digital Health startup Ventures 

 Leading High Performance digital  Health teams 

 Product and Customer Development  

 Lean Startup Methodologies 

 Clinical Validation and Transitional Research  

 Data security and Confidentiality 

Leading Interdisciplinary and Inter-Professional Teams : Advanced research and Digital Health 

 Team Dynamics 

 Leadership 

 Outcomes and Metrics 

 Conflict Resolution 

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับ Digital Innovation for Health 

 Using Digital Health Technology to better Generate Evidence and Deliver Evidence Based Care 

 Use of Smart phones in Hospital 

 The Use of Smart phones for Health Research 
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แนวคิด Hi-tech Hospital 

 Hiring the patient 

 Redesigning The Process and Patient Experience 

 Setting substitution  

 Diagnostics/therapeutics  substitution 

 Provider substitution  

 Emerging technologies 

 Technological waves  

 Smart Devices, Mobile& Big data will Revolutionize Healthcare 

 Wearable Device 

 App to Connect wearable device 

 Tele clinic  

 Mobile Healthcare 

Classification of digital innovation for Health Society 
1. Novel Technology in Medicine 

 Biomedical 

 Engineering/ IT 
2. Product Innovation 
3. Product & Process Innovation  
4. Service Innovation 
5. Patient Salty Innovation  

นวัตกรรมที่จะเข้าเปลี่ยนแนวคิดทางการแพทย์ ประกอบด้วย 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบออนไลน์ 

 อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

 กำรบริกำรและกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่  

ตัวอย่างระบบ Digital Innovation for Health 
 - Hospital Information System (HIS) 
 - Electronic Medical Records 
 - Stages of Medication Process 
 - Clinical Decision Support systems (CDS) 
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บทความวิจัยกลุ่มที่ 1 
การจัดการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บริบทและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต าบลท่าขนุน  

อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
Context and image of creative tourism in Tha Khanun Sub-district 

Thong Pha Phum District Kanchanaburi 

        บรรจบพร  อินดี*** 
             วิยะดำ พลชัย** 
        สุภพงษ์  สุขชำวนำ*  

บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำศักยภำพในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ และศึกษำภำพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ต ำบลท่ำขนุน อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ตัวอย่ำงในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชน ตัวแทน
ของหน่วยงำนรำชกำร ตัวแทนจำกเทศบำลท่ำขนุนที่รับผิดชอบด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และนักวิชำกำร ใช้กำรเลือก
กลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง และนักท่องเที่ยว ใช้กำรสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
และแบบสอบถำม ซึ่งมีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ .883 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนำ และกำรวิเครำะห์
เนื้อหำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ บริบทชุมชนด้ำนสถำนกำรณ์ทำงกำรท่องเที่ยว ยังมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวมำเยี่ยมเยือนไม่มำกนัก กำร
มีส่วนร่วมและควำมต้องกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันระห ว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำร
ท่องเที่ยว ปัญหำอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว ได้แก่ ประชำชนขำดควำมเข้ำใจที่แท้จริงเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรจัดกำรท่องเที่ยว จึงไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมกำรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แนวทำงแก้ไข ได้แก่ อยำกจะให้สร้ำง
เอกลักษณ์ในกำรแต่งกำยเพื่อให้วัฒนธรรมกำรแต่งกำยของชำติพันธุ์ยังคงสืบต่อไป มีสิ่งดึงดูดใจทำงกำรท่องเที่ยวทั้งตำม
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม สถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำ และกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมของชุมชน พบว่ำ จุดแข็ง ได้แก่ พื้นที่มีภำพลักษณ์เชิงบวกด้ำนกำรท่องเที่ยว มีควำมได้เปรียบด้ำนแหล่ง
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชำติพันธุ์ จุดอ่อน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวยังมีประสิทธิภำพไม่มำกนัก ข ำดกำร
เชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวท่ีสร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย โอกำสที่จะด ำเนินกำร ได้แก่ นโยบำยต่ำงๆ ของ
รัฐบำลที่ออกมำเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกภำครัฐ และกำรประกำศวันหยุด
เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ควำมไม่มั่นใจในสภำวะ  

 
ค าส าคัญ : บริบทชุมชน ภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค ์

*อาจารยประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
**อาจารยประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
***อาจารยประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 
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เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยลบที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยว และค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว ผลกำรศึกษำ
ภำพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ พบว่ำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ด้ำนควำมรู้สึก  
ด้ำนบรรยำกำศทำงกำยภำพ และด้ำนกำรรับรู้ 

Abstract 

 This research aimed to study the potential of creative tourism management and study the image of creative 
tourism sites in Tha Khanun Subdistrict, Thong Pha Phum District Kanchanaburi Province. The examples were people, 
government agencies, representative from Tha Khanun municipality responsible for tourism promotion and 
academics, selected by a specific and tourists selected by convenient. The research instruments were structured 
interview and questionnaire which shown a reliability at .883 of coefficient. The data were analyzed by descriptive 
statistics and content analysis. The findings of this study were as follows : The context of community in tourism 
situation were still not many tourists. The participation and need of peoples for participation in the tourism area were 
still lack of integration between the agencies involved in public relations and lack of understanding for the benefits 
that can be gained from tourism. The problems of tourism were included lack of real understanding about the 
benefits of tourism management, therefore not give priority to preparation for tourists. The solution were to create 
a unique style of dress in order to continue the culture of ethnic dress. There were tourist attractions both 
geographically, tradition and culture, religious landmarks and tourism activities. The analysis of the environment of 
the community found that the strengths were positive areas of tourism, the advantages in tourism and ethnic culture. 
The weaknesses, the tourism management were not very effective, lack of links of tourist attractions that create a 
variety of travel experiences. The opportunity to carry out the policies of the government that came out to help 
stimulate the economy. Both expediting the budget disbursement from the government sector and additional holiday 
announcements to stimulate domestic tourism and, Threat in operations, including uncertainty in the economy were 
negative in the important factor affecting travel decisions and the cost of tourists. The results of the image of creative 
tourism sources revealed that the overall and individual aspects were at the highest level, including feelings, physical 
atmosphere and awareness. 
 
Keyword : Community context, Tourism image, Creative tourism 
 
บทน ำ  
 การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ ผ่านมาจะ 
ได้เห็นการรณรงค์ทางด้านการตลาดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จนท าให้ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  
ทั้งนี้ความส าคัญของการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจจากมุมมองของรัฐบาลไทยเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั่วประเทศไทย  และการก าหนดนโยบายสนับสนุนโดยมีมาตรการการน าค่าใช้จ่าย 
จากกา ร ท่ องเที่ ยวมาลดหย่ อนภาษี  การ เร่ งรั ด ให้ หน่ วยงานภาครั ฐ เบิ กจ่ ายงบประมาณส าหรั บการอบรม  
การประชุม และการจัดสัมมนา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศของการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลคาดหวังว่าจะ 
ช่วยสร้างรายได้ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ รับ 
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ความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่อยากใช้เวลาใน
วันหยุดของตนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคย เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะของตน ด้วยเหตุนี้
เอง นอกจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
ส าคัญต่างๆ คือ การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว การเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะและการสร้างประสบการณ์จริงแท้ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ส าหรับชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงาม และต้องการน าเสนอความ
สวยงามทางวัฒนธรรมนี้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจและต้องการจะเสพอรรถรสผ่านการมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์
กับชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ลักษณะการท่องเที่ยวที่จะท าให้เกิดการบริโภคแบบเกินพอดี หรือสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวในลักษณะที่ฉาบฉวย แต่เป็นการบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบตั้งใจ เรียบง่าย และยั่งยืน ซึ่งส่งผลในแง่บวก
และส่งเสริมการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมที่งดงาม ที่
ถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในท่ัวทุกภาคของประเทศ จึงเป็นเหตุให้
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว, 2560) 
 จากฐานข้อมูลสถิติจ านวนผู้มาเยือน ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นจ านวน 863,159 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวน 39,710 คน 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า
เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองกาญจนบุรี อ าเภอทองผาภูมิเป็นสิ่งท้าทายให้นักเดินทางที่ให้ความสนใจในธรรมชาติและ 
การผจญภัยได้มาสัมผัส นอกจากนี้ การได้มาสัมผัสเรื่องราวของต านานรักอันยิ่งใหญ่ของป้าเกล็นกับเหมืองสมศักดิ์ แห่ง
ต าบลปิล๊อก ยังเป็นอีกมนต์เสน่ห์ท่ีเล่าขานถึงต านานอันทรงคุณค่าและมนต์ขลังของเหมืองแห่งนี้ ส่วนสาเหตุที่ทองผาภูมิได้รับ
การขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยก็เพราะอ าเภอนี้ตั้งอยู่กลางขุนเขาที่รายรอบ ซึ่งท าให้มีสภาพอากาศที่สุด
โต่ง คือ หน้าร้อนร้อนจัด หน้าหนาวหนาวยะเยือก หน้าฝนฝนตกชุก นอกจากนี้อ าเภอทองผาภูมิยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติอีกเป็นจ านวนมาก เช่น อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เหมืองปิล๊อก เขื่อนเขาแหลม น้ าตกผาตาด น้ าพุร้อนหินดาด เป็นต้น  
 ต าบลท่าขนุนเป็นต าบล 1 ใน 7 ต าบลของอ าเภอทองผาภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจาก
สภาต าบลท่าขนุน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 หมู่บ้าน จากลักษณะของพื้นที่อันโดดเด่นที่มีความหลากหลายทางด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว บวกกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในพื้นที่มีความ 
เป็นอัตลักษณ์และดึงดูดใจมาก อย่างไรก็ตามปริมาณของนักท่องเที่ยวก็ยังมีจ านวนนักท่องเที่ยว  มาเยี่ยมเยือนต าบลท่าขนุน  
อ าเภอทองผาภูมิไม่มากนักเมื่อเทียบจากศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่อ าเภออื่นๆ  ของจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอาจจะเกิดจาก 
อุปสงค์ในประเทศที่ยังคงอ่อนตัวอยู่  และขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากปัจจัยต่างๆ กล่าวมาข้างต้น ยังมีปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท าให้การใช้
เครื่องมือการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ส่งข่าวสารจ านวนมากพยายามที่จะเข้าถึงผู้รับข่าวสารกลุ่ม
เดียวกัน ทั้งนี้ยังมีการสื่อสารที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอีกหลายรูปแบบ ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ได้รับการยอมรับ และเป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้ผู้รับสาร  มีความสนใจท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจในการเลือกมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการวิจยัครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   1. ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าขนุน และตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)  
   2. นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลใน
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   1. ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าขนุน และตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง (purposive) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่มีโอกาสทางสถิติ ด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (convenient sampling)  
        2. นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการค านวณด้วยสูตรของ W.G. Cochran กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่มีโอกาสทางสถิติด้วยวิธีสุ่มแบบสะดวก (convenient sampling) 
จ านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือกำรวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
  1.  แบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าขนุน และตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่อ าเภอ 
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลส าคญั ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท 
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ต าบลท่าขนุน อ าเภอ 
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี
  2. แบบสอบถามแบบ โดยมีโครงสร้างตามองค์ประกอบท่ีได้สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมคีา่สัมประสิทธ์ิเท่ากับ .883 แสดงว่า มีความเช่ือมั่นสามารถ
น าแบบสอบถามไปใช้ต่อได ้

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
1. การศึกษาบริบทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis) 

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าขนุน และตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่อ าเภอ  
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
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  2. การรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) และการศึกษาบริบทของชุมชนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่ควรจะเป็นในอนาคต จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( SWOT)  
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าขนุน และตัวแทนของหน่วยงานราชการในพื้นที่อ าเภอทองผาภู มิ 
จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)   

ผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดการน าเสนอการสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาศักยภาพต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการจดัการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้  
   1) บริบทชุมชน ต าบลท่าขนุน เป็นต าบล 1 ใน 7 ต าบลของอ าเภอทองผาภูมิ เป็นต าบลที่ตั้งมานาน
พร้อมๆ กับอ าเภอ แต่เดิมนั้นเป็นต าบลที่ค่อนข้างใหญ่ ต่อมามีการแยกตัวบางส่วนไปตั้งเป็นต าบลห้วยเขย่ง และต าบลสหกรณ์
นิคม แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาต าบลท่าขนุน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขนุนตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ในระยะเริ่มแรก ใช้ที่ว่าการอ าเภอ
ทองผาภูมิ (หลังเก่า) เป็นที่ท าการและเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้จัดซื้อที่ดินเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง บริเวณหมู่ที่ 1 
ต าบลท่าขนุน และก่อสร้างอาคารส านักงานเป็นของตนเอง ปัจจุบันต าบลท่าขนุนมีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และเขตเทศบาล 
1 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอทองผาภูมิในปัจจุบัน  โดยแบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 
บ้านท่าขนุน หมู่ที่ 2 บ้านเสาหงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านปรังกาสี หมู่ที่ 4 บ้านอู่ล่อง หมู่ที่ 5 บ้านหินแหลม และหมู่ที่ 8 บ้านรวมใจ 
   2) สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว พบว่า จากลักษณะของพื้นที่อันโดดเด่นที่มีความหลากหลายทางด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว บวกกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในพื้นที่มีความ
เป็นอัตลักษณ์และดึงดูดใจมาก อย่างไรก็ตามปริมาณของนักท่องเที่ยวก็ยังมีจ านวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ต าบลท่าขนุน 
อ าเภอทองผาภูมิไม่มากนักเมื่อเทียบจากศักยภาพท่ีโดดเด่นของแต่ละพื้นท่ีอ าเภออื่นๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี 
   3) การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบว่า ยังขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และประชาชนยังขาดความเข้าใจถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท่องเที่ยว เพราะเข้าใจว่าการท าอาชีพท่ีเกี่ยวข้องการกับท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลัก เมื่อมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวไม่แน่นอนจึงท าให้ขาดความสนใจท่ีพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงท าให้
ไม่เกิดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการตามแผนกิจกรรมที่จัดท าไว้ร่วมกัน 
   4) ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พบว่า ปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้เกิดความสะดวกสบายมากข้ึน มีความเจริญเข้ามาพร้อมกับความ
เสื่อมในวัฒนธรรมท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ประชาชนขาดความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การจัดการท่องเที่ยวจึงไม่ให้ความส าคัญกับการเตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่มีน้อย และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของตนเอง แนวทางแก้ไขได้แก่ อยากจะให้สร้างเอกลักษณ์ในการแต่งกายเพื่อให้
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาติพันธุ์ยังคงสืบต่อไป ควรมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ความเป็นชาติ
พันธุ์ ควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยว และควรผลักดันหรือกระตุ้นให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนให้บุคคลทั่วไปทราบอย่างท่ัวถึง 
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   5) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์/สถานท่ีท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ เขื่อนวชิรา
ลงกรณ สะพานแขวน วัดท่าขนุน จุดชมวิวริมน้ า สะพานปรังกา และถ้ าผาอ้น ตามลักษณะ ทางประเพณีและวัฒนธรรม/
สถานท่ีส าคัญทางศาสนา/ความเช่ือ ได้แก่ วัดท่าขนุน วัดทองผาภูมิ วัดปรังกาสี เรือโบราณ วัดปรังกาสี เจดีย์องค์หญิง เจดีย์
องค์ชายและวัดจวบจันทร์วนาราม (วัดจันเดย์) นอกจากน้ียังมีประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีท าเทียนขี้ผึ้ง ประเพณีผูกข้อมือ
เรียกขวัญ ประเพณีสารทกะเหรี่ยง ประเพณีร าตง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีย่องสาว ประเพณีแต่งงาน ประเพณี  
ต าทองโยะ ประเพณีออกพรรษา–ตักบาตรเทโว ส่วนอาหารพื้นบ้านของกะเหรี่ยงบ้านปรังกาสี ได้แก่ แกงหยวกไก่บ้าน น้ าพริก
แตงเปรี้ยว ลาบปลากะเหรี่ยง แกงข้าวคั่วแตงเปรี้ยว ขนมทองโยะ 
   6) สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
(สาธารณะ) เมื่อต้องการเดินทางไปยังต าบลท่าขนุน ด้วยบริการสาธารณะ สามารถเดินทางได้ 2 ลักษณะ คือ การเดินทางโดย
รถตู้และการบริการรถเมล์แดง การคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย เป็นถนนลาดยางจากจังหวัดถึงต าบล และมีความปลอดภัย
ในการเดินทางเข้าถึงสถานท่ีต่าง ๆ มีการรักษาความปลอดภัยทั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าท่ีของสถานท่ี
ที่จัดให้บริการ  
   7) สถานท่ีพักแรม ในพ้ืนที่ต าบลท่าขนุน มีความหลากหลายเพื่อให้บริการและมีจ านวนที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมีลักษณะการให้บริการและราคาค่าบริการ ให้เลือกตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
โรงแรมระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว รีอสร์ท โฮมสเตย์ และแพพัก 
   8) ลักษณะกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ต าบลท่าขนุน ประกอบด้วย กิจกรรมล่องแก่งแควน้อย  
ณ บ้านปรังกาสี การท่องเที่ยวตลาดเช้าทองผาภูมิ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลส าคัญที่จัดเป็นประจ าทุกปี ได้แก่ ประเพณีค้ าโพธิ์  
ค้ าไทร ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ และประเพณีวัฒนธรรมไทย มอญ กระเหรี่ยง   
  
 1.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ (SWOT analysis) ของชุมชน พบว่ำ 
 จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ ได้แก่ เป็นอ ำเภอที่มีช่ือเสียงด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดกำญจนบุรี พื้นที่มีภำพลักษณ์เชิง
บวกด้ำนกำรท่องเที่ยว มีควำมได้เปรียบด้ำนแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ วัฒนธรรมชำติพันธุ์และอำหำรท้องถิ่น มีค่ำใช้จ่ำย
เพื่อกำรท่องเที่ยวไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประสบกำรณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ มีที่ตั้งที่ได้เปรียบในด้ำนภูมิอำกำศ มีควำมพร้อม
ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐภำคเอกชนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรท่องเที่ยว และมีกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยหน่วยงำนของ
ภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
 จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวยังมีประสิทธิภำพไม่มำกนัก ขำดกำรเชื่อมโยงของ
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้ำงประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย แหล่งท่องเที่ยวขำดกำรท ำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภำพ ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวในระดับพื้นท่ี ขำดกำรประสำนกำรท ำงำนระหว่ำง
ภำคส่วนต่ำงๆ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
 โอกำสที่จะด ำเนินกำรได้ ได้แก่ นโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลที่ออกมำเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งกำรเร่งรัดเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณจำกภำครัฐ และกำรประกำศวันหยุดเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ นักท่องเที่ยวมีควำม
ต้องกำรหำประสบกำรณ์แปลกใหม่ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว มีควำมต้องกำรสัมผัสและเรียนรู้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 
กำรพัฒนำของเทคโนโลยีโดยเฉพำะสื่อออนไลน์ช่วยพัฒนำกำรจัดกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว และเพิม่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการใช้โปรแกรมบนมือถือ (mobile application) 
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว 
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 อุปสรรค ข้อจ ากัดหรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงาน ได้แก่ ความไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยลบท่ีส าคัญที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทย ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและช้างป่าที่มีผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวในบางพื้นที่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลมาจากฤดูกาลที่มีความเปลี่ยนแปลงไป 
และความไม่มีเสถียรภาพด้านการเมือง 
 2.  ผลการศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคต์ าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
พบว่า 
 2.1 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-25 ปี มีภูมิล าเนาภาคกลาง ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณเ์คย
เดินทางมาท่องเที่ยว อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางดว้ยตนเอง โดยรถยนตส์่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายโดยรวมใน 
การเดินทางมาท่องเที่ยว มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป และได้รับข่าวสารในการเดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอทองผาภูมิ จังหวดั
กาญจนบุรี จากเฟสบุ๊ค  
 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านบรรยากาศทางกายภาพ และด้านการรับรู้  
 ด้านความรู้สึก โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ภายในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวมีป้ายแจ้งเตือน
ในจุดที่อาจเป็นอันตรายอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดแสดง/จัด
กิจกรรมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ตามล าดับ  
 ด้านบรรยากาศทางกายภาพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การให้บริการต่าง ๆ ท าให้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่กระตุ้นปลุกใจที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในอดีต  
 ด้านการรับรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การท่องเที่ยวในชุมชนท าให้ได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ จากการเดินทางมาท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่มีความสนใจและวิถีชีวิตที่คล้ายกันท ากิจกรรมร่วมกันและก่อให้เกิด
รายได้ และมีบุคลากรที่มีความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความน่าสนใจไม่น่าเบื่อ 

อภิปรำยผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
           ผลการศึกษาภาพลักษณข์องแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคต์ าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวัดกาญจนบุรี พบว่า   

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-25 ปี มีภูมิล าเนาภาคกลาง ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เคยเดินทาง
มาท่องเที่ยว อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางด้วยตนเอง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป และได้รับข่าวสารในการเดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จาก
เฟสบุ๊ค สอดคล้องกับการวิจัยของ พรรษกฤช ศุทธิเวทิน (2560) การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่มี
อิทธิพลต่อประชากรรุ่นแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าประชากรรุ่นแซดในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 2-3 ครั้งต่อปี จัดรายการน าเที่ยวทุกอย่างด้วยตนเอง การท่องเที่ยวแต่
ละครั้งมีค่าใช้จ่าย 5,001-10,000 บาท ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยว ทราบหรือค้นข้อมูลจากสื่ออินเตอร์เน็ต 
(website/social Media)  และไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน  เล่นเกมและชิงโชคเพื่อชิงรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท้ังนี้อาจเป็น 
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ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากข้ึน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว โดยการเข้าถึงข้อมูลและวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการเพื่อการรองรับกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปของ
นักท่องเที่ยว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเ ชิง
สร้างสรรค์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านบรรยากาศทางกายภาพ และด้านการรับรู้ 
สอดคล้องกับ ขนิษฐา บรมสาลี และรัฐพล สันสน (2560) การศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าแบบ
ยั่งยืน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวตลาดน้ าแบบยั่งยืนส าหรับตลาดน้ าแบบดั้งเดิมและ
ตลาดน้ าแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ของ 
ตลาดน้ า และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันนั กท่องเที่ยวให้ความสนใจกับประเด็นทาง
วัฒนธรรมและต้องการจะเสพอรรถรสผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และให้ความส าคัญกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยวแบบตั้งใจและเรียบง่าย มากกว่าการท่องเที่ยวในแหล่งที่มีความทันสมัยที่เน้นความสะดวกสบาย ดังนี้ 
 ด้านความรู้สึก โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ภายในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวมีป้ายแจ้งเตือนในจุดที่
อาจเป็นอันตรายอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดแสดง/  
จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ  
สุชน อินทเสม (2555) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์: กรณีศึกษาต าบลปากน้ าปราณ 
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในการมาท่องเที่ยวต าบลปากน้ าปราณ อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบจากการมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ การก าจัดขยะ การระบายน้ าเสียลงสู่แม่น้ าปราณบุรี สถานท่ีจอดรถและห้องสุขาสาธารณะ ไม่
เพียงพอ ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน สาเหตุของความไม่สอดคล้องกันของผลการวิจัยมาจากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เป็นไป
ตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ในขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (safety 
needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มกันทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การมีป้ายแจ้งเตือนใน
แต่ละจุดของสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นการตอบสนองภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ด้านความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านบรรยากาศทางกายภาพ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การให้บริการต่างๆ ท าให้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คน  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ สิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่กระตุ้นปลุกใจที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมในอดีต ขนิษฐา บรมสาลี และรัฐพล สันสน (2560) การศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ า
แบบยั่งยืน พบว่า เมื่อวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าแบบยั่งยืนส าหรับตลาดน้ าแบบดั้งเดิม 
พบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดคือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในขณะที่รูปแบบกลยุทธ์
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าแบบยั่งยืนส าหรับตลาดน้ าแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญ
ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (CBT) มีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน 
ความเข้มแข็งของชุมชนจะท าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม โดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมื อในการสร้าง 
ความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในการน าเสนอ และสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวส าหรับ  
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นักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน สร้างความ
ประทับใจให้แกผู่้มาเยือน และท าให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง  
 ด้านการรับรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยวในชุมชนท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากการเดินทางมาท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่มีความสนใจและวิถีชีวิตที่คล้ายกันท ากิจกรรมร่วมกันและก่อให้  
เกิดรายได้ และมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความน่าสนใจไม่น่าเบื่อ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษราศิณี อินไชย (2554) การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของวัยท างานตอนต้น : กรณีศึกษาวัยท างานตอนต้นในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับด้านบุคลากรและการบริการเป็นอันดับหนึ่ง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับสอง  
ด้านสถานท่ีเป็นอันดับสาม   ด้านราคาเป็นอันดับสี่  ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับห้า  และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการภาครัฐในการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจท่ีท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
ชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง และวัฒนธรรมดั้งเดิม จุดดึงดูดคือ วิถีที่เรียบง่าย และมีการด ารงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริม โดยที่ชาวบ้านยังคงด าเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบาง
ครอบครัว ในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชน ท าให้ชาวบ้านไม่คิดพึ่งพารายได้
หลักจากการท่องเที่ยว และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติต่อเนื่องไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือไม่ก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนี้ 
  การจากรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวมีข้อเสนอแนะในการจัดการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1. ลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มหลักคือ กลุ่มอายุ 20-25 ปี ซึ่งส่วนใหญ่โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรหากิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  

2. นักท่องเที่ยวใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เคยเดินทางมาท่องเที่ยว อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มาก่อน
แต่ได้รับข้อมูลข่าวสารในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากเฟสบุ๊ค ดังนั้น เพื่อการเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งให้ความสนใจการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป  
        1. ควรท าการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางด้านวฒันธรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ทางวฒันธรรมพื้นที่อื่น ในจังหวดักาญจนบุรี  
        2. ควรมีการศึกษารูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน เพื่อให้ได้แนวทาง
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในฐานะผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
        3. ควรมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มตลาดนักท่องเทีย่วเป้าหมาย ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ  
ความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ ในระดับการวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมายของตลาดการท่องเที่ยว  
เพื่อเตรียมการเพื่อการรองรับตลาดนักท่องเที่ยว 
       
      17 



 

 

 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
กรมการท่องเที่ยว. (2560). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564.  
 บริษัทพีดับบลิว ปริ้นติง้ จ ากัด. 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2561). สรุปสถานการณ์พักแรม จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน 
 เดือนพฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561. จาก http://www.mots.go.th. 
กรกช ตราชู กชกร ศรีทะวงษ์ ณัฎฐดิษฐ์ ดิษฐ์วฒันกูล และณฏัฐพัชร มณีโรจน์. (2560). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
 สร้างสรรค์บา้นดา่นเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารรัชต์ภาคย์, 11(2), 164-177.   
เกษราศิณี อินไชย. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกที่พักในการท่องเที่ยวภายใน ประเทศของวัยท างาน
 ตอนต้น : กรณีศึกษาวัยท างานตอนต้นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.(วทิยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก). 
ขนิษฐา บรมสาลี และรัฐพล สันสน. (2560). รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ าแบบยั่งยืน.  
 Veridian E-Journal. Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 
 10(2), 1-22.  
ธานนิทร ศิลปจารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ AMOS. พิมพคร้ังที่ 13, กรุงเทพฯ. 
 หางหุนสวนสามัญบิสซิเนส อารแอนดดี. 
พรรษกฤช ศุทธิเวทิน. (2560). กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการทอ่งเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อประชากรรุ่นแซดในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยานิพนธป์ริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลุยกรุงเทพ). 
สุชน อินทเสม. (2555). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : กรณีศึกษาต าบล 
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ของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

A Development of Information System for the Legal Management  
of Personnel Contact at Private University in Nakhon Pathom Province 

 
           สุพัตรำ กอบกิจสุขสกลุ* 
                     เอนก  รุ่งนำไร่** 
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             รัชดำ วรรณวิศำล*** 

 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  2) พัฒนำระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  3) ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ในกำรศึกษำวิจัยนี้ ได้ใช้กลุ่มตัวอย่ำงจำกอำจำรย์จำกสังกัดคณะวิชำ และ
พนักงำน สังกัดฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เครื่องมือวิจัยวิจัยประกอบด้วยแบบ
ส ำรวจควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร และน ำผลข้อมูลจำกกำรส ำรวจไปพัฒนำระบบกำร
จัดกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรในรูปแบบสำรสนเทศโดยใช้เครื่องมือพัฒนำระบบ คือ วงจรกำรพัฒนำระบบ ( System 
Development Life Cycle : SDLC)  มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับระบบใหม่ รวมทั้งกำรจัดอบรมเบื้องต้นให้กับอำจำรย์
และพนักงำน มีกำรทดสอบก่อนใช้งำนจริง ภำยหลังจำกนั้นจึงประเมินควำมพึงพอใจระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  จำกอำจำรย์และพนักงำน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถำมและใช้
สถิติกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Division) ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์กำรสืบค้นรำยละเอียดสัญญำบุคลำกรประเภทต่ำงๆ ได้แก่ สัญญำว่ำจ้ำงงำน สัญญำทุนกำรศึกษำ และสัญญำ
ฝึกอบรม นอกจำกนี้สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรงำนนิติกำรตรวจสอบรำยละเอียดสัญญำบุคลำกรผ่ำนเว็บ
แอปพลิเคช่ัน รวมทั้งประหยัดงบประมำณกำรใช้กระดำษโดยมีกำรติดตั้งใช้งำนจริงที่ส ำนักบริกำรดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยคริสเตียน และควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัด ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ย 4.21 

 

ค าส าคัญ  :  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร,งำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร 

* หัวหน้าโครงการวิจัย  ผู้จัดการส านักบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
** ผู้ร่วมวิจัย พนักงาน ส านักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
*** ผู้ร่วมวิจัย นิติกร ส านักบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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Abstract 

 This research aimed to 1) asses the needs for using legal  contract for personnel management 
system in a private university, NakhonPathom Province 2) to develop the management system of legal  
contract for personnel in a private university, NakhonPathom Province 3) to evaluate the satisfaction  levels 
among users who use the management  system of legal  contract for personnel in a private university, 
NakhonPathom Province. The data collection tool was a questionnaire used to study and evaluate the need 
of using the legal management system in order to develop a new system.  The evaluation result of the 
questionnaire was used to develop the information system of the legal management system.   The user 
manual of the new system, the basic training for faculties and staff, and the system testing were arranged 
before the actual implementation.  After that, the satisfaction of using the legal management system was 
evaluated by the users through the questionnaire. The research result revealed that the development of 
the legal management system for the personnel contract of a private university in NakhonPathom Province 
can be used to search details of various personnel contracts such as employment contracts, scholarship 
contracts and training contracts of each personnel. This system is engaged for the legal management in 
examining the details of each type of personnel contracts through web application which reduces paper 
using. This system has been installed at the Office of Digital Services for Education of Christian University of 
Thailand and the user’s satisfaction towards the legal management system is at a high level in overall with 
an average score of 4.21. 

Keywords :  management information system, legal management of personnel contact 

ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 งานนิติการ เป็นส่วนงานที่องค์กรจัดตั้ งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย โดยมีหน้าที่พิจารณา  

วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการทางคดี การสอบสวนและพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย งานนิติการจึงมีความส าคัญในการบริหารงาน  
ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อการตัดสินใจแก่ ผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีกลุ่มงานนิติการ เป็นส่วนงานในสังกัดส านักบริหารบุคลากร   
ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ดังนี้   

1. งานสัญญา ได้แก่การจัดท าสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาตกลงความร่วมมือ  (MOU)  
และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

 2. งานข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ และค าสั่ง ได้แก่  การร่าง แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ  
ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
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 3. งำนวินัยและสอบสวน ได้แก่กำรท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรสอบสวนและด ำเนินกำรทำงวินัยบุคลำกร กำรใช้สิทธิ 
กำรร้องทุกข์ รวมทั้งกำรด ำเนินคดีควำมของมหำวิทยำลัยตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

ทั้งนี้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนนิติกำร ของมหำวิทยำลัยเอกขนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
งำนสัญญำ งำนข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ประกำศ ค ำสั่ง และงำนวินัย ในปัจจุบัน จัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสำรและ
ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งกำรจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบดังกล่ำว ได้พบปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
นิติกำร โดยปัญหำหลักท่ีพบในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ได้แก่ 1) ปริมำณไฟล์ข้อมูลที่มีปริมำณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำรประมวลผลหรือ
ค้นหำข้อมูลล่ำช้ำ  2) กำรจัดเก็บไฟล์ข้อมูลซ้ ำซ้อนกันในหลำยแห่ง และเมื่อมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมักจะไม่
ครบถ้วน อำทิ กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง หรือกำรเปลี่ยนสังกัดส่วนงำน  3) แฟ้มข้อมูลอำจเกิดกำรสูญหำยได้  และปัญหำที่พบใน
กำรจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบแฟ้มเอกสำร คือกำรใช้พื้นที่ในกำรจัดเก็บ และสิ้นเปลืองวัสดุส ำนักงำน 

จำกปัญหำดังกล่ำวจึงจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
งำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ในกำรบันทึก กำรตรวจสอบและกำร
สืบค้นข้อมูลสัญญำของบุคลำกร ได้แก่ สัญญำว่ำจ้ำง สัญญำลำศึกษำต่อ สัญญำลำฝึกอบรมศึกษำดูงำน สัญญำค้ ำประกันกำร
ท ำงำน และสัญญำค้ ำประกันทุนกำรศึกษำ ได้รวดเร็ว สะดวกและมีควำมถูกต้อง อีกท้ังสำมำรถน ำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหำรเพื่อ
กำรตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้กำรบริหำรงำนนิติกำรของมหำวิทยำลัยด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมี
ควำมสนใจที่จะพัฒนำระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม    

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ประเมินควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม 
 2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 
   3. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครปฐม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อ
พัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้นที่
กระบวนกำรบันทึก กำรประมวลข้อมูลสัญญำว่ำจ้ำง สัญญำลำฝึกอบรม และสัญญำลำศึกษำต่อของบุคลำกร ซึ่งกระบวนกำร
จัดกำรข้อมูลนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร  ได้ศึกษำกรอบแนวคิดในกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 
โดยใช้วงจรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ไปพัฒนำระบบกำรจัดกำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ท ำงำนผ่ำนเว็บแอปพลิเคช่ัน(รุ่งรัศมี บุญดำว , 2559) และ Shelly & 
Rosenblatt,2011) มี 7 ขั้นตอน ดังนี ้
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ขอบเขตของการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจยัได้ก ำหนดขอบเขตกำรวจิัย ดังน้ี 

 1. ด้ำนกำรออกแบบและท ำกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครปฐม (A Development of Information System for the Legal Management of Personnel contact 
at private university in NakhonPathom Province) โดยน ำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์และพัฒนำโปรแกรมเว็บ
แอปพลิเคช่ัน (Web Application) ซึ่งสำมำรถท ำงำนด้วยโปรแกรมบรำวเซอร์ เช่น Microsoft Internet ในระบบเครือข่ำย
ภำยใน (Intranet) ของมหำวิทยำลัย กำรพัฒนำระบบนี้จะครอบคลุมถึงงำนท่ีเกี่ยวข้องกับนิติกำรด้ำนบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 

 1.1 งำนสัญญำว่ำจ้ำง 
 1.2 งำนสัญญำที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
 1.3 งำนสัญญำค้ ำประกันกำรว่ำจำ้ง 
 1.4 งำนสัญญำค้ ำประกันทุนกำรศกึษำ  

 2. ด้ำนข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบกบัระบบเป็นข้อมลูของบุคลำกรสังกัดคณะวิชำและส่วนงำนของมหำวิทยำลัย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  ซึ่งครอบคลุมข้อมลูดังต่อไปนี ้
 2.1  ข้อมูลประวัตสิ่วนตัว 
 2.2  ข้อมูลกำรว่ำจ้ำง  
 2.3 ข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร 

 3. ด้ำนประชำกรกลุ่มตัวอยำ่งในงำนวิจัยเป็นผู้ใช้ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกอำจำรย์ในสังกัดคณะวิชำและพนักงำน ในสังกัดฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำร  
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 4. ด้ำนเวลำ ผู้วจิัยวิเครำะห์ออกแบบและท ำกำรพัฒนำระบบกำรจดักำรนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยัเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ระหว่ำงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1.2 ข้อค ำถำมประเมินควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร ประกอบด้วย  

1) ด้ำนควำมพร้อมกำรใช้งำนของระบบ  2) ด้ำนควำมถูกต้องสมบูรณ์ 3) ด้ำนควำมลับ 4) ด้ำนกำรประหยัดงบประมำณ และ 
5) ด้ำนรำยงำนหรือผลลัพธ์ 

1.3 ข้อค ำถำมปลำยเปิดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมคิดเห็น 
2.  ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนบุคลำกร  โดยใช้เครื่องมือพัฒนำระบบใหม่ คือกำรใช้วงจรกำรพัฒนำระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC)  ประกอบด้วย 
  2.1Hardware  ประกอบด้วยPersonal Computer 1 เครื่ อง  ,CPU Intel Core i7 , Memory 8 GB  และ

Harddisk 1 TB 
  2.2 ระบบปฏิบัติกำร เว็บเซิร์ฟเวอร์ และระบบจัดกำรฐำนข้อมูล ได้แก่  Microsoft Windows Server 2012 R2 

Standard, Apache Server 2.4 , MySQL 5.7 
    2.3 ภำษำและโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ได้แก่ PHP 5.2 
3. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชน

แห่งหนึ่งในนครปฐม ประกอบด้วย 
    3.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
    3.2 ข้อค ำถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรออกแบบหน้ำจอ  2) ด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลสัญญำ
และกำรแสดงผล 3) ด้ำนกำรติดต่อผู้ใช้ 4) ด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้ 

    3.3 ข้อค ำถำมปลำยเปิดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมคิดเห็น 
4. กำรแปลผลค่ำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จำกกำรประมวลผล มีดังน้ี 
  ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 
  ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย 
  ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
 1. คณะผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร รวมทั้งแบบ
ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ จ ำนวน 2 แบบ ให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำ ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชำญด้ำนระบบสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและงำนนิติกำร และด้ำนภำษำ ด้ำนละ 1 คน รวม 3 คน และปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชำญก่อนน ำแบบสอบถำมไปใช้งำนจริง   
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 2. คณะผู้วิจัยน ำระบบให้ผู้เช่ียวชำญประกอบด้วยผู้เช่ียวชำญ (1) ด้ำนระบบสำรสนเทศ (2) ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลและงำนนิติกำร และ (3) ด้ำนเขียนโปรแกรม ด้ำนละ 1 คน รวม 3 คน ทดสอบ และประเมินประสิทธิภำพของระบบ 
ก่อนจะน ำระบบให้ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ 

ผลกำรวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม  
 1.1 การประเมินความต้องการใช้ระบบการจดัการงานนิติการด้านสญัญาบุคลากร 
     จำกกำรศึกษำและประเมินควำมต้องกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำ
บุคลำกร เพื่อน ำผลกำรประเมินควำมต้องกำรไปพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร จำกระบบกำรจัดเก็บ
และค้นหำสัญญำในรูปแบบของแฟ้มเอกสำรกระดำษ ภำยหลังจำกพัฒนำระบบแล้ว ได้จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน จัดให้มีกำรอบรม
กำรใช้งำนและทดสอบกำรใช้งำนระบบใหม่จำกอำจำรย์และพนักงำนก่อนใช้งำนจริง หลังจำกนั้นใช้เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้รวม โดยได้รับคืนแบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน จ ำนวน 70 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วยอำจำรย์ จ ำนวน 34 ฉบับ และพนักงำนจ ำนวน 36 ฉบับ เพื่อน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ต่อระบบใหม่ ไปปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร และติดตั้งกำรใช้
งำนในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Web Server) ของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ผลกำรประเมินควำม
ต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกร ดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.60  มีอำยุระหว่ำง 36 ถึง 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มี
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 45.70 ประกอบด้วยต ำแหน่งอำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 48.60  และพนักงำน คิดเป็น
ร้อยละ 51.40 
 สรุปผลกำรวิจัยกำรประเมินควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 1  ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรแปลผลควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำร 
  ด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 
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รำยกำร �̅� S.D. ควำมต้องกำรใช้ 

1. ด้านความพร้อมใช้งาน (Availability) 

2. ด้านความถูกต้องสมบรูณ์  (Integrity)                                    

3. ด้านความลับ (Confidential / Security) 

4.09 

4.23 

4.23 

0.78 

0.76 

0.75 

มาก 

มาก 

มาก 

4. ด้านการประหยัดงบประมาณ (Budget) 4.31 0.79 มาก 

5. ด้านรายงานหรือผลลัพธ์ (Report / Output) 4.22 0.87 มาก 

ภำพรวม 4.22 0.58 มำก 



 

 

 
 
 2. ผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
 ผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนนิติ กำรด้ ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลั ย เอกชน แห่ งหนึ่ ง                                                                          
ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้เครื่องมือวงจรกำรพัฒนำระบบ (SystemDevelopmentLifeCycle: SDLC) ผ่ำนเว็บแอปฟลิเคชัน 
และใช้เครื่องมือที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ ประกอบด้วย เว็บเซิรฟเวอร์ Apache Server เวอร์ช่ัน 2.4 และโปรแกรมภำษำ 
PHP เวอร์ช่ัน 5.2 ตลอดจนระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL เวอร์ช่ัน 5.7 ดังนี ้

 2.1 กลุ่มผู้ใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

 2.1.1 กลุ่มผู้ใช้งานที่รับผิดชอบระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบทั้งหมด ได้แก่ 1) การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน  
2) การก าหนดชื่อประเภทสัญญาบุคลากร 3) การน าเข้าเอกสารสัญญาบุคลากร 4)การค้นหาสัญญาบุคลากร 5) การเปิดอ่าน
สัญญาบุคลากร 6) การย้ายประเภทสัญญาบุคลากร 7) การลบสัญญาบุคลากร   8) การเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของสัญญา
บุคลากร 9) การเพิ่มโฟล์เดอร์เอกสารสัญญาบุคลากร และ 10) การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 2.1.2 กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป เป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่มีสิทธิ์เฉพาะในการค้นหาสัญญาบุคลากร และเปิดอ่าน
สัญญาของแต่ละบุคคล   

2.2 คุณสมบัติของระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่1) การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 2) การเลือกรายงานสัญญาบุคลากร 3) การเลือก  “View” ที่ต้องการเพื่อ
แสดงรายละเอียดของสัญญาบุคลากรแต่ละประเภทสัญญา 

2.3 ตัวอย่างหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ของการพัฒนาระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ดังนี ้

แผนภาพท่ี 1 แสดงระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน 
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 แผนภาพที่ 2 แสดงระบบการเลือกรายงานสญัญาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

      
แผนภาพที่ 3 แสดงระบบการเลือก  “View” ที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดของสัญญาบุคลากรแต่ละประเภท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบกำรจดักำรงำนนิตกิำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวทิยำลัยเอกชน 
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 
 คณะผู้วิจัย ได้จัดท ำคูม่ือกำรใช้งำน และจัดอบรมให้แก่อำจำรย์และพนักงำนก่อนทดสอบกำรใช้งำนระบบ  
หลังจำกนั้นจึงมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนต่อระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลยั
เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  จำกผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนต่อระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสญัญำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมพบว่ำ ในภำพรวมกลุม่ตัวอย่ำงความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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(X̅=4.21, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้วพบว่า มคีวามพึงพอใจในระดับมากทุกดา้น โดยความพึงพอใจในแต่ละด้าน
มีค่าเฉลีย่ ดังน้ี 
 
ตำรำงที่ 2  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการงานนิติการ
    ด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

รำยกำร �̅� S.D. ควำมพึงพอใจ 

1. การออกแบบหน้าจอ 4.20 0.44 มาก 

2. การสืบค้นข้อมลูสญัญาและการแสดงผล 4.12 0.50 มาก 

3. การติดต่อกับผู้ใช้ 4.28 0.52 มาก 

4.ประโยชน์และการน าไปใช้ 4.25 0.58 มาก 

ภำพรวม 4.21 0.45 มำก 

อภิปรายผล 
 จำกกำรด ำเนินกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรงำนนติิกำรด้ำนสญัญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม” มีกำรอภิปรำยผล ดังนี ้
 1. ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจดักำรงำนนิติกำรด้ำนสญัญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม 
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอยำ่งในภำพรวม มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ระดับค่ำคะแนนเฉลีย่ 4.22   
เมื่อพิจำรณำแตล่ะด้ำนแล้วพบว่ำมีควำมต้องกำรใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปน้อย ดังน้ี 

 กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมควำมพึงพอใจด้ำนกำรประหยัดงบประมำณ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวม 

4.31 (x ̅= 4.31  S.D. = 0.79)  ซึ่งสอดคล้องกับจิรัชยำ นครชัย (2553) ที่ได้วิจัยกำรออกแบบและพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรจัดกำรรับ -  ส่ ง  เอกสำร กำรจัด เก็บ กำรสืบค้นข้อมูล เอกสำรภำยในองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำกัด ผลกำรศึกษำระบบจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้กำรจัดกำรงำนด้ำนเอกสำรใน
องค์กรมีควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น ลดกำรสูญหำยของเอกสำร ตลอดจนลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร
รวมทั้งประหยัดทรัพยำกรกระดำษ 

 กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจด้ำนควำมลับ และควำมถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกัน คือ 

4.23 ( x ̅= 4.23  S.D. = 0.75) และ ( x ̅= 4.23  S.D. = 0.76)  สอดคล้องกับกำรวิจัยของ สุธกิจ อุดมทรัพย์ (2550)  ที่
ประเมินประสิทธิภำพด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ โดยมีกำรก ำหนดระดับกำรใช้งำน  คือ  ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำฝ่ำยบุคคล 
และส่วนของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล รวมทั้งกำรเข้ำถึงช้ันข้อมูลเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรเข้ำมำใช้งำนในระบบ อีกท้ังสำมำรถ
ก ำหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ระบบในแต่ละส่วนได้ 

      27 



 

 

 

 กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจด้ำนรำยงำนหรือผลลัพธ์ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ย4.22  ( �̅�= 4.22 

S.D. = 0.87)  และด้ำนควำมพร้อมใช้งำน อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.09 (  �̅� = 4.09 S.D. = 0.78)  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชัยณรงค์ อันสำลี (2551) ที่วิจัยกำรพัฒนำกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของส ำนักนิติกำร ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษำธิกำร พบว่ำสำรสนเทศควรมีควำมถูกต้องและเที่ยงตรง ใช้งำนได้ง่ำยและรวดเร็ว สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน 

 ผลการศึกษาความต้องการใช้งานระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครปฐมในภาพรวม ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สนั่น หวานแท้ (2553) ได้ข้อสรุปว่าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศควรมีคุณสมบัติ ได้แก่ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 2) ด้านการบันทึกข้อมูลและ
การแก้ไขปรับปรุงข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโปรแกรม 3) ด้านการสืบค้น ด้วยการสร้างเมนูส าหรับการสืบค้นข้อมูล 4) ด้านการ
จัดท ารายงานที่ผู้ใช้งานสามารถก าหนดเง่ือนไขในการแสดงผลได้ด้วยตนเอง และ 5) ด้านการประมวลได้รวดเร็ว 

2. ผลการพัฒนาระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
 ผลการพัฒนาระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และในการพัฒนาระบบการจัดการ
งานนิติการด้านสัญญาบุคลากร เป็นการพัฒนาแบบเว็บแอปพลิเคช่ัน โดยใช้เครื่องมือวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งสอดคล้องกับ  รุ่งรัศมี บุญดาว (2559) ได้อธิบายเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการด าเนินงานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ ทั้งนี้การพัฒนาระบบอาจเริ่มต้น
จากการพัฒนาระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาระบบท่ีได้รับความนิยมและถูก
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีขั้นตอนการด าเนินการ และล าดับกิจกรรมด าเนินการในแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน  

 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ที่นักวิเคราะห์ระบบน าไปใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ จะมีวิธีการ (Methodology) แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมของ
แต่ละองค์กร (Shelly & Rosenblatt, 2011) รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประกอบด้วย เว็บเซิรฟ์
เวอร์ Apache Server เวอร์ช่ัน 2.4 และโปรแกรมภาษา PHP เวอร์ช่ัน 5.2 ตลอดจนระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
MySQL เวอร์ช่ัน 5.7 จุดเด่นของระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม  ได้แก่การติดตั้งเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่าย (Client) เช่ือมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและใช้งานได้หลายระบบปฏิบัติการ เช่น 
UNIX, Linux, Windows  ซึ่งสอดคล้องกับ เอกภพ บุตรศรี (2553) ที่วิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในการสืบค้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ปร ะ ห ยั ด งบ ปร ะ ม าณ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  อี ก ทั้ ง ส า ม า ร ถ ตร ว จ สอบ ส ถา น ก า ร ณ์ ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ เ อ ก ส า ร ไ ด้ 
 นอกจากน้ีการใช้งานระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม ยังสามารถสืบค้นสัญญาบุคลากรได้หลายรูปแบบ ได้แก่ จาก 1 ) รหัสบุคลากร  2) ช่ือบุคลากร หรือ 3) ประเภท
สัญญาบุคลากร และยังสามารถเพิ่มโฟล์เดอร์เอกสารสัญญาบุคลากร ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งจัดกลุ่มผู้ใช้งาน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้งานท่ีรับผิดชอบโปรแกรม เป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบการจัดการ
งานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และ 2) กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่มีสิทธิ์ค้นหา
สัญญาและเปิดอ่านเฉพาะสัญญาของแต่ละบุคคล  โดยให้กลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มกรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ถูกต้อง 
จากนั้นระบบจะแสดงผลหน้าจอภาพตามสิทธ์ิของผู้ใช้งานแต่ละคน 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม    

จำกผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบกำรจัดกำรงำนนิติกำรด้ำนสัญญำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอกชน

แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ของอำจำรย์และพนักงำนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำอยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ย 4.21 ( �̅�= 4.21 
S.D. = 0.45) เมื่อพิจำรณำแต่ละด้ำนแล้วพบว่ำมีควำมพึงพอใจในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจจำกมำกไป
น้อย ดังน้ี  

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านการติดต่อกับผู้ใช้ ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 (�̅� = 4.28 S.D. = 0.52) 
ในเรื่องคู่มือการใช้งาน การจัดเรียงล าดับเมนูการใช้งานเป็นขั้นตอน ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และมีการตรวจ
สิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้ 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านประโยชน์และการน าไปใช้  ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 ( �̅�= 4.25 

S.D. = 0.58) มีความพึงพอใจด้านการออแบบหน้าจอ ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 ( �̅�= 4.20 S.D. = 0.44) และ

มีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูลสัญญาและการแสดงผล ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 ( �̅�= 412 S.D. = 
0.50) ซึ่งสอดคล้องกับ วัชร์ชัย สุวรรณไตร (2558) ได้ศึกษาวิจัยระบบสารสนเทศส าหรับการออกค าสั่งในการบริหารงานบุคคล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าร่อง พบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานระบบงานสารสนเทศ มี
ความพึงพอใจต่อระบบงานในด้านปริมาณเนื้อหาทีม่ีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า การเลือกเมนูมีความสะดวก
ต่อการใช้งาน การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย สวยงาม  รวมทั้งคู่มือการใช้สารสนเทศมี
ค าอธิบายที่ชัดเจน 

นอกจากน้ีงานของ ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) วิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญา
นิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลักษณะการใช้งานที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านประสิท ธิภาพการ
จัดการข้อมูล ได้แก่ ความสามารถในการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานต่างๆ  มีขั้นตอนการสืบค้นท่ีชัดเจน มีระบบการแจ้ง
เตือนหรือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล  และการ
ประมวลผลข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะจากการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 
  1.1 ควรน าผลการวิจัยระบบการจดัการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากร ไปด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าคุ้มทุนและเป็นรูปธรรม ในการประหยดังบประมาณปริมาณการใช้กระดาษ 
  1.2 ควรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการใช้งานการพัฒนาระบบการจัดการงานนิติการด้าน
สัญญาบุคลากร ด้านการสืบค้นข้อมูลสญัญาและการแสดงผลแจ้งเตอืน เมื่อกรอกข้อมูลสัญญาไมค่รบถ้วน และการแสดงผล
ลัพธ์ไม่พบข้อมลูสญัญาตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 
  1.3 ควรมีระบบการดูแล ติดตามผลการใช้งานระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากร  และ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่องทุกปีจากคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งน าผลประเมินไปวางแผนปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการงานนติิการด้านสญัญาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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  1.4 การน าระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากร มาใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการเพื่อ
การตัดสินใจด้านบริหารงานบุคคล ของผู้บริหารคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรท าการวิจัยระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากร ให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศ

งานบริหารงานบุคคล ด้านประวัติบุคลากร เพื่อให้สารสนเทศของบุคลากรแต่ละรายบุคคลมีความครอบคลุม ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

2.2  ควรพัฒนาระบบการจัดการงานนิติการด้านสัญญาบุคลากร ให้มีขอบเขตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่
หลากหลายของเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) ในรูปแบบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กรอบการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SystemDevelopmentLifeCycle : 
SDLC)  ใช้ภาษา PHP เป็นภาษาหลักในการพัฒนาร่วมกับภาษา JavaScript เพื่อให้ระบบมีการตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น 
รวมถึงใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา โดยระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  1) ระบบการเบิกและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นส าหรับผู้ใช้ (User) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้ในการเบิกและจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) การบันทึกข้อมูลน าเข้าการเบิกครุภัณฑ์ของคณะวิชาและและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 1.2) การรับข้อมูล
และอนุมัติการเบิกครุภัณฑ์ของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 1.3) การตรวจรับงานการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ และ  
1.4) การโอนย้ายครุภัณฑ์ไปยังคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 2) ระบบการจัดจ้าง เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้ดูแล
ระบบ (Admin) โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการจัดจ้างซึ่งประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 2.1) การบันทึกข้อมูลน าเข้าโดยผู้ดูแลระบบ  
2.2) การตรวจสอบข้อมูลงานจัดจ้าง 2.3) การตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอราคา และ 2.4) การตรวจรับงานจัดจ้าง  ทั้งนี้จากการ
ทดสอบระบบพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.13) ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุ
ระหว่างคณะวิชา และฝ่ายสนับสนุนวิชาการกับฝ่ายบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ จึงควรน าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
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Abstract  
 The study of this research aimed to develop a program and analyze the satisfaction of using the 
information system program for supplies procurement of a private university in NakhonPathom Province by 
applying the framework of System Development Life Cycle: SDLC. The research finding revealed that the 
information system program for supplies procurement of a private university was developed by PHP as the 
main language, JavaScript for better response to the users, and My SQL as database for developing.  The 
developed program consisted of two parts which were 1)requesting and purchasing system used by the 
users and system administrator for requesting and purchasing durable equipment through four steps 
consisting of 1.1) recording the input information of durable equipment requested by colleges and academic 
support divisions, 1.2) receiving and approving the request for the durable equipment of the colleges and 
academic support divisions, 1.3) inspecting/receiving  the durable equipment purchase, and 1.4) transferring 
the durable equipment to the colleges and academic support divisions, 2) hiring system particularly used 
by the system administrator through four steps consisting of 2.1) recording the input information by the 
system administrator, 2.2) inspecting the hiring information, 2.3) inspecting the quotation, and 2.4) inspecting 
/receiving the hiring. The satisfaction towards the program usage of the sample group who participated in 
testing the system is at high level in overall with an average score of 4.13.  Therefore, the information 
system program developed for supplies procurement can be used as a tool to support supplies 
management of the colleges, academic support divisions, and Division of Assets Management of a private 
university in NakhonPathom Province.  This program should be appliedto enable the efficiency of work 
operation. 

Keyword  :  Information System Program, Supplies Procurement, Private University 

 
ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมุ่งน านโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมที่ก าหนดไว้ตามนโนบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ของนักศึกษา และวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยการด าเนินพันธกิจอุดมศึกษาอย่างสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะการ
ผลิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้บริการนักศึกษาและบุคลากรอย่างมีนวัตกรรม 
เป็นต้น รวมทั้งในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนของสอนของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศและการบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลักดันให้มีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการด้านต่างๆได้แก่ ด้านกายภาพด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ การศึกษาห้องสมุดหนังสือ
ต าราวารสารวิชาการฐานข้อมูลด้านวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนการสอนการท าวิจัยและการบริหารจัดการ 
 
 
       32 



 

 

 

 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการให้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ห้องประชุม ที่พักนักศึกษาและพื้นที่การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีปริมาณเพียงพอทันสมัยและพร้อมใช้งาน (มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน, 2560)  
 ส านักการพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งตระหนักถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศที่มี
ต่อการพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยฯ และการควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับคณะวิชา รวมทั้งฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ จ านวน 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และฝ่ายบริหารทรัพย์สินและฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว ได้พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยปัญหาหลักๆ ที่พบได้แก่ 1) การไม่สามารถควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีจ านวนมากและหลายชนิด ท าให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบและควบคุมการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2) ไม่สามารถจัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันตามก าหนดเวลา 

 จากปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาช่วยในการประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุเช่น การก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับและส่งมอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการช าระเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ และสามารถน าเสนอรายงานแก่ผู้บริหารระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การบริหารงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 
 2. ทดสอบและประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ
มุ่งเน้นที่กระบวนการบันทึก และประมวลข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ า เช่น การก าหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อ
จัดจ้าง การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับและส่งมอบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ประมวลผลรายการพัสดุ การสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อมูลพัสดุโดยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอนเป็น
แนวคิดหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์  และสมโภชน์ ช่ืนเอี่ยม, 2558) ซึ่งน ามาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง ได้ดังนี้   
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวจิัย ดังน้ี 
 1. ด้านเนื้อหา คณะผู้วิจัยด าเนินการพัฒนา ทดสอบ และประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุพร้อมทั้งก าหนดขอบเขตด้านการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในแต่ระดับ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน
ระบบ   
 2. ด้านประชากรใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จ านวน 
223 คน  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
66 คน ซึ่งหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
 3. ด้านเวลาคณะผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นระยะเวลา 17 เดือนตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบ ประกอบด้วย 
      1.1 Hardware ได้แก่ Personal Computer, CPU Intel Core i5,Memory 4.00 GB 
      1.2 ระบบปฏิบัติกำร เว็บเซริฟ์เวอร์ และระบบจดักำรฐำนข้อมลู ได้แก่ Microsoft Windows 7 
Professional,Apache Server 2.4,PervasiveSQL,MySQL 
      1.3 ภำษำและโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ ได้แก่ PHP,HTML,JAVA Scrip,CSS3,Program 
Dreamweaver CC 
 2. แบบประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรทดสอบกำรใช้โปรแกรมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจดัซื้อจัดจ้ำงพัสดุ 
จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
      2.1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 
      2.2 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 
      2.3 ข้อค ำถำมปลำยเปดิเพื่อให้กลุ่มตัวอยำ่งแสดงควำมคิดเห็น 
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1. การท าความเข้าใจกับปญัหา 

2. การวิเคราะห์ระบบ 

3. การออกแบบระบบ  

4. การพัฒนาระบบ 

5. การทดสอบระบบ 

6. การติดตั้งระบบ 

7. การบ ารุงรักษาระบบ 

 

โปรแกรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดซื้อจดัจ้างของ
มหาวิทยาลยัเอกชนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครปฐม 



 

 

  
 
 แบบประเมินดังกล่ำว คณะผู้วิจัยได้น ำไปตรวจสอบคุณภำพ โดยพิจำรณำควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Validity) ด้วยค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้อง Index of Congruence : IOC ได้คะแนนเท่ำกับ 0.87 และกำรพิจำรณำควำมเช่ือถือได้ (Reliability)  
ด้วยกำรค ำนวณหำค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำ (Coefficientalpha) ของครอนบำค (Cronbach) ภำพรวมมีค่ำเท่ำกับ .967  
ซึ่งค่ำคะแนนที่วิเครำะห์ผลออกมำสำมำรถน ำไปใช้ในกำรศึกษำวิจัยได้ 

 ส ำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแปลควำมหมำยค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำง มีดังนี้   
(บุญชม ศรีสะอำด, 2556) 

  ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
  ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 
  ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย 
  ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 
 คณะผู้วิจัยด ำเนินกำรพัฒนำระบบตำมกรอบทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำระบบ ดังนี้ 
  1.1 การท าความเข้าใจกับปัญหา 
  จำกกำรส ำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรูปแบบเดิมรวมทั้ง
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พบปัญหำเกี่ยวกับ 1) ปัญหำในกำรจัดเก็บข้อมูลซึ่งยังคงใช้ระบบเอกสำรหรือจัดเก็บในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูล 2) ปัญหำที่เกิดจำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรสืบค้นข้อมูลเอกสำรหรือไฟล์ข้อมูลท ำให้เสี่ยงต่อกำรสูญหำยของข้อมูล  
3) ปัญหำในกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 4) ปัญหำด้ำนปริมำณของงำนจัดซื้อจัดจ้ำงที่มี
หลำยประเภทและมีจ ำนวนงำนใช้บริกำรที่มำกขึ้น 5) ปัญหำเกี่ยวกับกำรไม่สำมำรถควบคุมติดตำมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุได้
อย่ำงทั่วถึง เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุมีจ ำนวนมำกและหลำยชนิด ท ำให้เกิดปัญหำในกำรตรวจสอบและควบคุมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพัสดุ 6) ปัญหำเกี่ยวกับไม่สำมำรถจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
  1.2 กำรวิเครำะห์ระบบ 
  ขั้นตอนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบเดิม จะมีการด าเนินงานเริ่มจากบุคลากรในสังกัดคณะวิชา
และฝ่ายสนับสนุนวิชาการเขียนใบค าร้องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เสนอต่อผู้บริหารที่เป็นต้นสังกัด ขั้นตอนต่อไปจึงจะจัดส่ง
ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบริหารงานเงิน เพื่อท าการตรวจสอบงบประมาณ ส านักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา กรณี
จัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี หลังจากนั้นจึงจัดส่งเอกสารไปท่ีส านักการพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน โดยพนักงานของส านักการ
พัสดุจะท าการตรวจสอบแล้วจึงเสนอต่อผู้บริหารตามล าดับขั้นพิจารณาอนุมัติ และเมื่อท าการอนุมัติและได้ด าเนินการจัดซือ้จดั
จ้างแล้วจึงแจ้งไปยังคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการมารับงานท่ีร้องขอให้ด าเนินการ 
  ดังนั้น ความต้องการของผู้ใช้ระบบที่จะพัฒนาขึ้นใหม่นั้นต้องท าให้ปัญหาหรือขั้นตอนดังที่กล่าวมา ได้รับ
การแก้ไขและลดขั้นตอนการท างานให้มีความกระชับขึ้น ด้วยการพัฒนาและแสดงผลในรูปแบบของเว็บออนไลน์ ให้ผู้ใช้ระบบ
และผู้ดูแลระบบสามารถท าการกรอกข้อมูล บันทึก แก้ไข สืบค้นข้อมูลที่มีความรวดเร็ว อีกทั้งยังลดภาระงานด้านเอกสาร โดย
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล 
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  1.3 กำรออกแบบระบบ      
  การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจดัจ้างของมหาวทิยาลัยฯ เพื่อใหส้อดคล้องและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ คณะผูว้ิจัยจึงได้น าข้อมลูจากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้มาช่วยในการออกแบบระบบ
ใหม่ ดังนี ้
  1.3.1 การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพการไหลของ
ข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ในระบบสมัพันธ์กับแหล่งข้อมลูที่ใช้ในการจัดเก็บ แบ่งเป็นการออกแบบ Context Diagram 
ดังภาพท่ี 2 และ Data Flow Diagram ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ภำพที่ 2 แสดง ContextDiagram ของโปรแกรมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3 แสดงกำรไหลของข้อมูลโปรแกรมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดซื้อจดัจ้ำงระดับที่ 0 
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    ภำพที่ 4   E-R Diagramแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบงำน 

  1.3.2 การออกแบบแสดงผลลัพธ์ (Output Design) เพื่อแสดงรายงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ระบบต้องการทราบ 
โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นดูระบบที่เฉพาะเจาะจงหรือภาพรวมได้ การแสดงผลลัพธ์หรือรายงานของการจัดซื้อจัดจ้าง  
  1.3.3 การออกแบบการน าข้อมูลเข้า ( Input Design) เป็นส่วนหนึ่งในการรับข้อมูลพื้นฐานเข้าระบบ 
  1.3.4 การออกแบบแฟ้มข้อมูลหรือตาราง (Table) ในฐานข้อมูล (Database) และพจนานุกรมข้อมูล 
(DataDictionary) ประกอบด้วย ข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งาน โครงสร้างส่วนงาน ข้อมูลบุคลากรรหัสพัสดุ ข้อมูลประเภทพัสดุ ข้อมูล
งบประมาณ ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลใบเสนอราคา 
  
 1.4 กำรพัฒนำระบบ   
  คณะผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่องซึ่งมีระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) เป็นองค์ประกอบหลักที่
ส าคัญ  และได้ออกแบบความปลอดภัยของโปรแกรม โดยก าหนดการล็อกอินเข้าสู่ระบบ  ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม รวมทั้งได้เลือก
ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยหลังจากที่ออกแบบระบบแล้วได้จัดเก็บข้อมูลที่ได้มาก าหนดโครงสร้างเว็บ
แอปพลิเคช่ัน ทั้งนี้ได้ใช้ภาษา PHP เป็นภาษาหลักในการพัฒนาร่วมกับภาษา JavaScrip เพื่อให้ระบบมีการตอบสนองกับ
ผู้ใช้งานได้ดีมากข้ึน รวมถึงใช้ PervasiveSQL เป็นฐานข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  1.4.1 ระบบการเบิกและจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้ใช้ (User) และผู้ดูแลระบบ 
(Admin) ใช้ในการเบิกและจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบันทึกข้อมูลน าเข้าการเบิกครุภัณฑ์
ของคณะวิชาและและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 2) การรับข้อมูลและอนุมัติการเบิกครุภัณฑ์ของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ 3) การตรวจรับงานการจัดซื้อครุภัณฑ์และ 4) การโอนย้ายครุภัณฑ์ไปยังคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
  1.4.2 ระบบการจัดจ้าง เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ซึ่งระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบันทึกข้อมูลน าเข้ าโดยผู้ดูแลระบบ 2) การตรวจสอบข้อมูลงานว่าจ้าง  
3) การตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอราคา 4) การตรวจรับงานจัดจ้าง 
      37 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภำพที่ 5 แสดงหน้ำต่ำงหลักในกำรขอเบิกและขออนุมตัิจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 ภำพที่ 6 แสดงหน้ำต่ำงหลักในกำรขอเบิกและขออนุมตัิจัดจำ้ง 

 
 

38 



 

 

1.5 กำรทดสอบระบบ 
คณะผู้วิจัย ด าเนินการทดสอบโปรแกรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ

สารสนเทศฯและผู้เช่ียวชาญ และการทดสอบโดยผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯที่เป็นบุคลากรในสังกัดคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศฯ เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ทดสอบ โดย
พบว่า บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศมีความเข้าใจ และสามารถด าเนินการใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
  1.6 กำรติดต้ังระบบ 
  ระบบได้ท าการติดตั้งที่ส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ใช้งานทั้งในส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 
และผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงโปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้นได้ที่ระบบบริการดิจิทัล (Digital Service) หน้าเวปไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  1.7 กำรบ ำรุงรักษำระบบ 

คณะผู้วิจัยมีการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศฯเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น (Perfective  Maintenance) 
ในกรณีที่เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบหรือมีการแก้ไขบางส่วนที่ท าให้ระบบประมวลผลได้รว ดเร็ว  
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต 
 2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้โปรแกรมระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 83.3)  มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี (ร้อยละ 39.4) ส่วนใหญ่ 

อยู่ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (ร้อยละ 59.1)  กลุ่มตัวอย่างจ านวนเกินครึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ร้อยละ 53)  สังกัดคณะวิชา (ร้อยละ 42.4) และสังกัดฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (ร้อยละ57.6)  โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยฯระหว่าง 1 – 5 ป ี (ร้อยละ 33.3) 

2.2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  

ตำรำงที่  1   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
      เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านความสามารถในการจัดการข้อมลู 

                         

               ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูล 
ค่ำระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

กำร
แปลผล 

  อันดับ 

ระบบช่วยลดระยะเวลาในการเรียกข้อมูล 4.17 .646 มาก 1 

การจัดล าดับการท างานของแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 4.09 .575 มาก 2 

ระบบมีความน่าเชื่อถือสามารถใหบ้ริการแกผู่้ใช้ได้ตลอดเวลา 4.05 .618 มาก 3 

มีการปรับปรุงแก้ไขและจัดการข้อมูลให้มีความทันสมยัอยู่เสมอ 3.98 .644 มาก 4 

ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  และครบถ้วน 3.92 .640 มาก 5 

                                รวม 4.04 .538 มำก  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม  ด้านความสามารถในการจัดการข้อมูลอยู่ในระดับมาก  
( x =4.04, S D=.538) โดยเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือระบบช่วยลดระยะเวลาในการเรียกข้อมูล 
(x =4.17, S D=.646)                                                  39 



 

 

 
 ตำรำงท่ี  2    ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบ
        สารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจา้ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านความ 
        ปลอดภัยของข้อมูล 

                         ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล ค่ำระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล
ผล 

 

อันดับ 

ระบบมีการจ ากัดผู้มสีิทธิเข้าใช้งานเฉพาะผูม้ีส่วนเกีย่วข้องเท่านั้น 4.20 .613 มาก 1 
มีการก าหนดรหสัผู้ใช้ และรหสัผ่านในการเข้าถึงระบบอย่าง
ชัดเจน และปลอดภยั 

4.18 .552 มาก 2 

ความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไมส่ามารถแก้ไข
ข้อมูลส าคญัได ้

4.17 .622 มาก 3 

มีระบบรองรับเมื่อเครื่องแม่ข่ายขดัข้อง (Server Down) 4.05 .666 มาก 4 

                              รวม 4.15 .526 มำก  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับมาก  
( x =4.15, S D=.526) โดยเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือ ระบบมีการจ ากัดผู้มีสิทธิเข้าใช้งานเฉพาะผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ( x = 4.20, S D=.613) 

 ตำรำงที่  3    ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบ
        สารสนเทศเพื่อการจดัซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านการใช้
        โปรแกรม 

 

ด้ำนกำรใช้โปรแกรม 
ค่ำระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
กำร 

แปลผล 

 

อันดับ 

การเข้าสูร่ะบบ (Login) และออกจากระบบ (Logout) ง่ายต่อการใช้งาน 4.42 .612 มาก 1 
รูปแบบของโปรแกรมบันทึกข้อมูลน าเข้าได้อยา่งสอดคล้องกับการเบกิ
และจัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ ์

4.18 .654 มาก 2 

มีการออกแบบหน้าจอโปรแกรม รปูแบบ ขนาดตัวอักษร และสีในการ
แสดงผลได้อย่างเหมาะสม 

4.17 .543 มาก 3 

มีการป้องกันการบันทึกข้อมูลน าเข้าผิดพลาดโดยมรีะบบตรวจสอบ
อัตโนมัติ และแสดงข้อผิดพลาดใหเ้ห็น   

4.14 .677 มาก 4 

สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกและจัดซื้อวัสดคุรุภณัฑไ์ด้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

4.11 .659 มาก 5 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมมีความชัดเจนและสามารถสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัตติามขั้นตอนแก่ผู้ใช้ 

4.08 .664 มาก 6 

ตรวจสอบและค้นหาข้อมูลการเบกิวัสดุครภุัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว 4.06 .630 มาก 7 
 รวม 4.17 .542 มำก  
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จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.17, S 
D=.542) โดยเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือการเข้าสู่ระบบ (Login) และออกจากระบบ (Logout) 
ง่ายต่อการใช้งาน (x = 4.42, S D=.612) 

 ตำรำงที่  4  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบ
      สารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านเนื้อหาของ
      สารสนเทศ 

 

ด้ำนเนื้อหำของสำรสนเทศ 
ค่ำระดับ

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
กำร 

แปลผล 

 

อันดับ 

การด าเนินงานการขออนุมัติเบิกวัสดุครุภณัฑ์ในระบบ 
มีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบตัิของมหาวิทยาลัยฯ 

4.18 .613 มาก 1 

สามารถแสดงรายงานขั้นตอนการด าเนินการขออนุมตั ิ
เบิกวัสดุครุภณัฑไ์ด้อย่างชัดเจน 

4.17 .670 มาก 2 

มีการจัดลักษณะหรือประเภทของการรายงานข้อมลู  
การเบิกวัสดุครภุัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

4.14 .654 มาก 3 

รายงานข้อมูลที่แสดงมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และ 
เป็นปัจจุบัน 

4.12 .691 มาก 4 

รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลมคีวามชัดเจนและ
รายละเอียดทีเ่หมาะสม 

4.11 .682 มาก 5 

                 รวม 4.14 .608 มำก  

จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ด้านเนื้อหาของสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  (x =4.14, 
S D=.608) โดยเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือ การด าเนินงานการขออนุมัติเบิกวัสดุครุภัณฑ์ในระบบมี
ความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ (x = 4.18, S D=.613) 

 ตำรำงที่  5  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบ
      สารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

 

โปรแกรมระบบสำรสนเทศ 
ค่ำระดับคะแนน

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
กำร 

แปลผล 
 

อันดับ 
ด้านการใช้โปรแกรม 4.17 .526 มาก 1 
ด้านความปลอดภยัของข้อมูล 4.15 .542 มาก 2 
ด้านเนื้อหาของสารสนเทศ 4.14 .608 มาก 3 
ด้านความสามารถในการจัดการข้อมูล 4.04 .538 มาก 4 
 รวม 4.13 .502 มำก  
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จากตารางที่ 5 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก  (x =4.13, S D=.502) โดยเรื่องที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในอันดับแรก ได้แก่ ด้านการใช้โปรแกรม (x =4.17,S D=.526) 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง 
มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1.  จากการวิจัยพบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ด้านความสามารถในการจัดการข้อมูลอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะระบบสามารถท่ีจะ
ช่วยลดระยะเวลาในการเรียกข้อมูล และมีการจัดล าดับการท างานของแต่ละขั้นตอนในโปรแกรมที่ชัดเจน ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของด ารงศักดิ์ ดุริยพันธ์ (2557) ที่วิจัยพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลการเสนอ
ราคาและการจัดซื้อ พบว่า ผู้ทดสอบโปรแกรมมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากท าให้ช่วยในการจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว 
ลดเวลาการสืบค้นข้อมูล การเสนอราคาท าให้สามารถเสนอราคาได้ทันตามเวลาที่ต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุกัลยา ชาญสมร และคณะ (2559) ที่วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  
ผู้ทดสอบโปรแกรมมีความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลอยู่ในระดับมาก ระบบสามารถท่ีจะท าลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และแสดงขั้นตอนของการท างานท่ีชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะผู้วิจัยได้มีการออกแบบระบบโดยก าหนดขอบเขตขั้นตอนใน
การท างานของโปรแกรมตามกรอบของปัญหาที่มีการวิเคราะห์ร่วมกัน รวมทั้งข้อจ ากัดจากการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมมาจัด
กระท ากับข้อมูล ท าให้โปรแกรมฯสามารถเรียกดูข้อมูล ประมวลผลได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 2.  จากการวิจัยพบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ด้านความความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะระบบมีการจ ากัดผู้มี
สิทธิเข้าใช้งานเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการก าหนดรหัสผู้ใช้ รหัสผ่านในการเข้าถึงระบบอย่างชัดเจน ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร์อร ฟองสินธุ์ (2557) ที่วิจัยการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พบว่า การทดสอบโปรแกรมผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่
ในฐานข้อมูลที่มรการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย และมีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้ตามระเบียบที่
ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545) และทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 
(2555) ซึ่งให้ข้อสรุปตรงกันเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของระบบสารสนเทศ คือ จะต้องมีความปลอดภัย (Secure) ของข้อมูล โดย
การก าหนดสิทธิการเข้าถึงเป็นพื้นฐาน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศฯ ในครั้งนี้ได้มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงการใช้
โปรแกรม โดยผู้รับผิดชอบการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของส านักการพัสดุส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และผู้รับผิดชอบของ  
แต่ละคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในระดับผู้บริหาร และพนักงานส่งผลให้ข้ อมูลในโปรแกรมมีความปลอดภัย 
 3. จากการวิจัยพบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการเข้าสู่ระบบ และการออกจาก
ระบบ ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งโปรแกรมฯยังบันทึกข้อมูลน าเข้าได้สอดคล้องกับการเบิกและจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ และ
การออกแบบโปรแกรมทั้งรูปจอ หน้าต่าง การใช้สีแสดงผลอย่างเหมาะสม ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบใน
งานวิจัยของประสิทธิ์ คงศิลป์ และคณะ (2559) ที่วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่งพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก อันได้แก่ การเข้าถึงระบบ ปฏิบัติการของระบบ 
รวมทั้งเทคนิคการออกแบบ  ทั้งนี้เป็นเพราะคณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาคู่มือการใช้ระบบสารเทศฯขึ้นมาควบคู่ไปกับให้ผู้ท าการ 
ทดสอบระบบไดศ้ึกษา จึงท าให้เกิดความเข้าใจในข้ันตอนของการใช้โปรแกรม สามารถเข้าถึง บันทึกข้อมูล และออกจากระบบ 
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ได้ตามที่คู่มือก าหนด รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบจากส านักการพัสดุส่วนกลางสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบจากผู้ใช้เพื่อป้องกันการเบิกหรือจัดซื้อจัดจ้างที่อาจผิดพลาดขึ้นได้  ตลอดจนมีการศึกษาข้อมูลหน้าต่าง
โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างของผู้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบในการออกแบบโปรแกรมที่มี
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ 
 4. จากการวิจัยพบว่า บุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ด้านเนื้อหาของสารสนเทศอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลเบิกพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถท่ีจะแสดงรายงานข้ันตอนการด าเนินงานขออนุมัติ
เบิกพัสดุได้อย่างชัดเจน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของรักชนก แย้มนันท์ (2555) ที่วิจัยพัฒนา
ระบบอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึง
พอใจในระดับมากในด้านการป้องกันข้อมูล การรายงานผลข้อมูล  ซึ่งสอดคล้องกันในด้านการบันทึกข้อมูล การน าเข้า และ
การรายงานผลข้อมูลท าให้ผู้ที่จะต้องการเบิกพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการมีความเข้าใจใน
การใช้โปรแกรมฯ สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 
1.1 ส านักการพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยควรน าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติ 

โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการได้เรียนรู้และด าเนินการใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการประเมินผลการใช้งานท้ังในระยะสั้น ระยะยาว และใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของทุกส่วนงานในแต่ละภาคการศึกษา  ปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูล
ป้อนกลับไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

1.2  มหาวิทยาลัยสามารถเห็นข้อมูลภาพรวม สถิติ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมไปถึงการก าหนดงบประมาณการบริหาร
จัดการด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

1.3 คณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัด
จ้างของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบจ านวนพัสดุหรือทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในแต่ละส่วนงานให้เป็นปัจจุบัน และวางแผนการใช้
ประโยชน์ การจัดซื้อ การบ ารุงรักษาในแต่ละส่วนงาน 

1.4 ส านักการพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จะได้ข้อมูลทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ 
ชัดเจน สามารถน าไปตรวจสอบกับพัสดุหรือทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในแต่ละคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการผ่านระบบ
สารสนเทศ ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษและภาระงานของบุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างให้มีขอบเขตการท างานในหลายหน้าที่มาก

ยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงผลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิ การบันทึกภาพ
พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ครอบคลุมระบบของการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัยฯในแต่ละช่วงเวลา 

2.2 ควรมีการส ารวจการด าเนินงานของส านักการพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินที่ยังคงใช้ระบบแบบปกติ 
(Manual) มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศ เช่น การบริหารคลังพัสดุ การซ่อมบ ารุงงานบุ๊คสโตร์งานเบิกจ่าย
พัสดุ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการท างาน และงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ลงได้  
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  2.3 ควรจัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเช่ือมโยงกับการจัดท า
งบประมาณประจ าปีการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยฯ คณะวิชา และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณของแต่ละส่วนงาน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้าง
แรงงานต่างด้าวพม่า ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครต้องการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วย t-test F-test และ Regression ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงานที่
ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครต้องการ ได้แก่  อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ลักษณะของสถานประกอบการ 
ขนาดของสถานประกอบการ ระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างด้าว จ านวนแรงงานต่างด้าว วิธีการได้มาของแรงงานต่างด้าว 
ระยะเวลาการจ่ายค่าแรง และอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว (รายวัน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ ความพึง
พอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่าส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร
ต้องการ ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 55.70  
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Abstract 
  The purposes of this study were to investigate the demographic and to study the satisfaction of 
the entrepreneur with the employment of Myanmar migrant workers affected the labour qualification which 
the entrepreneur in Samut Sakhon needed. The sampling used in this study was 400 entrepreneurs who 
employed Myanmar migrant workers in Samut Sakhon. The instruments used was questionnaire. Statistical 
analysis consisted of percentage, mean, and standard deviation and the hypothesis testing was done with 
t- test F-test and Regression. The results of the study showed that 1) The demographic factors significantly 
affected the labour qualification which the entrepreneur in Samut Sakhon needed were age, average 
income, education, appearance and size of the establishment, duration of employment, number of migrant 
workers, how to get the migrant workers, wage period, and rate of wage at the 0.05 level of significance.  
2) The satisfaction of the entrepreneur with the employment of Myanmar migrant workers affected the 
labour qualification which the entrepreneur in Samut Sakhon needed were knowledge and skill, 
performance, personality and ethical behaviour (55.70 percent). 
 
Keywords  :  Satisfaction, Entrepreneur, Employment of Myanmar 
 
บทน ำ 
 จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างจ านวนมาก อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรมและการบริการของไทย ท าให้ความต้องการทางด้านแรงงานมีปริมาณเพิ่มตามไปด้วย สิ่งที่ตามมาก็คือ เกิดการ
จ้างงานแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสาคร มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของภาค
ธุรกิจในด้านต่างๆ และความเป็นอยู่ของประชากรที่มีอยู่อย่างหนาแน่น รวมไปถึงคนต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติ
ลาว เขมร พม่า หรือว่าคนมอญ ต่างก็อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาพ านักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ว่าจะเข้ามาอย่างถูก
กฎหมาย หรือไม่ถูกกฎหมายก็ตาม (กันยา ศรีสวัสดิ์, 2560) 
 ในปี 2558 พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีผู้อพยพสัญชาติชาวพม่าเข้ามาในจังหวัดสมุทรสาครเป็น
จ านวนมากถึง ร้อยละ 99% โดยคนอพยพสัญชาติชาวพม่าเข้ามาใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะ 
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จึงมีความต้องการแรงงานและขาด
แคลนเป็นอย่างมาก เช่น กิจการประมง การก่อสร้างและแม้แต่เกษตรกรรม การเพาะปลูก สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากการ
ย้ายถิ่นของแรงงานจากภาคเหล่านี้ไปสู่ภาคอื่น ๆ ซึ่งก็คือภาคบริการ แรงงานไทยเลือกที่จะไม่ท างานที่เสี่ยงอันตราย อย่างงาน
ประมง ไม่ต้องการท างานหนักอย่างงานเกษตรกรรม และงานที่ยุ่งยากสกปรกอย่างงานก่อสร้าง ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ค่าจ้างในตลาดแรงงานไร้ฝีมือของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่ อนบ้านข้างเคียง จนเกิดการจ้างแรงงาน
ต่างประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในประเทศ และตัวบ่งช้ีที่เป็นหนึ่งในการวัดผลส าเร็จของการรับแรงงานต่างด้าว
เข้ามาท างาน คือ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างโดยตรง (ชลี คงเย็น, 
2558) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่า 
ในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากผู้ประกอบการต่างมีความคาดหวังในคุณสมบัติและความสามารถของลูกจ้าง ซึ่งการวิจัยในครั้ง
นี้เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการโดยรวม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อการเติบโตในหน้าท่ีการงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำปัจจัยประชำกรศำสตร์ ท่ีส่งผลต่อคณุสมบัติของแรงงำนท่ีผู้ประกอบกำรในจังหวัดสมุทรสำคร ต้องกำร  
 2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวพม่ำ ท่ีส่งผลต่อคุณสมบตัิของแรงงำนท่ี
ผู้ประกอบกำรในจังหวัดสมุทรสำครต้องกำร  
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยประชำกรศำสตร์ที่แตกตำ่งกัน ที่ส่งผลต่อคณุสมบัติของแรงงำนท่ีผู้ประกอบกำรในจังหวัดสมทุรสำคร
ต้องกำร แตกต่ำงกัน 
 2. ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงดำ้วพม่ำ ที่ส่งผลต่อคุณสมบตัิของแรงงำนท่ีผู้ประกอบกำร
ในจังหวัดสมุทรสำครต้องกำร แตกต่ำงกัน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

       ตัวแปรต้น                          ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
- ระดับการศึกษา  
- สถานภาพ  
- ลักษณะของสถานประกอบการ  
- ขนาดของสถานประกอบการ 
 - ระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างด้าว  
- จ านวนแรงงานต่างด้าว  
- วิธีการได้มาของแรงงานต่างด้าว  
- ระยะเวลาการจ่ายค่าแรง  
- อัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว (รายวัน) 

ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวพมำ่ 
1. ด้านความรู้ความสามารถ  
2. ด้านการปฏิบัติงาน  
3. ด้านบุคลิกภาพ  
4. ด้านความประพฤต ิ
5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ที่มา : (กนกพร ค าหมื่นยอง, 2557) 

ข้อมูลคุณสมบตัิของแรงงำน 

- ความขยันหมั่นเพียร 

- ผลงานมีคุณภาพ 

- มีความรับผิดชอบเป็นที่ไว้วางใจได้ 

- มีความเข้าใจงานเป็นอย่างดี 

- มีความสามารถในการเรียนรู้ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- มีดุลยพินิจและสามัญส านึก 

- มีความร่วมมือที่ดี 

- มีเจตคติที่ดีต่องานและองค์การ 

ที่มา: (ดุสิต จักรศิลป์, 2560) 



 

 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบความคิดและก าหนด
แนวทางในการวิจัย ดังน้ี 
  1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้า
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถิติต่างๆเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งการสร้างเครื่องมือโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัยจุลสาร วารสารและเอกสารต่างๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย วารสาร อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
  2. การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 400 คน เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ และมี
ความถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งกระท าไปพรอมกับการจัดรวบรวมข้อมูลไวเป็นหมวดหมู ตามที่ไดก าหนดไวในค าถามการ
วิจัย ท้ายที่สุดจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในเชิงพรรณนา 
 
ประชำกรและขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 
243,748 คน (ข้อมูลประชากรในช่วงระยะเวลา มกราคม – เมษายน 2561) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร โดย
ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมันร้อยละ  95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549, หน้า 74) ดังนั้นจากการค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
400 คน 

n = N/1+ N(e)2 
โดย   n = ขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้ 
         N =  จ านวนประชากรที่ทราบค่า ( ในท่ีนี้ = 243,748) 
         e = ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 
แทนค่า       n  = N/1+ N(e)2 
             = 243,748/1+243,748 (0.05)2 
          = 243,748/609.37 
                              = 400 คน 

 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าว
พม่ากรณีศึกษา ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่าง
ด้าวพม่า จังหวัดสมุทรสาคร จ านวนแบบสอบถามที่แจกมี 400 ชุด 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าที่
เกี่ยวข้องตลอดจนสถิติต่างๆเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งการสร้างเครื่องมือโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัยจุลสาร วารสารและเอกสารต่างๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย วารสาร อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
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  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self – ended questionnaire) เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิด (Close – 
ended questionnaire) แบบมีตัวเลือกค าตอบ (Multiple choice question) ซึ่งสร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยและสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัย โดยท าการแบ่งแบบสอบถามออกเปน็ 
3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ลักษณะของ
สถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ ระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างด้าว จ านวนแรงงานต่างด้าว วิธีการจัดหา
แรงงานต่างด้าว ระยะเวลาการจ่ายค่าแรง และอัตราค่าจ้าง ลักษณะของค าถามเป็นแบบมีค าตอบให้เลือกหลายตัวเลือก 
(multiple choices) จ านวน 11 ข้อ  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์ ประกอบด้วย ด้านความขยันหมั่นเพียร  
ด้านผลงานมีคุณภาพ ด้านความรับผิดชอบเป็นที่ไว้วางใจได้ ด้านความเข้าใจงานเป็นอย่างดี ด้านความสามารถในการ เรียนรู้ 
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านดุลยพินิจและสามัญส านึก ด้านความร่วมมือที่ดี และด้านเจตคติที่ดีต่องานและองค์การ 
ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (rating scale) มีจ านวน มีจ านวน 43 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่าประกอบด้วย ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านความประพฤติและด้านคุณธรรมจริยธรรม ลักษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วน (rating scale) มีจ านวน มีจ านวน 26 ข้อ 
  ซึ่งตอนที่ 2-3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การก าหนดค่า
น้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับจากน้อยไปมาก ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) รายละเอียด ดังน้ี 
 
      ระดับคะแนน      ระดับความคิดเห็น  
  5       มีความต้องการ/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4      มีความต้องการ/ความพึงพอใจมาก 
  3       มีความต้องการ/ความพึงพอใจปานกลาง 
  2      มีความต้องการ/ความพึงพอใจน้อย 
  1      มีความต้องการ/ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 โดยผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์การแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตรภาคช้ัน (Class Interval) โดยแบ่ง 
คะแนนเป็น 5 ระดับ สามารถค านวณได้จากสูตรช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   ความหมาย   
4.21 – 5.00     มีความต้องการ/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 3.41 – 4.20     มีความต้องการ/ความพึงพอใจในระดับมาก 

2.61 – 3.40     มีความต้องการ/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60     มีความต้องการ/ความพึงพอใจในระดับน้อย 

 1.00 – 1.80     มีความต้องการ/ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค ของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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กำรทดสอบแบบสอบถำม 
  1) ความถูกต้องในเนื้อหาเครื่องมือ น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน โดยการพิจารณาให้ความเห็นจากแบบสอบถามน ามา
ประมวลเพื่อสรุปความคิดเห็น ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อมาตรฐาน และตัวช้ีวัดแต่ละข้อ น าไปค านวณค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) 
 3) การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือน าแบบสอบถามไปสอบถามกับบุคคลที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ราย แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิอัลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่น 
0.923 จึงสามารถใช้ได้ 
 4) สร้างแบบสอบถามฉบับจริงที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาวิจัย 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
  ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตามวิธีการทางสถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การอธิบายและวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นวิเคราะห์สมมติฐานทางงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่าวิเคราะห์โดยหา

ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าว
พม่า ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ วิเคราะห์โดยหาค่า t-test F-test และ Regression โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ประกอบกำรที่จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวพม่ำ จังหวัด
สมุทรสำคร ส่วนใหญ่ เป็นเพศชำย มีจ ำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีอำยุ 41 ปี ข้ึนไป จ ำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.0 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บำทขึ้นไป จ ำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0  มีระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
จ ำนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 มีขนำดของสถำนประกอบกำร มำกกว่ำ 1,000,000 บำท จ ำนวน 252 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 63.0 มีขนำดของสถำนประกอบกำร 300,001-500,000 บำท จ ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีระยะเวลำกำร
จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว  3ปี-5 ปี จ ำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีจ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว มำกกว่ำ 5 คน  จ ำนวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีกำรได้แรงงำนต่ำงด้ำวมำโดยวิธีให้นำยหน้ำจัดหำคนงำนให้ จ ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  
มีระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำแรง ต่ ำกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ต่ ำกว่ำ 300 
บำท จ ำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
 จากการศึกษา ข้อมูลคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการพึงประสงค์ สำมำรถแยกเป็นรำยด้ำน ได้ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนควำมขยันหมั่นเพียรโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยข้อแล้ว พบว่ำ มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75 รองลงมำ ท ำงำนได้ใน
ปริมำณมำกเพียงพอเป็นท่ียอมรับได้ตำมมำตรฐำนขององค์กร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 และเป็นคนเอำจริงเอำ
จังในเวลำท ำงำน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.58 
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 2. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนผลงำนมีคุณภำพ โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 เมื่อจ ำแนกเป็นรำย
ข้อแล้ว พบว่ำ ผลงำนท่ีท ำออกมำมีคุณภำพ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 รองลงมำ ผลงำนผิดพลำดน้อยอยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.47 และไม่มีควำมสะเพร่ำหรือเผอเรอ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.41 
 3. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนควำมรับผิดชอบเป็นท่ีไว้วำงใจได้ โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 เมื่อ
จ ำแนกเป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ สำมำรถไว้วำงใจได้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76 รองลงมำ สำมำรถเก็บรักษำข้อมูล
ต่ำงๆ ขององค์กำรได้เป็นอย่ำงดี อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 และรับผิดชอบในงำนของตนเอง ทั้งทำงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและควำมประพฤติ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.62 
 4. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนควำมเข้ำใจงำนเป็นอย่ำงดี โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 เมื่อจ ำแนก
เป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงดี อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75 รองลงมำ เข้ำใจในงำนและสำมำรถ
แก้ปัญหำงำนท่ีตนเองรับผิดชอบได้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 และพนักงำนรู้ขั้นตอนและขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
เป็นอย่ำงดี อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.57 
 5. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63  
เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ พยำยำมฝึกฝนตนเองในกำรท ำงำนในส่วนที่ตนไม่รู้ให้รู้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.69 รองลงมำ มีควำมเอำใจใส่ในงำน หมั่นคิดหมั่นไตร่ตรองเรื่องงำนอยู่เสมอ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 และ
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในงำนหรือสภำพกำรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 
 6. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.71 เมื่อจ ำแนก
เป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ มีควำมกล้ำแสดงควำมคิดเห็นของตนเองให้ปรำกฏแก่ผู้อื่นและผู้บังคับบัญชำ อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 รองลงมำ คิดค้นหำวิธีกำรท ำงำนให้ดีขึ้น อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.775 และคิดวิธีท ำงำนที่
ท ำให้ตนเองท ำงำนได้อย่ำงสะดวกขึ้น อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.61 
 7. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนดุลยพินิจและสำมัญส ำนึก โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82 เมื่อจ ำแนก
เป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ ตัดสินใจอย่ำงเป็นเหตุผล อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 รองลงมำ มีไหวพริบ มีวิธีคิดอย่ำงเป็น
เหตุเป็นผล อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 และได้รับควำมชอบพอจำกเพื่อนร่วมงำนและผู้บังคับบัญชำลูกค้ำและคน
อื่นๆ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.79 
 8. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนควำมร่วมมือที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.31 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยข้อแล้ว พบว่ำ มีควำมร่วมมือที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82 รองลงมำ สำมำรถ
ปรึกษำกัน ในกำรท ำงำนและช่วยกันแก้ไขปัญหำ อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 และร่วมมือกันท ำงำนเป็นทีม 
อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.97 
 9. คุณสมบัติของแรงงำน ด้ำนเจตคติที่ดีต่องำนและองค์กำร โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.29 
เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ มีควำมมั่งคงในตัวเอง ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ได้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.53 
รองลงมำ มำท ำงำนและเลิกงำนตรงตำมเวลำ ท่ีก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 และไม่ลำออก
หรือละทิ้งนำยจ้ำงไปเป็นลูกจ้ำงผู้อื่น อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 
 จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่า  สำมำรถแยก
เป็นรำยด้ำน ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.37 
เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ มีควำมช ำนำญในวิชำชีพและสำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้อื่นได้อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.57 รองลงมำ มีควำมใฝ่รู้และควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเอง อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.36 และมีทักษะใน
กำรพูดและกำรท ำงำน อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.35 
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 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ด้ำนกำรปฏิบัติงำนโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยข้อแล้ว พบว่ำ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 รองลงมำ มีควำมรอบคอบต่องำน ไม่
ประมำท อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75 และสำมำรถเข้ำใจในค ำสั่งกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน อยู่ในระดับมำก  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ด้ำนบุคลิกภำพ โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.66 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยข้อแล้ว พบว่ำ สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90รองลงมำ ตั้งใจในกำรท ำงำน อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 และสำมำรถประสำนงำนและควบคุมงำนที่ได้รับมอบหมำย อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.65 
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ด้ำนควำมประพฤติโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.77 เมื่อจ ำแนกเป็น
รำยข้อแล้ว พบว่ำ วำงตนได้เหมำะสมเป็นแบบอย่ำงดี อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 รองลงมำ ปฏิบัติงำนตรงตำม
เวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 และมีควำมอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82 
 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.49 เมื่อ
จ ำแนกเป็นรำยข้อแล้ว พบว่ำ มีควำมเสียสละ อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74 รองลงมำ มีควำมซื่อตรง อยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.69 และรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.42 
 
เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต้องการ แตกต่างกัน พบว่า อำยุ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ ลักษณะของสถำนประกอบกำร ขนำดของ
สถำนประกอบกำร ระยะเวลำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว วิธีกำรได้มำของแรงงำนต่ำงด้ำว ระยะเวลำกำร
จ่ำยค่ำแรง และอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว (รำยวัน) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่า ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครต้องการ แตกต่างกัน พบว่า  ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรจ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวพม่ำ ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงำนท่ีผู้ประกอบกำรในจังหวัดสมุทรสำครต้องกำร แตกต่ำงกัน ในด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ  ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนบุคลิกภำพ และด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สำมำรถพยำกรณ์ท ำนำย ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวพม่ำ ส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงำนที่
ผู้ประกอบกำรในจังหวัดสมุทรสำครต้องกำร ได้ร้อยละ 55.70 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงานที่ผู้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต้องการ แตกต่างกัน พบว่า อำยุ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับกำรศึกษำ ลักษณะของสถำนประกอบกำร ขนำดของ
สถำนประกอบกำร ระยะเวลำกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว ได้แรงงำนต่ำงด้ำวมำโดยวิธี ระยะเวลำกำรจ่ำย
ค่ำแรง อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว (รำยวัน) แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเป็นกำรยอมรับสมมติฐำน 
เนื่องจำก ผู้ประกอบกำรมีกำรท ำธุรกิจแตกต่ำงกัน จึงมีแรงงำนในกำรท ำงำนที่ไม่เหมือนกัน ประกอบกับ นิสัย ใจคอของ
แรงงำนต่ำงด้ำว มีควำมแตกต่ำงกันมำกน่ันเอง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยอรรถพงศ์ ลิมป์กำญจนวัฒน์ (2558) ท ำกำรศึกษำกำร
จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวของผู้ประกอบกำรในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงใจปัจจัยประชำกรศำสตร์ อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวพม่า ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครต้องการ แตกต่างกัน  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นกำร
ยอมรับสมมติฐำน เนื่องจำก ในกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวของผู้ประกอบกำรจะมีควำมพึงพอใจในแรงงำนต่ำงด้ำว อำจมีกำร
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรปฏิบัติงำน บุคลิกภำพ ควำมประพฤติ และกำรมีคุณธรรมจริยธรรม สิ่งเหล่ำนี้จะเป็น
ส่วนประกอบในกำรจ้ำงแรงงำนของผู้ประกอบกำร เมื่อมีกำรท ำงำนที่ออกมำดี จะส่งผลต่อคุณสมบัติของแรงงำนที่
ผู้ประกอบกำรในจังหวัดสมุทรสำครต้องกำร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อรรถพงศ์ ลิมป์กำญจนวัฒน์ (2558) ท ำกำรศึกษำ
กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวของผู้ประกอบกำรในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำ ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงใจในกำรท ำงำนของแรงงำน
ต่ำงด้ำว อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. สถำนประกอบกำร ควรสร้ำงมำตรฐำนคุณสมบัติที่ดีของแรงงำนต่ำงด้ำวพม่ำและให้ทุกคนปฏิบัติตำมเพื่อสร้ำง
ควำมควำมพึงพอใจต่อสถำนประกอบกำรและยึดเป็นมำตรฐำนกำรจ้ำงงำนต่อไป 
 2. หน่วยงำนรัฐควรมีกำรตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของแรงงำนต่ำงด้ำว  ก่อนน ำส่งสถำนประกอบกำร เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรในกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวพม่ำต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีกำรศึกษำเกี่ยวกับปัญหำและผลกระทบท่ีเกิดจำกแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท ำงำนในเขตจังหวัดสมุทรสำคร 
เพื่อนน ำผลกำรศึกษำที่ได้มำวิเครำะห์เป็นข้อมูลเสนอแนะให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมต่อไป 
  2. ควรท ำกำรศึกษำ เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ในกำรวิจัย ที่อำจส่งผลต่อกำรวิจัยที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนขึ้น และสำมำรถน ำมำพัฒนำปรับปรุง แก้ไข กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกที่สุด 
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การจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
Community relations management of police officers 

 
 

                อรุญ  กันพร้อม* 
 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำองค์ประกอบกำรจัดกำรงำนชุมชนสัมพันธ์ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ด ำเนิน
กำรศึกษำโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกรำยบุคคล ผู้ให้ข้อมูลจ ำนวน 25 นำย มีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลจำกกำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล (Data Triangulate) และวิเครำะห์เนื้อหำ สรุปผลและน ำเสนอผล 
กำรศึกษำเชิงพรรณนำควำม ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรวำงแผน(Planning) มีกำรวำงแผนสรรหำผู้ปฏิบัติงำนชุมชนสัมพันธ์ 
วำงแผนเลือกพื้นที่เป้ำหมำย วำงแผนล ำดับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนชุมชนสัมพันธ์ วำงแผนขั้นตอนในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนเพื่อป้องกันอำชญำกรรม 2) กำรจัดองค์กร (Organizing) ต้องมีกำรกระชับเพื่อกำรท ำงำนเป็นทีม ต้องมีควำม
เต็มใจในกำรเตรียมตัวที่จะสนับสนุนสมำชิกในทีมด้วยกันระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและต้องมีกำรรวบรวมควำมคิดเห็นของ
สมำชิกในทีมโดยกำรสนับสนุนเกื้อกูลระหว่ำงกันและกัน 3) กำรจัดคนเข้ำท ำงำน (Staffing) เป็นทีมของผู้ปฏิบัติงำนชุมชน
สัมพันธ์ในทีมงำนทุกคนจะต้องเข้ำใจเป้ำหมำยของทีมงำนและสมำชิกทุกคนในทีมงำนมีสิทธิ์จะแสดงออกได้อย่ำงเสรี เมื่อถึง
เวลำสมำชิกในทีมงำนจะต้องท ำหน้ำที่กำรเป็นผู้น ำก็ต้องเต็มใจรับหน้ำที่ผู้น ำได้และสมำชิกในทีมงำนจะต้องไว้ใจกันและกัน
ร่วมกันค้นคว้ำหำวิธีกำรปรับปรุงวิธีกำรบริหำรจัดกำรให้ดียิ่งขึ้น 4) กำรช้ีน ำ  (Leading) เป็นกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชำ, ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนโดยกำรปรับปรุงตนเองเพื่อพัฒนำด้ำนควำมสัมพันธ์ และ  5) กำรควบคุม 
(Controlling) เป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อป้องกันอำชญำกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : กำรจัดกำร งำนชุมชนสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ 
 
*พ.ต.ท. ดร. ผู้บังคับกองร้อย (สบ2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศูนย์ฝกึอบรมต ำรวจภูธรภำค 7 
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Abstract 
 This research aimed to study the elements of community relations management of police officers. 
The research was conducted by using qualitative research methodology with individual in-depth interviews. 
25 key informants. The research methods were checking the accuracy of methodological triangulation, 
content analysis, conclusions and descriptive presentation of the research results. The results of this study 
shown that 1 )  Planning should recruit a community relations workers, plan to select the target area, plan 
the sequence of steps for community relations operations, plan steps to create public participation to 
prevent crime. 2 )  Organizing must be tightened for teamwork. There must be a willingness to prepare to 
support team members together during the operation and must gather the opinions of the team members 
by supporting and supporting each other. 3) Staffing should be as a team of community relations, workers 
in every team must understand the goals of the team and all members of the team should be free to 
express themselves. When it comes time, team members must act as leaders, be willing to take charge of 
the leader, and the team members must trust each other together to find ways to improve management 
methods. 4 )  Leading should build human relations with supervisors, subordinates and colleagues by 
improving themselves to develop relationships. 5) Controlling should creating public participation to prevent 
crime. 
Keyword : Management, Community relations, Police officers 
 
บทน ำ 
 เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีความเป็นมาควบคู่กับการวิวัฒนาการของสังคม การที่สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบย่อมต้องมี
การก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยทั่วกันและต้องมีผู้รักษากฎเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้ใดละเมิด หากมีการละเมิด
ก็ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน้าที่ในการรักษากฎเกณฑ์ดังกล่าว ได้มีการวิวัฒนาการ
เรื่อยมาจนเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งเรียกว่าต ารวจ มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้น  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการรักษาความมั่นคงภายในบ้านเมือง 
 ในสังคมปัจจุบันซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกมีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงมีบทบาทส าคัญในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจคือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเข้าติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนตลอดเวลาและต้องอยู่
ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมีประชาชนเป็นส่วน
หนึ่ง ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ว่าภารกิจใดๆ จึงต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนในสังคมและชุมชน ดังนั้นใน
สภาวะที่เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีจ านวนจ ากัด โดยที่ประชาชนและปัญหามีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงตระหนักว่า ต ารวจภูธรภาค 7 ต้องมี
การจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยใช้หลัก 3 ประการ ดังนี้ (รอย อิงคไพโรจน์ และ
คณะ, 2561 หน้า 1) 
 1. เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนาย จะต้องด าเนินการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างต ารวจกับประชาชน โดยปฏิบัติกับ
ประชาชนให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น 
 2. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมยาเสพติดให้โทษ ปัญหาเด็กและเยาวชน อุบัติภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 3. ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัยและปัญหาต่างๆ 
ได้ระดับหนึ่งและสามารถให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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 โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 1. ประการแรก การมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) แนวคิดของผลสัมฤทธิ์ ได้ให้
ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (result) ที่เกิดขึ้น โดยที่ผลสัมฤทธิ์จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ์ (outcome) โดยที่ผลผลิตเป็นผลงานในระยะสั้นที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต ส่วนผลลัพธ์เป็นผลงานในระยะยาวที่
มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต 

ผลสัมฤทธ์ิ (result) = ผลผลิต (output) + ผลลัพธ์ (outcome) 

 จากสมการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์กรจะบริหารงานได้ผลสัมฤทธิ์หรือไม่ จะต้องสร้างทั้งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น โดยจะให้ความส าคัญเฉพาะต่อผลผลิตในระยะสั้นเท่านั้นไม่ได้ แต่จะต้องให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ด้วย เช่น การให้บริการแก่ประชาชน จะให้ความส าคัญเฉพาะการลดรอบระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชนให้สั้ นลง
เท่านั้นไม่ได้ แต่จะต้องให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ คือ การที่ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการ เป็นต้น  (อารักษ์ 
พรหมณี, 2562)  
 2. การมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ (Quality) หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction)  
 3. การมุ่งเน้นหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งองค์ประกอบนี้สอดประสานกับสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์การต้องปรับตัวตามเพื่อความความเข้มแข็งในการอยู่รอดและมี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่องค์การภาครัฐส่วนใหญ่น าแนวคิดไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม เพื่อน ามาเป็นหลักของการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ว่ามีองค์ประกอบการจัดการอย่างไรบ้าง 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจและประชาชน ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันตนเองและชุมชนจากปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ ในปัจจุบันงานชุมชนสัมพันธ์มี
บทบาทส าคัญสนับสนุนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยสังคมและชุมชน 
 อารักษ์ พรหมณี (2562) ก าหนดว่า หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่เป็นกระแสหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดแนวคิดการ
บริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ในกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดังเห็นได้จากความพยายามที่จะพัฒนาระบบราชการ
ไทยโดยใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่อย่างจริงจังและมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้
เพื่อต้องการให้องค์การภาครัฐสามารถสร้างคุณภาพการให้บริการประชาชนจนเป็นท่ีพอใจ โครงสร้างองค์การภาครัฐสอดคลอ้ง
กับบทบาทภารกิจและคุ้มค่าในการด าเนินการ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีขีดความสามารถเป็น ไปตามมาตรฐานการ
ท างาน พร้อมกับมีค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ รวมทั้งกระบวนการวิธีการท างานมีความทันสมัย โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ วิกิต ารา (2562) กล่าวถึงลูอิส อัลเลนเจ้าของหนังสือ Professional Management ในปี 
1973 ผู้ที่พยายามยกระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกฎ 4 ประการ คือ 1) วางแผน (Planning)  
2)จัดองค์กร (Organizing) 3) น าองค์กร (Leading) 4) ควบคุมงาน (Controlling) และแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry 
Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ(Organizing) การบังคับการ (Commanding) 
การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) การให้ความส าคัญ
กับการบริการนั้นมีความส าคัญมากซึ่งส่วนหน่ึงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเป็นบุคคลที่มีใจ
ในการให้บริการเป็นส าคัญ ซึ่งทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจพึงระลึกไว้เสมอว่าตนคือ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในทุกๆ ด้าน ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับ
ประชาชนทุกคน เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นกลไกส าคัญที่ต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะการมีจิตส านึกในการ  
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รักการให้บริการ เพื่อให้งานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการบริหารจัดการที่ประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยจึงศึกษา การ
จัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Community relations management of police officers) อันจะเป็น
ผลงานทางวิชาการด้านการจัดการ (Management) และการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับใช้โดยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นหลัก ดังนี ้
  1. การรวบรวมข้อมูล 
      1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ด าเนินการโดยการศึกษาจากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการและวรรณกรรม ทฤษฎีที่
ส าคัญ และบทความของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 
      1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนักเรียนนายสิบท่ีเลือกแบบเจาะจง จากคะแนน
วิชา หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนช่วงคะแนนระหว่าง 68 – 73 คะแนน จ านวน 25 คน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Context Analysis) และการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และสังเคราะห์ข้อมูลทฤษฎี หลักการต่างๆ 
 3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate) และ
วิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลและน าเสนอผล การศึกษาเชิงพรรณนาความ 
  4. การน าเสนอข้อมูล น าเสนอข้อมูลแบบรายงานวิจัยเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะภายใต้ข้อมูล และ น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากการวิจัย 
 
ผลกำรวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งการน าเสนอได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) ผลการศึกษา
องค์ประกอบการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (2) ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 1. สรุปผลองค์ประกอบการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
 จากการศึกษาองค์ประกอบการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  
  1.1 การวางแผน (Planning) การวางแผนสรรหาผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ วางแผนเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
วางแผนล าดับขั้นตอนการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ วางแผนขั้นตอนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกัน
อาชญากรรม 
  1.2. การจัดองค์กร (Organizing) การท างานเป็นทีม ทีมต้องการตอบรับและยอมรับผลสะท้อนหรือการ
ตอบรับของสมาชิกอื่นๆ ในทีม ต้องมีความเต็มใจ การเตรียมตัวท่ีจะสนับสนุนสมาชิกในทีมด้วยกันระหว่างการด าเนินงาน ต้อง
มีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกันและกัน 

 1.3 การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) ทีมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพนัธ์ ในทีมงานทุกคนจะต้องเข้าใจ
เป้าหมายของทีมงาน สมาชิกทุกคนในทีมงานมีสิทธิ์จะแสดงออกไดอ้ย่างเสรี เมื่อถึงเวลาสมาชิกในทีมงานจะต้องท าหน้าที่การ 
      57 
 



 

 

 
 
เป็นผู้น าก็ต้องเต็มใจรับหน้าท่ีผู้น าได้ และสมาชิกในทีมงานจะต้องไวใ้จกันและกันร่วมกันค้นคว้าหาวิธกีารปรับปรุงวิธีการ
บริหารจดัการใหด้ียิ่งขึ้น 

 1.4 การช้ีน า  (Leading) การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การปรับปรุงตนเองเพื่อพัฒนาด้านความสัมพันธ์ 

 1.5 การควบคุม (Controlling) เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม 
 

 2. สรุปผลวิเคราะห์แนวทางการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หลักการจัดการเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ดังนี้  

 2.1 หลักของกระบวนการท างานกลุ่ม เช่น การท างานเป็นทีม 
 2.2 กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ในที่ท างาน เช่น การสร้างมวลชนสัมพันธ์ในชุมชน 
 2.3 การปรับปรุงตนเองเพื่อพัฒนาด้านความสัมพันธ์ เช่น เข้าศึกษาอบรมงานชุมชนสัมพันธ์ 
 2.4 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เช่น ข้ันตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

  
 3. สรุปข้อเสนอแนะหลักการจัดการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ดังนี ้

3.1 การใช้ศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพันธ์ 
3.2 หลักการท างานเป็นทีม 
3.3 ความส าคัญของจิตสาธารณะ 

 
อภิปรำยผล 
 1. องค์ประกอบการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในแต่ละด้านสามารถน าข้อค้นพบมาท าการ
อภิปรายผลได้ดังนี้   
       1. การวางแผน (Planning) การวางแผนสรรหาผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ วางแผนเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
วางแผนล าดับขั้นตอนการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ วางแผนขั้นตอนในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกัน
อาชญากรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐิการ จิตกาลด ารง (2557) ศึกษาเรื่องการจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า โดยด้านท่ีผู้จ าหน่ายหน่ายสินค้าเห็นด้วยในระดับมากอันดับแรก คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการ
ควบคุม ด้านการช้ีน า และสั่งการ ด้านการจัดองค์กร ตามล าดับและสอดคล้องกับอรรณพ กาวิกุล  (2557) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อป้องกัน ยาเสพติด ส าหรับเยาวชนของต ารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่
ต ารวจภูธรภาค 5 ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย P (Plan Participate)คือ การ
วางแผนการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน O (Organize) คือ การวางระบบงาน L (Learning) คือการด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดส าหรับเยาวชน I (Integrate) คือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนในชุมชน C (Connect) คือ การเช่ือมต่อเครือข่ายการท างานของภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน 
เข้ากับชุมชนอื่นๆ และสังคมภายนอก และ E (Evaluation) คือ การประเมินผล การแก้ไขปรับปรุง และการรายงานผลการ
ปฏิบัติ 

2. การจัดองค์กร  (Organizing) การท างานเป็นทีม ทีมต้องการตอบรับและยอมรับผลสะท้อนหรือการตอบรับ
ของสมาชิกอื่นๆ ในทีม การมีความสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ต้องมีความเต็มใจ  การเตรียมตัวท่ีจะสนับสนุนสมาชิก 
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ในทีมด้วยกันระหว่างการด าเนินงาน ต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม การสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกันและกัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ล าเทียน   เผ้าอาจ (2559) ศึกษาเรื่องการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส 
อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม การยอมรับนับถือและการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยและสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณยา บุษบาศรี (2555) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท 
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินนโยบายขององค์กรในเรื่องการ
วางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต้องจัดล าดับความส าคัญและให้สอดคล้องกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ และมีการน ากลยุทธ์การ
ค้นหาความต้องการหลักท าให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มสื่อมวลชนและผู้น าชุมชน และ  
กลยุทธ์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในชุมชน มาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อลดประเด็นความไม่เข้าใจในการด าเนินงาน
ของ อีสท์ วอเตอร์ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ขยายความเข้าใจการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของฝ่ายสื่อสาร
องค์กร  
 3. การจัดคนเข้าท างาน  (Staffing) ทีมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ ในทีมงานทุกคนจะต้องเข้าใจเป้าหมายของ
ทีมงาน สมาชิกทุกคนในทีมงานมีสิทธ์ิจะแสดงออกได้อย่างเสรี เมื่อถึงเวลาสมาชิกในทีมงานจะต้องท าหน้าที่การเป็นผู้น าก็ต้อง
เต็มใจรับหน้าที่ผู้น าได้ และสมาชิกในทีมงานจะต้องไว้ใจกันและกันร่วมกันค้นคว้าหาวิธีการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง (2554) ศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีม
ของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 กับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันลักษณะที่คล้อยตามกัน โดยเรียงค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ดังนี้ การก าหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของงาน การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพัน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับศิวะนันท์  
ศิวพิทักษ์ (2554) ศึกษาเรื่องการจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อธุรกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรระดับพนักงานที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน ได้แก่ การเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ส่วนตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานแต่ส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ส าหรับตัวแปรระดับองค์กรที่มีอิทธิพลโดยตรงต่ อพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน ได้แก่ บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมและยังพบว่าตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานแต่ส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรบรรยากาศการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 4. การช้ีน า (Leading) การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน การปรับปรุงตนเองเพื่อพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณิชวรรณ  ปานเทวัญ(2558)ศึกษา
เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ด าเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร POSDCoRB ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน 
การสั่งการ การประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ โดยพบปัญหาและอุปสรรคจากการ
บริหารจัดการ ได้แก่งบประมาณไม่เพียงพอ แผนงานเป็นแผนระยะสั้นบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน บุคลากรขาด
ทักษะความรู้เฉพาะในการปฏิบัติงานและความล่าช้า  ในการส่งข้อมูลจากผลการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน าไปก าหนดนโยบาย
หรือวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านัก งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับแนวคิดของพิฑูรย์ ทองฉิม  (2558)  ศึกษาเรื่องการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ผลการวิจัยพบว่า  ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่ายงานภาครัฐและเอกชน  
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รวมทั้งชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว การประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ซึ่งแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือของชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่ชุมชน 
 5. การควบคุม (Controlling) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุธ อาจกมล(2559) ศึกษาเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยายังมี
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี พฤติกรรมการกระท าผิดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นการแสวงหามาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
เพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาเพื่อให้ปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลงที่สุด การใช้มาตรการการ
ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจกับประชาชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นมาตรการ
ที่จะช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงไม่มากก็น้อย ความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชนเป็นวิธีการเอื้ออ านวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนในพ้ืนที่ให้เข้าถึงสาเหตุที่มาของปัญหาโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบูรณาการการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการเสนอปัญหาร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
วางแผน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรมรวมทั้งการน าทรัพยากรในพื้นที่เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และแนวคิดของอดุลย์ กองสัมฤทธ์ิ (2557) ศึกษาเรื่อง
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยจูงใจ ได้แก่ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านได้การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติและด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 
ส าหรับปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสถานภาพการ
ท างาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในการท างานและด้านวิธีการปกครอง อยู่ในระดับปานกลาง 
 
สรุปผลวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  สามารถสรุปผลที่ค้นพบได้ ดังนี้ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 4) การช้ีน า (Leading) 5) การควบคุม 
(Controlling) เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันอาชญากรรม 
 และแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของการจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ดังนี ้

1. การใช้ศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการท างานเป็นทีม 
3. ความส าคัญของจิตสาธารณะ 

 
ข้อเสนอแนะ 
              ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยน าไปใช้ ดังนี้ 
 1. เห็นควรมีการอบรมเรื่องงานชุมชนสัมพันธ์ ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
 2. เห็นควรจัดสรรก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้เพียงพอต่องานชุมชนสัมพันธ์  
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 3. เห็นควรด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีใช้งานชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน 
 4. เห็นควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
  
ข้อเสนอแนะกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท าการวิจัยเชิงปริมาณร่วมด้วยโดยใช้สถิติขั้นสูงเพื่อวัดระดับองค์ประกอบการจัดการและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ให้มีความหลากหลาย เช่น หัวหน้าสถานีต ารวจ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง. (2554). การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ณิชวรรณ  ปานเทวัญ .  (2558). การบริหารจัดการศูนย์ข้ อมูลข่ าวสาร  ส านั ก งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม .  
 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ปณยา  บุษบาศรี. (2555). กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 
 จ ากัด (มหาชน). การศึกษาค้นคว้าอิสระสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.   
พิฑู รย์   ทองฉิม .  (2558). การจัดการความร่ วมมื อด้ านการท่ อง เที่ ย ว โดย ชุมชนเกาะลันตา  จั งหวั ดกระบี่ .  
 วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
ยงยุธ  อาจกมล. (2559). การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา.  
 การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง). 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
รอย  อิงคไพโรจน์และคณะ. (2561). หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ต ารวจ. 
ล าเทียน  เผ้าอาจ. (2559). การท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขต
 พื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 วิ กิ ต า ร า .  ( 2562). ก า ร จั ด ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ .   [ อ อน ไ ล น์ ] .   สื บ ค้ น เ มื่ อ  22 กุ ม ภ า พั น ธ์  2562, จ า ก 
 https://th.wikibooks.org/wiki/การจัดการ.  
ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์. (2554). การจัดการนวัตกรรมขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อธุรกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน. 
 ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
เศรษฐิการ  จิตกาลด ารง. (2557). การจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
อดุลย์  กองสัมฤทธิ์. (2557). ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา
 องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
อรรณพ  กาวิกุล. (2557,กุมภาพันธ์-พฤษภาคม). การพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อป้องกัน ยาเสพติด 
 ส าหรับ เยาวชนของต ารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ ต ารวจภูธรภา ค 5ส านักวิชาสั งคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 7(2), น. 1-12  
อารักษ์  พรหมณี. (2562). แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ในกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์. [ออนไลน์]  สืบค้นเมื่อ 
 22 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://kantacandidate.blogspot.com/2012/02/blog-post_9753.html.  
 
      61 



 

 

 

 
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 
โดยใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ : กรณีศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์เสริมพื้นฐาน 

Enhancing the Undergraduate Students’ Achievement by Inductive  
Thinking Using Learning Management System : A Case Study  

of Supplementary Mathematics 
 

               ฤทธิศักดิ์  สดคมข า 
                               วิไลวรรณ  ทองใบอ่อน 
                       รตินันท์  จินดา 

 
บทคัดย่อ 
 กำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้:
กรณีศึกษำรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำน เป็นกำรศึกษำเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำรำยวิชำ
คณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนก่อนกำรเรียนและหลังกำรเรียนที่ใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้  จำก
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนของนักศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนแบบอุปนัย
โดยใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย ( Mean = 21.40 ) ซึ่งสูงกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสอบและระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักศึกษำในรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนท่ีใช้กำรสอนแบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ หลังเรียน 

(�̅� = 21.40) สูงกว่ำก่อนเรียน (�̅� = 9.50) และจำกผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่ใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรเรียนรู้ พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรเรียนรู้ สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตำมสมมติฐำน 
 
ค าส าคัญ  :  กำรสอนแบบอุปนัย,ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
Abstract 
 Increase academic achievement of students with learning management systems using inductive 
learning: a case study Mathematics Base. This study is to compare the achievement of students in 
mathematics foundation course before classes and after-school based learning management system using 
inductive learning. The results of the data analysis of student achievement in mathematics foundation of 
students with learning induction using learning management, with an average (Mean = 21.40), which is higher 
than 7 0  percent in test scores and achievement. learning of students in mathematics teaching basic used 

inductive learning management system used by the study (x ̅ = 21.40)  than high. First class (x ̅  = 9.50), and 
compare the achievement of students before and after learning that the learning management system using 
inductive learning. The study found that academic achievement with learning management systems using 
inductive learning. Higher learning Statistically significant at the .01 level. It is based on assumptions 

Keywords : Inductive teaching, learning achievement 
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บทน า 
 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือของกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด ควำมประพฤติ เจตคติ ค่ำนิยม และคุณธรรมของบุคคล 
ฉะนั้นกำรศึกษำจึงไม่ใช่กำรกระท ำหรือกิจกรรมที่สิ้นสุดในตัวเอง แต่เป็นเครื่องมือท่ีน ำไปสู่จุดหมำยบำงประกำร ดังพระบรม
รำโชวำท (ที่พระรำชทำนไว้ เมื่อวันท่ี 24 มกรำคม พ.ศ.2530 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2530) ว่ำ "ผู้ที่มุ่งหวังควำมดีและควำม
เจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยกำรศึกษำ ควำมรู้ที่จะศึกษำมี 3 ส่วน คือ ควำมรู้วิชำกำร ควำมรู้ปฏิบัติกำร และควำมรู้คิด
อ่ำนตำมเหตุผลควำมเป็นจริง อีกประกำรหนึ่งจะต้องมีควำมจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่ำในงำนในผู้ร่วมงำนหรือในกำรรักษำ
ระเบียบแบบแผน ควำมดีงำมควำมถูกต้องทุกอย่ำง ประกำรที่สำมต้องฝึกฝนให้มีควำมหนักแน่นท้ังภำยในใจ” 
 ดังนั้นกำรศึกษำในควำมหมำยข้ำงต้นจึงเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำควำมรู้ทั้งในทำงด้ำนทฤษฎีและปฏิบัติ คือ
กำรศึกษำจะต้องใช้หลักแห่งวิชำกำรที่จะช่วยให้แนวทำงกำรปฏิบัติบรรลุผล และให้ควำมรู้แห่งกำรปฏิบัติสู่กำรจัดกำรศึกษำ
ของผู้เรียนเพื่อให้เป็นกำรแสวงควำมรู้ที่แท้จริง คือนอกจำกจะให้ผู้เรียนมีควำมรู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีเจตคติที่ดีแล้วจะเป็นกำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณสมบัติต่ำงๆ เพื่อเป็นเครื่องก ำกับควำมคิดและควำมประพฤติให้กำรใช้วิชำควำมรู้เพื่อ
ประโยชน์ในทำงที่ดีต่อท้ังตนเองและส่วนรวมคือประเทศชำติ 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ให้หลักกำรไว้ว่ำ
กำรศึกษำตลอดชีวิต สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
ในหมวด 1 ได้กล่ำวถึงควำมมุ่งหมำย และหลักกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำจะต้องจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ สำมำรถอยู่กับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและหมวด 4 แนวกำรจัดกำรศึกษำก ำหนดให้กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำ 
ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้อง
สง่เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้จึงต้องจัดให้เนื้อหำสำระต่ำงๆ และ
กิจกรรมที่มีสอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 ศำสตร์หนึ่งศำสตร์ที่จะท ำให้มนุษย์เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองคือ คณิตศำสตร์เนื่องจำกมีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อ
กำรพัฒนำควำมคิดของมนุษย์ ท ำให้มนุษย์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สำมำรถ
วิเครำะห์ปัญหำได้อย่ำงถ่ีถ้วนรอบคอบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 คณิตศำสตร์จึงเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศำสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศำสตร์
จึงมีประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตและช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจำกนี้คณิตศำสตร์ยังช่วยพัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์ มี
ควำมสมดุลทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ และอำรมณ์ สำมำรถคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีควำมสุข (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2544) 
 ปัจจุบันมีนักศึกษำจ ำนวนมำกที่ยังมีควำมกลัวคณิตศำสตร์ มีบทควำมที่ว่ำด้วยเรื่อง “Mathephobia” คือ โรคที่
กลัวคณิตศำสตร์อยู่มำกมำยที่ยืนยันว่ำ ปัญหำในกำรให้กำรศึกษำคณิตศำสตร์ยังมีอยู่ และเท่ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนักศึกษำส่วน
ใหญ่ไม่ชอบเรียนและไม่ชอบแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ ไม่ให้ควำมสนใจและไม่เห็นคุณค่ำของคณิตศำสตร์ กลวิธีกำรแก้ปัญหำที่
หลำกหลำยไม่ได้ถูกน ำมำใช้พิจำรณำ หลักสูตรเดิมก็ไม่ยืดหยุ่นพอที่จะส่งเสริมกำรคิดและกำรแก้ปัญหำของนักศึกษำ อำจำรย์
มักจะแสดงวิธีคิดวิธีท ำเพียงวิธีเดียวส ำหรับผลเฉลยแต่ละข้อ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนยังยึดติดอยู่กับควำมช ำนำญของอำจำรย์ 
และกำรใช้สูตรลัดโดยปรำศจำกควำมเข้ำใจถึงที่มำของสูตร (Macleod, N.Grant, 1998) ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบ
เรียนคณิตศำสตร์ เด็กไทยเห็นว่ำ คณิตศำสตร์เป็นวิชำที่น่ำเบื่อ เรียนไม่สนุก ยำกจะท ำควำมเข้ำใจแต่ในปัจจุบันนั้นได้มีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information Technology : IT) ได้มีกำรวิวัฒนำกำรและเปลี่ยนแปลงมำตำมล ำดับ
โดยเฉพำะในยุคของสังคม IT ในขณะนี้จะมีวิถีของกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำ  
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ประเทศที่จะให้สอดคล้องกับยุค IT นี้ จึงต้องมีกำรระดมก ำลังทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงมำกมำยที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำประเทศ
ไปในแนวทำงดังกล่ำว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีกำรปรับเข้ำสู่กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่ง
ใช้ควบคู่ไปกับกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพควำมรวดเร็วควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร และกำร
ด ำเนินงำนทั้งภำคสังคม กำรศึกษำ เศรษฐกิจ กำรผลิตและกำรปกครอง นอกจำกนั้นยังได้มีกำรก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำย และ
แผนงำนในส่วนต่ำง ๆ ของประเทศในกำรด ำเนินกำรสอดคล้องกันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว (รักศักดิ์ เลิศคงคำทิพย์ , 
2551) 
 กำรน ำคอมพิวเตอร์ มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงสื่อกำรเรียน กำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นระยะเวลำนำนพอสมควร 
โดยอำจจะนับได้ว่ำ จุดเริ่มต้นตั้งแต่กำรใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน วิชำคอมพิวเตอร์ จำกนั้นก็มีกำร
สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ แทนที่เอกสำรหนังสือ ที่เรียกว่ำ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer 
Assisted Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือให้เลือกใช้งำนได้หลำกหลำย ทั้งที่ท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำรดอส ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนำเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และได้ก้ำวมำเป็นเครื่องมือช้ินส ำคัญ ที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้โดยพัฒนำ CAI เดิม ๆ ให้เป็น WBI (Web 
Based Instruction) หรือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนบริกำรเว็บเพจ ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ WBI สำมำรถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และ
กว้ำงไกลกว่ำสื่อ CAI ปกติ ท้ังนี้ก็มำจำกประเด็นส ำคัญอีก 2 ประกำร 
 ประเด็นแรก ควำมสำมำรถประหยัดเงินที่ต้องลงทุนในกำรจัดหำซอฟต์แวร์สร้ำงสื่อ (Authoring Tools) ไม่
จ ำเป็นต้องซื้อโปรแกรมรำคำแพงๆ มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน เพรำะสำมำรถใช้ NotePad ที่มำ
พร้อมกับ Microsoft Windows ทุกรุ่น หรือ Text Editor ใดๆ ก็ได้ลงรหัส HTML (Hyper Text Markup Language) สร้ำง
เอกสำร HTML ที่มีลักษณะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ 
 ประเด็นท่ีสองเป็นผลจำกคุณสมบัติของเอกสำร HTML ที่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อควำม ภำพ เสียง VDO และ
สำมำรถสร้ำงจุดเช่ือมโยงไปต ำแหน่งต่ำงๆ ได้ตำมควำมต้องกำรของผู้พัฒนำสรุป ผลให้กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบ WBI เป็นที่นิยมอย่ำงสูง และได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงรูปแบบมำเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ e-learning 
(Electronics Learning) ซึ่งก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในปัจจุบัน 
 e-learning หรือ Electronic Learning เป็นกำรส่งควำมรู้ไปสู่ผู้เรียนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์(Electronic Media) 
เช่น Computer ที่เช่ือมต่อเครือข่ำย Internet หรือ Intranet ในหลักกำรที่ว่ำด้วย "กำรเรียนกำรสอนทำงไกล" กำรเรียนกำร
สอนแบบ e-learning นี้สำมำรถเรียนได้จำก Web, CD ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้สอนกับผู้เรียนสำมำรถติดต่อสื่อสำรกัน
ได้โดยทำง e-Mail, Webboardและ Chatroom e-learning หมำยถึง กำรเรียนรู้โดยอำศัยอินเทอร์เน็ต ซึ่งประกอบด้วยกำร
จัดท ำสื่อ กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ กำรบริหำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียน ผู้สร้ำงบทเรียน ตลอด จน
ผู้เชี่ยวชำญทั้งหลำย e-learning สำมำรถท ำให้กำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วขึ้นในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยถูกลง รวมทั้งเปิดโอกำสให้
ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนได้มำกข้ึน จะเห็นได้ว่ำทุกวันนี้มีองค์กรหลำยแห่งได้น ำเอำ e-learning มำใช้ในองค์กรเพื่อ "เปลี่ยน
วิกฤตให้เป็นโอกำส" 
 กำรเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning เป็นกำรศึกษำเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) 
หรืออินทรำเน็ต (Intranet) เป็นกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตำมควำมสำมำรถและควำมสนใจของตน โดยเนื้อหำ
ของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อควำม รูปภำพ เสียงวิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่ำน Web Browser โดย
ผู้เรียน ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทุกคน สำมำรถติดต่อปรึกษำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกันได้เช่นเดียวกับกำรเรียน 
ในช้ันเรียนปกติ โดยอำศัยเครื่องมือกำรติดต่อ สื่อสำรที่ทันสมัย (e-Mail, Webboard, Chat) จึงเป็นกำรเรียนส ำหรับทุกคน 
เรียนได้ ทุกเวลำ และทุกสถำนท่ี (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 
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ดังนั้นปัจจุบันรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทยมีกำรน ำเอำบทเรียนออนไลน์  
(E-learning) และระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Learning Management System: LMS) มำใช้เป็นจ ำนวนมำก เพื่อช่วย
ในกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระ
บวนกำรคิดวิเครำะห์กำรศึกษำค้นคว้ำ จนเกิดเป็นองค์วำมรู้ใหม่ๆ ได้เอง (ทัศนีย์ รอดมั่นคง และ ปณิตำ วรรณพริณ , 2555) 
และยังมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนต่ำงๆ เช่น เวลำ คุณลักษณะผลเรียนหรือบริบททำงกำรเรียนรู้ เป็น
ต้น (เสมอกำญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ และ ปรำวีณยำ สุวรรณณัฐโชติ ,สิงหำคม 2555) ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนถูก
พัฒนำขึ้นเป็นจ ำนวนมำกโดยในแต่ละระบบจะมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนต่ำงกันและจำกรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
สถำบันมีควำมแตกต่ำงกันทั้งเรื่องของวิธีกำรสอนควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ทรัพยำกรและระบบกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัย 
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์ จึงต้องน ำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำประยุกต์ ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และสำมำรถน ำมำปรับใช้กับกำรสอนแบบอุปนัยได้ 

กำรเรียนรู้แบบอุปนัย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
โดนเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งมีข้ันตอนของกำรสอนแบบอุปนัยไว้เป็น 4 ขั้น  (1) ขั้นเตรียม เป็นขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน ทบทวนพ้ืน
ฐำนควำมรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง (2) ขั้นสอน เป็นขั้นด ำเนินกำรสอน ครูผู้สอนยกตัวอย่ำงหลำยๆ ตัวอย่ำงเพื่อน ำไปสู่ข้อสรุป  
(3) ขั้นสรุป น ำผลจำกกำรอภิปรำยหรือตัวอย่ำงหลำยๆตัวอย่ำงในข้ันสอนมำช่วยกันสรุป (4) ข้ันน ำไปใช้ ให้ผู้เรียนน ำข้อสรุป 
ไปใช้ในกำรท ำแบบฝึกหัด(ชมนำค เช้ือสุวรรณทวี , 2542) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษำงำนวิจัยที่ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยวิธีอุปนัย พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยวิธีอุปนัย สูงกว่ำกำรสอนแบบ
ปกติ (นันทพร ระภักดี, 2551 และรัชนี ภู่พัชรกุล, 2551) 

จำกเหตุผลข้ำงต้นในกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์พบว่ำนักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนค่อนข้ำงต่ ำ 
เนื่องจำกวิชำดังกล่ำวจะมีทั้งทฤษฏีกำรค ำนวณ อีกทั้งยังมีเอกสำรต่ำงๆ ที่เป็นกำรค ำนวณเป็นจ ำนวนมำกท ำให้นักศึกษำไม่
สำมำรถจดจ ำรำยละเอียดได้ทั้งหมด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรรู้ ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำใน
เรื่อง กำรเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์เสริมพื้นฐานที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัยโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
 
การด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้กำรวิจัยบรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยที่ได้ก ำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก ำหนดรำยละเอียด 
กำรด ำเนินกำรวิจัยไว้ 3 ข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมกำร เป็นขั้นที่ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น ในช้ันเรียนและหำวิธีกำรแก้ปัญหำ
ดังกล่ำวโดยศึกษำเอกสำร ต ำรำ วรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ จำกนั้นด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ
วิจัย อันประกอบไปด้วย เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำน  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และแบบทดสอบทำง
คณิตศำสตร์ทั้งฉบับก่อนเรียน และหลังเรียนฉบับละ 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย และท ำกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของเครื่องมือวิจัย ปรับปรุงคุณภำพจนได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภำพและเหมำะสมกับกำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด ำเนินกำรเป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัยที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 ในกำรทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกกลุ่มที่ศึกษำเพื่อน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐำนและแปรผลข้อมูลตำมหลักสถิติ 

ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันรำยงำนผลกำรวิจัย เป็นข้ันท่ีผู้วิจัยท ำกำรอภิปรำยผลกำรวิจัยตำมหลักทฤษฎีเพื่อสะท้อนผลกำรวิจัย
และน ำเสนอข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไปจำกนั้นด ำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวิจัย 
 จำกำรที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลคะแนนจำกแบบทดสอบในรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำน หลังเรียนและ
ก่อนเรียนโดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยในระบบกำรเรียนรู้ ท ำกำรทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติทดสอบที ( t – test for 
dependent) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปรำกฏดังตำรำง ดังนี้ 
 
 ตาราง กำรทดสอบกำรแจกแจงแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N Mean Median Mode Skewness Std.Error 
Of skewness 

Kurtosis Std.Error 
Of kurtosis 

PRETEST 10 9.50 9.50 9.00 .502 .687 2.276 1.334 
POSTEST 10 21.40 21.50 22.00 .109 .687 -1.038 1.334 

  
 จำกกำรทดสอบกำรแจกแจงแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน จำกตำรำงแสดงข้อมูล Mean และ Median มีค่ำ
ใกล้เคียงกันและมีค่ำควำมเบ้และค่ำควำมโด่งใกล้เคียงกับเส้นโค้งปกติ จึงสรุปได้ว่ำข้อมูลมีกำรแจกแจงแบบปกติจึงสำมำรถใช้ 
t-test ในกำรทดสอบต่อไปได้ 

 ตาราง  One - Sample T test  

คะแนน N �̅� SD t Sig(2-tailed) 

POSTEST 10 21.40 2.98 22.642 .000 
 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ จะได้ค่ำเฉลี่ย (Mean) = 21.40 ค่ำ t – test = 22.642 และค่ำ Sig = .000 (2-tailed)  
แสดงว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษำมำกกว่ำ 21 คะแนนซึ่งคิดเป็น 70 % คะแนนทั้งหมด 
 
 ตาราง    ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนจำกแบบทดสอบในรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำน หลังเรียนและก่อน 
  โดยวิธีกำรสอนแบบอุปนัยในระบบกำรเรียนรู้ 

คะแนน N �̅� SD t p - value 
Pre-test 10 9.50 2.59   

    -16.485 0.000 
Post-test 10 21.40 2.98   

 p – value เท่ำกับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญที่ก ำหนดไว้ คือ 0.01 
 
 จำกตำรำงพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ หลังเรียนมำกกว่ำก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียนมีค่ำเฉลี่ย

มำกกว่ำ 70 % ของคะแนนสอบ และจำกตำรำง พบว่ำค่ำ X ̅ ก่อนเรียนมีค่ำเท่ำ 9.50 และค่ำ (X ̅ หลังเรียนมีค่ำเท่ำกับ 21.40 
ซึ่งสูงกว่ำคะแนนก่อนเรียนและค่ำสถิติทดสอบที ( t - test ) มีค่ำเท่ำกับ -16.485 และค่ำ p – value เท่ำกับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่ำระดับนัยส ำคัญที่ก ำหนดไว้ คือ 0.01 ดังนั้น จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ คะแนนหลังเรียนโดยวิธีกำรสอนแบบอุปนัย  
สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัย
โดยใช้ระบบกำรเรียนรู้ พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรเรียนรู้  
สูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ เนื่องจำกกำรสอนแบบอุปนัยบทนั้นเป็นวิธี
ที่ท ำให้นักศึกษำเข้ำใจเนื้อหำมำก ยิ่งขึ้น จนเกิดกำรเรียนรู้ อีกทั้งนักศึกษำสำมำรถทบทวนเนื้อหำที่ไม่เข้ำใจได้อย่ำงอิสระ และ
นำนเท่ำที่ต้องกำร โดยไม่มีแรงกดดันจำกกลุ่มเพื่อน ท ำให้นักศึกษำมีควำมกระตือรือร้น ที่จะเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จริยำพร ต๊ะโพธ์ิ (2545) ได้ศึกษำกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของค ำ ส ำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนที่เรียนเสริมด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจในกำรเรียน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ในระดับดีมำก อีกท้ังมีควำมคงทนในกำรจ ำเรื่องชนิดของค ำ เมื่อเรียนเสริมด้วยบทเรียนออนไลน์ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนท่ีใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ระบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้คะแนนหลังและก่อนเรียนแตกต่ำงกันอย่ำเห็นได้ชัดซึ่งคะแนนหลังเรียนนั้นสูงกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ของคะแนน
สอบทั้งหมด อำจเนื่องมำจำกกำรสอนแบบอุปนัย เป็นกำรเรียนที่เน้นให้นักเรียนพัฒนำควำมสำมำรถกำรให้เหตุผลทำง
คณิตศำสตร์ และเกิดกำรเช่ือมโยงควำมรู้เก่ำและควำมรู้ใหม่ จึงส่งผลให้นักเรียนสำมำรถเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุ
และผลได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (ทิศนำ แขมมณี, 2557) ซึ่งกล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้เกิด
จำกกำรเช่ือมโยงระหว่ำงสิ่งเร้ำกับกำรตอบสนอง ซึ่งมีหลำยรูปแบบ บุคคลจะมีกำรลองผิดลองถูก ( Trial and Error) 
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะพบรูปแบบกำรตอบสนองที่สำมำรถให้ผลที่พ่ึงพอใจมำกที่สุด เมื่อเกิดกำรเรียนรู้แล้ว บุคคลจะ
ใช้รูปแบบกำรตอบสนองที่เหมำะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะพยำยำมใช้รูปแบบนั้น เช่ือมโยงกับสิ่งเร้ำในกำรเรียนรู้ต่อไป
เรื่อยๆ (เจียมศักดิ์ ตรีศิรัตน์, 2545 อ้ำงถึงใน ธีณรันต์ สังหร, 2556) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีจัดกำรเรียนรู้แบบอุปมัยและใช้ชุดกำรสอน 
โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คู่มือครู ท ำให้ผู้สอนทรำบรำยละเอียดต่ำงๆ ของชุดกำรสอน กิจกรรมกำรเรียน กำร
สอน กำรวัดและประเมินผล จึงท ำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ ด ำเนินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนที่ 2 ชุดกิจกรรม
ส ำหรับกำรเรียน ประกอบด้วย บัตรค ำสั่งช่วยให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้ ด้วยตนเองตำมศักยภำพและเวลำที่ก ำหนด 
บัตรเนื้อหำช่วยเพิ่มเติมควำมรู้ให้แก่ผู้เรียน บัตรกิจกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนหำข้อสรุปกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ได้ บัตรแบบฝึกหัดช่วยให้
ผู้เรียนได้สรุปทบทวนควำมรู้ และทรำบผลประเมินควำมก้ำวหน้ำทันทีด้วยบัตรเฉลย ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเกื้อ ควรหำเวช  
(2543), สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลค ำ (2545) และฟรำนซิส เบคอน (2556) กล่ำวไว้ว่ำ วิธีกำรสอนแบบอุปนัยเป็นวิธีกำรใช้
เหตุผล โดยเริ่มด้วยกำรสังเกตควำมจริงจำกปรำกฏกำรณ์เฉพำะต่ำงๆ แล้วสรุปรวมเป็นกฎเกณฑ์ หรือข้อสรุ ปทั่วไปตำม
ขั้นตอนกำรสอน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเครำะห์ เปรียบเทียบ สรุปด้วยตนเองอย่ำงมีเหตุผล ซึ่งกำรสอนแบบอุปนัยจึงมีกำร
เน้นกำรเช่ือมโยงระหว่ำงเหตุและผลส ำหรับนักเรียนศึกษำในรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ในรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำน ภำยหลังได้รับกำรสอนแบบอุปนัยที่เน้นทักษะกำรเช่ือมโยง
แตกต่ำงจำกก่อนกำรสอนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำในรำยวิชำ
คณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนที่ใช้กำรสอนแบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำ 70 
เปอร์เซนต์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนของนักศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนแบบอุปนัยโดยใช้
ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย ( Mean = 21.40 ) ซึ่งสูงกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสอบ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำในรำยวิชำคณิตศำสตร์เสริมพื้นฐำนที่ใช้กำรสอนแบบอุปนัยโดยใช้ระบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ ก่อนเรียน (X ̅  = 9.50 ) แตกต่ำงจำกหลังเรียนหลังเรียน (X ̅  = 21.40 ) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยน ำไปใช้ประโยชน์ 
  ครูผู้สอนหรืออำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำคณิตศำสตร์ สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน นักศึกษำท่ีเรียนในรำยวิชำคณิตศำสตร์ หรือในรำยวิชำอ่ืนๆ ได้ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีกำรท ำวิจัยเกี่ยวกับวิธีกำรสอนแบบอุปนัยกับรำยวิชำอื่นนอกเหนือจำกรำยวิชำทำงคณิตศำสตร์ 
ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำในรำยวิชำอ่ืน เช่น วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สังคม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบควำมสำมำรถพูดภำษำอังกฤษของนักศึกษำก่อนและหลังกำรใช้
กิจกรรมเพื่อกำรสื่อสำร 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อกำรสื่อสำร กลุ่มตัวอย่ำงเป็น
นักศึกษำระดับช้ันปีที่1  ที่เรียนรำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 1 ในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 60 คน  เครื่องมือที่
ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนกำรพูดจ ำนวน 10 บท  2) แบบทดสอบพูดภำษำอังกฤษ (ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน) 3) แบบประเมินควำมสำมำรถพูดภำษำอังกฤษ และ 4) แบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียน (มำกที่สุด, มำก, 
ปำนกลำง, น้อย,น้อยที่สุด)  วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติเพื่อหำควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงก่อนเรียน และหลังเรียน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) คะแนนค่ำเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .05  2) ควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อกำรเรียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อกำรสื่อสำร มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับมำก จำกผลวิจัยมีข้อเสนอแนะว่ำควรใช้
กิจกรรมเพื่อกำรสื่อสำรในห้องเรียนขนำดเล็กในทุกระดับกำรศึกษำ รวมทั้งควรให้ค ำติชมและแก้ไขแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนำทักษะ
กำรพูดภำษำอังกฤษ  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to compare students’ English speaking ability before and 
after using the communicative activities; and 2) to study students’ satisfaction with learning through 
communicative activities. The participants were 60 first – year students enrolled in English I in the second 
semester of academic year 2017. The instruments consisted of: 1) ten speaking lessons; 2) an English 
speaking test (a pre-test and a post-test); 3) an English speaking ability evaluation form; and  
4) a questionnaire asking learners’ satisfactory levels (Very High, High, Average, Low, and Very low).   
The data were statistically analyzed to determine the mean scores of the pre-test and post-test and identify 
the difference between the means. It was found that: 1) the mean scores of the post-test were significantly 
higher than those of the pre-test, at .05; and 2) the subjects’ satisfaction with using communicative activities 
was high with the average of 3.93. Based on the findings, it is recommended that communicative activities 
be employed with small class at all educational levels. In addition, to improve the English speaking skill, it 
is suggested that feedback and corrections be provided to the learners. 

Keywords : communicative activity, speaking, teaching 

 
Introduction 
 English language has become an international language. Most countries in the world use English as 
a medium of communication. English is used in business communication, hospitality and tourism industry, 
education, and other professions. (Crystal, 2003). Moreover, English has become increasingly important when 
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) announced English as the official language. In article 34 
of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) proclaimed that, “The working language 
of ASEAN shall be English” (Kirkpatrick, 2012).  
 Speaking is a basic skill for communication and is an essential skill because it is used to 
communicate directly to other people for example, exchange the idea, discuss something, tell the story, 
and make conversation. (Pungothai, 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 The Ministry of Education in Thailand has placed English in the curriculum from primary to higher 
education. Although Thai students study English from primary school to university level, they are not able 
to speak English well (Yusica, 2014). There are factors that cause Thai students to have low speaking ability. 
The first factor is students. In classroom, Thai students prefer to listen to their teachers’ lecture and take 
notes rather than practice speaking (Nguyen, 2010). Thai students were nervous when they were called to 
speak or to perform speaking tasks in front of the class; they do not like to lose the face or make mistakes. 
Moreover, Thai students do not pay enough attention to do activities in the class; they do not realize the 
important of English. Last, Thai students do not have sufficient opportunities to speak English outside the 
classroom (Pranee, 2012). The second factor is teaching approaches. Teachers might adopt teacher-centered 
method of teaching. Giving lecture on grammar and only focusing on linguistic skill might make students  
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work hard on and focus on doing grammar exercises in order to achieve the proficiency test. This might 
inhibit students to practice and develop their communicative abilities (Xiaoyan, 2012). Thai teachers require 
their students to memorize and they focus on grammar more than in communication or conversation. This 
approach may make students lack practicing oral language (Kakkar, 2013). 
 Harmer (2007) stated that teachers should focus on language functions, purpose of the 
communication and appropriate language. In line with Widdowson (1978), once receptive skills including 
grammar and sentences were exceedingly focused, the development of communicative abilities might be 
inhibited. Communicative language teaching would be considered to solve students’ communication 
problem and to achieve the goal of communicative language teaching. In communicative activities, students 
might have a greater opportunity to communicate with peers. Teachers should also create classroom 
environment with real life communication, authentic activities, and meaningful tasks that promote oral 
language (Kayi, 2006). 
 Therefore, in the current research, researchers employ communicative activities in a classroom and 
examine how they can enhance students’ English speaking ability. 
 
Objectives of the Research  
 1. To compare students’ English speaking ability before and after using the communicative activities.    
 2. To study students’ satisfaction with learning through communicative activities. 
 

Methodology 
Participants 
 The population of the present study was 60 first-year students enrolled English I in the second 
semester of academic year 2017 at small size private university. 
 
Instruments   
 Research instrument consisted of: 1) Ten speaking lessons; 2) an English speaking test (a pre - test 
and a post – test); 3) an English speaking ability evaluation form; and 4) a questionnaire asking learners’ 
satisfactory levels (Very High, High, Average, Low, and Very low). 
 Ten speaking lessons were selected from Smart Choice Student Book 2 from unit 1 to 10: Vacation, 
Movies and Music, Personal experiences, The best place in the world, Party, To be healthy, Shopping, 
Describing people, Describing accident, and Natural events. The supplementary speaking materials were 
conducted and employed instead of irrelevant activities. 
 An English speaking test (a pre - test and a post – test) comprises of 30 questions. 
 An English speaking ability evaluation form was adapted from Harris (1969). The evaluation form 
consists of four aspects: pronunciation, grammar and vocabulary, fluency, comprehension. Each aspects has 
five rating score. 
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 A questionnaire asking learners’ satisfactory levels was a 5 - point Likert scales and comprises of 
10 questions. 
 
Data collection   
 Data was collected from 60 students by using following process; 
            First, the pre-test was administered in order to find out subjects’ speaking ability prior to 
intervention. Each subject was arranged at the computer. They were speaking to a sound recorder. The data 
was in audio file format. Second stage, the actual classes were taught in 10 units and the supplementary 
speaking materials were used. At the end, the post-test was administered in order to find out subjects’ 
speaking ability after intervention. The computers were used to record the students’ speaking. The 
satisfactory questionnaires were administered in order to find out students’ satisfaction with learning through 
communicative activities. 
Data analysis 
          The data was analyzed to achieve the two objectives of the study. The first objective  to  compare  
students’ English  speaking  ability  before  and  after  using  the communicative activities. First, after pre-
test and post-test, two raters listened to each student’s audio file, marked the scores, and converted into 
mean scores. Then the data from pre and post English speaking test were analyzed by using a Paired T-test 
statistics in order to check whether or not the mean scores of pre-test and post-test were significantly 
different. The second objective was to study students’ satisfaction with learning through communicative 
activities. The satisfactory questionnaires were rated according to the 5 - point Likert scales. Next, the data 
was counted and converted into mean scores to determine satisfactory level. 
 
Results and Discussion 
Results                                                                                                                                            
 The mean scores and SD scores on pre-test and post-test were compared by using paired t-test. 

  Table 1 A comparison of the mean scores on pre-test and post-test 

Session N Mean SD Paired 
Differences 

Std. 
Deviation 

Differences 

t P 

Pre-test 60 258.55 77.97 -257.70 98.97 -20.16 .000* 
Post-test 60 516.25 59.54     

 *p < .05 
 According to Table 1, it showed that the English speaking ability of first-year students was 
significantly higher after learning communicative activities, significant at the .05 level. The participants had 
significantly higher mean scores on the post-test (M= 516.25, SD= 59.54) than the pre-test (M= 258.55, SD= 
77.97). 
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       The students’ satisfaction with learning through communicative activities were investigated. There were 
10 items in the students’ satisfactory form with five rating scales. The results of mean and SD from student’s 
satisfaction collected were shown in Table 2. 

 Table 2   The mean scores and SD scores of the student’s satisfaction with learning through   
     communicative activities 

Items N Mean 
Std. 

Deviation 

1. Communicative activities are very interesting. 60 3.97 .71 
2. Communicative activities help me to speak English. 60 4.07 .63 
3. Communicative activities help me improve English 

speaking abilities. 
60 4.00 .66 

4. Communicative activities help me improve grammar. 60 3.80 .73 
5. Communicative activities help me improve vocabulary 60 4.25 .68 
6. Communicative activities help me improve 

pronunciation. 
60 3.98 .77 

7. I enjoy communicative activities in the class. 60 3.85 .69 
8. I have more confidence to speak English after I 

practice communicative activities in class. 
60 3.50 .75 

9. I have more chance to participate in class activities. 60 4.03 .74 
10. Communicative activities help me speak English more 

fluently and correctly. 
Average 

 
60 

 
3.87 
3.93 

 
.83 
.74 

 It is shown in Table 2 that the students were satisfied that communicative activities helped 
them enhance their English speaking abilities. An overall average was 3.93 which showed that students’ 
satisfaction with learning through communicative activities were at high level. The students expressed their 
satisfaction about communicative activities as follows: 1) help them improve their vocabulary, 2) help them 
to speak English, 3) allow them to have more chance to participate in the class, 4) help them to improve 
their speaking abilities, 5) help them improve their pronunciation, 6) make them interested in studying,  
7) help them speak English more fluently and correctly, 8) make them enjoyable in communicative activities 
in class, 9) help them improve their grammar and 10) help them have more confidence to speak English 
after practicing communicative activities in class. The mean scores obtained from all ten questions were 
4.25, 4.07, 4.03, 4.00, 3.98, 3.97, 3.87, 3.85, 3.80 and 3.50 respectively. 

To summarize, it is obvious from the result that the students’ English speaking ability were 
significantly higher after learning through communicative activities. Based on the questionnaire asking 
learners’ satisfaction on communicative activities, it was found that the students’ satisfaction was high with 
the average of 3.93. 
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Discussion  
  There are two main research results to be discussed in the study regarding the students’ English 
speaking abilities and the students’ satisfaction with learning through communicative activities. 
 First, the students practiced speaking English by various communicative activities including 
information gap, role play and describing picture. It was found that they were encouraged to speak English 
by those activities and they made more progress on speaking abilities. According to Kayi (2010) and Oradee 
(2012), the students had an opportunity to interact with their peers in communicative language teaching. A 
real-life communication, authentic activities and meaningful task were supported by communicative 
activities that improve students’ oral language skill. In accordance with Prayong (2010), using pair work or 
group work creates a positive atmosphere and reduces affective barriers to language learning. In addition, 
interaction between students and their peers leads to the dynamic classroom which significantly contributes 
to the beginning of English speaking progress. 
 Second, the students’ satisfaction from questionnaire revealed that communicative activities could 
improve their pronunciation, grammar and vocabulary. Similarly, Phisutthangkoon’s study (2012) believed 
that communicative activities could improve other pronunciation, grammar and vocabulary. In addition, 
students could be excited to learn new things and enjoy the communicative activities. Then, students could 
have more chance to participate in class and help them be more confident to speak English. The finding 
was in line with Oradee (2012) and Efrizal (2012). It was found that students could help their peers and they 
could express themselves effectively in group. Self-monitoring, more confidence, enjoyment acquired from 
working in group could encourage the students to participate more in classroom activities. 
 Moreover, students believed that communicative activities could improve their speaking abilities 
and help them speak English more fluently and correctly (Nanthaboot, 2012). 
 
Conclusion and Recommendation  
Conclusion 
 The research was conducted in order to fulfil objectives as follows: 
 1. The first objective was to compare first year university students’ speaking ability before and after 
using the communicative activities. 
 The findings revealed a significant difference between pre-test and post-test mean scores at .05 
level. As the researchers observed the classroom, students gradually improved their English speaking abilities 
from the first lesson to the last lesson. Consequently, their development of English speaking skill increased 
continuously. According to the pre-test and post-test mean scores, it was found that students’ speaking 
skill was improved after using communicative activities. To summarize, students could improve their English 
speaking skill significantly because of communicative activities. 
 2. The second objective was to study students’ satisfaction with learning through communicative 
activities. 
 According to the students’ satisfaction, they were satisfied with communicative activities. The 
highest mean score was item 5 (4.25): communicative activities help them improve vocabulary. Moreover,  
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communicative activities provided benefits for students. They were interested in speaking activities. They 
had a great chance to participate in classroom. Also, they felt more confident to speak English. Most 
importantly, the students felt that their speaking skill were improved. The data analysis showed that the 
overall average was 3.93 and the standard deviation was .74. It could be concluded that communicative 
activities could enhance students’ English speaking skill and were satisfactory to students. 
 
Implication 
 1. It is recommended that communicative activities be employed with small class (not more than 
30 students) at all educational levels in order to effectively enhance students’ speaking skill. Antoni (2014) 
revealed that discussion in a small group can improve the students’ speaking skill better than a big group. 
Moreover, students had more chance to be participated in the class speaking. 
 2. It is suggested that feedback and corrections be provided to the learners. This method could 
improve teaching and learning oral communication. As Chu (2011) identified that giving feedback and 
correction to students’ speaking error had a better outcome on English accuracy 
 
Recommendations for Further Studies 
 The following recommendations may be useful to English teachers who are interested in using 
communicative activities to enhance students’ speaking skill. 
 1. This study only compared pre-test and post-test scores and collected students’ satisfaction with 
learning through communicative activities. Teachers may use observation and interview to collect more in-
depth data. 
 2. The content of English communicative activities was general English. Teachers may adjust the 
content to professional context such as business and nursing. 
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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชน ศึกษำคุณภำพกำรบริกำร และ 2 ศึกษำควำม
พึงพอใจต่องำนทะเบียนของประชำชนท่ีมำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ใน
กำรศึกษำครั้งนี้ ประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน จ ำนวน 330 คน โดยใช้
เครื่องมือในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ได้แก่ จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
และทดสอบสมมติฐำนด้วย t-test F-test และ Correlation ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำใช้บริกำร
กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอนจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ เพศ อำยุ และอำชีพ ที่แตกต่ำงกัน มี
ผลต่อควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 2) คุณภำพกำรบริกำรส่งผลต่อควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำย
ทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3)  ควำมพึงพอใจต่องำนทะเบียนของ
ประชำชนท่ีมำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน พบว่ำ โดยรวมประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก โดยประชำชนพึงพอใจในกำรให้บริกำรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83 
 ประโยชน์จากการวิจัย จะท าให้ทราบถึงความพึงพอใจต่องานทะเบียนของประชาชนท่ีมาใช้บริการกับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน 
ค ำส ำคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ, ส านักงานเขตบางบอน 

 
Abstract 
 The purposes of this study were to study the satisfaction of people who received the service, to 
study the service quality and to investigate the people satisfaction with registration section providing from 
registration officers of Bangbon district office.  The sampling used in this study was 330 people who received 
the service of registration officers of Bangbon district office. The instruments used was questionnaire. 
Statistical analysis consisted of percentage, mean, and standard deviation and the hypothesis testing was 
done with t- test F-test and Correlation. The results of the study showed that 1) The satisfaction of people 
who received the service from  registration officers of Bang Bon district office according to classification 
based on personal factors found that there were significant differences in gender, age and occupation 
affected the satisfaction of people who received the service from  registration officers of Bang Bon district 
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 office at the 0.05 level of significance. 2) The service quality significantly affected the satisfaction of people 
who received the service from registration officers of Bang Bon district office at the 0.05 level of 
significance.3) The people satisfaction with registration section providing from registration officers of Bangbon 
district office found that, in general, people were satisfied at high level and also satisfied with the efficient 
service at high level (mean = 3.83) Benefits from research Will make them aware of the satisfaction with the 
registration work of people who use the service with the registration officer Of Bangbon District Office To be 
used in the development of better service quality 
 

Keywords :  Satisfaction, Service quality, Bang Bon District Office 
 
บทน ำ 
 ความพึงพอใจในงานบริการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจใน บริการและกลับมาใช้
บริการอีกครั้ง ดังนั้นความพึงพอใจ จึงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ไม่ว่าหน่วยงานท่ีให้บริการนั้น
จะเป็นองค์การของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ส าหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบราชการได้มีการ
ปรับบทบาทภารกิจที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการลงได้ มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการแก่
ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานราชการในแนวโน้มสูงขึ้น เช่น 
ฝ่ายทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ มี
บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง ดังนั้นการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ จะต้องกระจายให้
ทั่วถึงด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ในปัจจุบันสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและได้
ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และการแข่งขันในทุกๆด้าน เป็นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการที่จะได้รับบริการจาก
หน่วยงานของรัฐด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเสมอภาคและเป็นธรรมมากข้ึน (จารุวรรณ กนกทอง, 2559) 
 ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จึงมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับการให้บริการอย่างทั่วถึง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ ส านักงานเขตบางบอนจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ส านักงานเขตบางบอน, 2561) 
 ด้วยที่มาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน กรณีศึกษา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางบอน เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตบางบอนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะท าให้ส านักงานเขตบางบอนได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ยังท าให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสามารถใช้ผลการวิจัยครั้งนี้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนา การบริหารงานของหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอนจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของ
ส านักงานเขตบางบอน 
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สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของ
ส านักงานเขตบางบอน 
 2. คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของ
ส านักงานเขตบางบอน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

                 ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบความคิดและก าหนด
แนวทางในการวิจัย ดังน้ี 
  1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าที่
เกี่ยวข้องตลอดจนสถิติต่างๆเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งการสร้างเครื่องมือโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัยจุลสาร วารสารและเอกสารต่างๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย วารสาร อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
  2. การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะท าการเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling) คือ ประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน  
เมื่อผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม และรวบรวม
แบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อำย ุ 
3. ระดับกำรศึกษำ  
4. สถำนภำพ  
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน  
6. อำชีพ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบ้ริการกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน 

 ของส านักงานเขตบางบอน 
1. ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร 
2. ด้ำนควำมน่ำเช่ือถอื ไว้ใจในกำรบริกำร 
3. ด้ำนกำรตอบสนองต่อผู้บริโภค 
4. ด้ำนกำรให้ควำมมั่นใจแก่ผู้รับบรกิำร 
5. ด้ำนควำมเห็นอกเห็นใจผู้รับบริกำร 
ที่มำ: Parasuraman, Zeithamal and Berry 
(1990)  

คุณภาพการบริการ 
1. ควำมไว้วำงใจได้ของบริกำร 
2. กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้มำใช้บริกำร 
3. ควำมสุภำพของผู้ให้บริกำร 
4 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
ที่มำ : Parasuraman (1990)    

ความพึงพอใจต่องานทะเบยีน 



 

 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน ใน
ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561 จ านวนท้ังสิ้น 3,600 คน (ส านักงานเขตบางบอน, 2561) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ณ ส านักงานเขตบางบอน  
ได้จากการค านวณตามสูตรกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับ ความเช่ือมั่นร้อยละ 0.95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 333 ตัวอย่าง ดังนี ้

n= 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

  
 เมื่อ  n= ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

  N= ขนำดของประชำกร 
  e= ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยก ำหนดเป็น .05 สำมำรถค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
ได้ดังนี้ 

  n = 
3,600

1+3,600(.05)2
 

  N =  333 

 จำกสูตรดังกล่ำวข้ำงต้นได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน  333 คน ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถำมกลับคืน จำกกำร
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถำม มีจ ำนวนแบบสอบถำมที่สำมำรถใช้ในกำรวิเครำะห์ได้ทั้งสิ้นเพียง 330 ฉบับ  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนโดยมี
ขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ข้อมูลในส่วนนี้ได้จำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของ
ส ำนักงำนเขตบำงบอน จ ำนวนแบบสอบถำมที่แจกมี 330 ชุด 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ข้อมูลในส่วนนี้เป็นกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีงำนวิจัยและกำรศึกษำค้นคว้ำที่
เกี่ยวข้องตลอดจนสถิติต่ำงๆเพื่อน ำมำก ำหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งกำรสร้ำงเครื่องมือโดยศึกษำจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือ บทควำม งำนวิจัยจุลสำร วำรสำรและเอกสำรต่ำงๆจำกกำรท่องเที่ยวแห่งป ระเทศไทย ห้องสมุด
มหำวิทยำลัย วำรสำร อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
แบบเลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 
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 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางบอน 4 ด้าน จ านวน 20 ข้อ 
    1. ความไว้วางใจได้ของบริการ 
    2. การตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ 
    3. ความสุภาพของผู้ให้บริการ 
  4 ความรวดเร็วในการให้บริการ 
  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน 5 ด้าน 
จ านวน 25 ข้อ 
    1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
   2. ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ 
   3. ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค 
   4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
   5. ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
  ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่องานทะเบียน จ านวน 5 ข้อ 
   แบบสอบถามที่ใช้จะประเมินค าตอบเป็น 5 ระดับ (ratingscale) อ้างถึงใน พิชิตฤทธ์ิ จรูญ (2548) คือ 
  มากที่สุด  ให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน 
  มาก  ให้ค่าน้ าหนัก 4 คะแนน 
  ปานกลาง  ให้ค่าน้ าหนัก 3 คะแนน 
  น้อย  ให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด  ให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 
 ซึ่งการแปลผลค่าคะแนนของตัวแปลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการของฝ่ายทะเบียน  ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน  และความพึงพอใจต่องานทะเบียน จะขึ้นกับความคิดเห็นของ 
ประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน แปลผลโดยถือตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย โดยใช้
สูตรอัตราภาคช้ัน 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
    ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
    ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 

กำรทดสอบแบบสอบถำม 
  1) ความถูกต้องในเนื้อหาเครื่องมือ น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน โดยการพิจารณาให้ความเห็นจากแบบสอบถามน ามา
ประมวลเพื่อสรุปความคิดเห็น ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อมาตรฐาน และตัวช้ีวัดแต่ละข้อ น าไปค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) 
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 3) การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือน าแบบสอบถามไปสอบถามกับบุคคลที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 ราย แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธิอัลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้อง
มากกว่า 0.70 ขึ้นไป จึงสามารถใช้ได้ 
 4) สร้างแบบสอบถามฉบับจริงที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาวิจัย 
 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
  ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตามวิธีการทางสถิติดังนี้ 
 1. เชิงพรรณนา (descriptivestatistic) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferentialstatistic) ประกอบด้วย t –test , One – way ANOVA, Correlation 
  2.1 T-test ใช้วิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน ของ
ส านักงานเขตบางบอน ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของ
ส านักงานเขตบางบอนที่ต่างกัน 
   2.2 One way ANOVA ใช้วิเคราะห์ตัวแปรมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป ได้แก่ ประชาชนท่ีมาใช้บริการที่ส านักงาน
เขตบางบอน ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน แตกต่างกัน  
   2.3 Correlation ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่ส านักงานเขตบางบอนที่ต่างกัน  และความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่องานทะเบียนท่ีต่างกัน 
 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 จำกผลกำรศึกษำจำกกำรศึกษำ ข้อมูลทั่วไป  พบว่ำ ประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของ
ส ำนักงำนเขตบำงบอน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ ำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 มีอำยุ 40 -49 ปี จ ำนวน 137 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีรำยได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และมีอำชีพพนักงำน
บริษัทเอกชน/รับจ้ำง จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 สำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  

 สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน พบว่ำ เพศ อาย ุและอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมา
ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
อธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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 ตำรำงที่ 1   แสดงปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ที่ส่งผลความพึงพอใจที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 
      ของส านักงานเขตบางบอน 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ความพึงพอใจที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านกังานเขตบางบอน 

ด้านความเป็น
รูปธรรมของ
การบริการ 

ด้านความ
น่าเชื่อถือ ไว้ใจ
ในการบริการ 

ด้านการ
ตอบสนองต่อ

ผู้บริโภค 

ด้านการให้
ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ 

ด้านความเห็น
อกเห็นใจ

ผู้รับบริการ 

เพศ .403 .040* .001* .009* .000* 
อำย ุ .016* .027* .002* .033* .001* 

ระดับกำรศึกษำ .338 .225 .148 .145 .098 
สถำนภำพ .104 .865 .569 .991 .430 

รำยได้ต่อเดือน .060 .830 .166 .743 .270 
อำชีพ .152 .414 .017* .033* .022* 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน พบว่า คุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ 
ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตำรำงที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ กับความพึงพอใจที่มาใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน  
     ของส านักงานเขตบางบอน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ควำมพึงพอใจที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนกังำนเขตบำงบอน 
ด้ำนควำมเป็น
รูปธรรมของ
กำรบริกำร 

ด้ำนควำม
น่ำเชื่อถือ ไว้ใจ
ในกำรบริกำร 

ด้ำนกำร
ตอบสนองต่อ

ผู้บริโภค 

ด้ำนกำรให้
ควำมมั่นใจ

แก่
ผู้รับบริกำร 

ด้ำนควำมเห็นอก
เห็นใจผู้รับบริกำร 

ด้านความไว้วางใจได้ของบริการ .000* .000* .000* .000* .000* 
ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

.000* .000* .000* .000* .000* 

ด้านความสุภาพของผู้ให้บริการ .000* .000* .000* .000* .000* 
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ .000* .000* .000* .000* .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
  สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมา
ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ (2554) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ีว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อายุและอาชีพ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐำนที่ 2 คุณภำพกำรบริกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้บริกำรกับเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยทะเบียน ของส ำนักงำนเขตบำงบอน พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้
บริการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ของส านักงานเขตบางบอน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิอร ชินินทร (2555) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจ าตัว ประชาชนของส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกในงำนบริกำรและให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีจัดท ำคู่มือประชำชนแจกจ่ำยให้กับประชำชนในทุกครัวเรือนเพื่อให้ประชำชนทรำบรำยละเอียด ขั้นตอน 
และวิธีกำรติดต่อขอกำรรับบริกำรทุกประเภท และสำมำรถจัดเตรียมเอกสำร หลักฐำนได้ครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถมำติดต่อได้
แล้วเสร็จในครั้งเดียว 
 3. ควรมีกำรจัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ และ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในงำนบริกำร เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจมำกในกำรได้รับบริกำร 
 4. ควรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ทะเบียน ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนเพิ่มมำกขึ้น 
 5. ควรมีกำรน ำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรประชำชนมำกยิ่งข้ึน 
 6. ควรมีกำรจัดระบบบัตรคิว เพื่อให้กำรบริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อน – หลัง ของกำรมำติดต่อขอรับบริกำรฝ่ำย
ทะเบียน และท ำให้ผู้รับบริกำรได้ท ำตำมล ำดับบัตรคิวอย่ำงเคร่งครัดโดยไม่มีอภิสิทธ์ิใดๆ เป็นพิเศษ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีกำรท ำวิจัยเชิงคุณภำพ ควำมพึงพอใจของประชำชนในคุณภำพกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ทะเบียน 
กรณีศึกษำ ฝ่ำยทะเบียน ส ำนักงำนเขตบำงบอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และน ำผลที่ได้มำปรับปรุง วำงแผนและมี
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น 

 2. ควรท ำกำรศึกษำ เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ ในกำรวิจัย ที่อำจส่งผลต่อกำรวิจัยที่ชัดเจนข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนขึ้น และสำมำรถน ำมำพัฒนำปรับปรุง แก้ไข ฝ่ำยทะเบียน ส ำนักงำนเขตบำงบอน ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
มำกที่สุด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ 
ของบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

Relationship Between Quality of Work Lift and Organizational Commitment of Juvenile 
Observation and Protection Center of Bangkok 

     
              สิริณัฐ   แสงดารา*  
                                              ดร. พิทักษ์   ศิริวงศ์** 

บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
ของบุคลำกรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร  กลุ่มประชำกร คือ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 80 คน เครื่องมือท่ีใช้ ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์
ข้อมูลใช้กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วน เบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ  1. ปัจจัยส่วนบุคคลของประชำกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 30-40 ปี มีสถำนภำพโสด มีระดับ
กำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป มีอำยุงำนในองค์กำร 6 – 10  ปี มีระดับรำยได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บำท  2. ระดับคุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำนโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.18  3. ควำมผูกพันต่อองค์กำรจ ำแนก
ตำมปัจจัยส่วนบุคคล จำกผลกำรศึกษำพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยของควำมผูกพันต่อองค์กำรโดยรวมมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.46  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.40 4. คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำรโดยรวมของบุคลำกรศูนย์ฝึกและอบรม

เด็กและเยำวชนชำยบ้ำนกรุณำ ในภำพรวมมีควำมสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำ สั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ρ) 
เท่ำกับ 0.68 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน อยู่ในสถำนพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนครมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนโดยรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้นเพื่อเป็นกำรเพิ่ม
คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนครให้ดียิ่งขึ้น 
อำจน ำแนวคิด Happy Workplace (ควำมสุขพ้ืนฐำน 8 ประกำร) ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตให้มีควำมสุข อย่ำง
ยั่งยืน สร้ำงทัศนคติบวกต่อมุมมองในกำรด ำเนินชีวิต กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น กำรรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมำชิกท่ีดีต่อครอบครัว 
องค์กร และสังคม โดยมีควำมสุขท่ีแท้จริงบนพ้ืนฐำน ควำมสุขแปดประกำรที่สมดุลกับชีวิต เพื่อน ำผลกำรศึกษำมำก ำหนดเป็น
แนวทำงปรับปรุงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นกำรเพิ่มระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

 

ค าส าคัญ : คุณภำพชีวิต ควำมสมัพันธ์ ควำมผูกพัน 

 
*นักศึกษำปริญญำโท หลักสูตรปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
**อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study relationship between quality of work life and 
organizational commitment of Bangkok Youth Observation and Protection Center’s employees. The 
population consisted of 80 cases of employees of Bangkok Youth Observation and Protection Center. The 
research tools comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The findings revealed that:  1) Personal factors of the majority of population were female; aged 
between 30-40 years; status was single; education background was Bachelor’s degree; working experience 
between 6 and 10 years; monthly income between 15,001 – 30,000 Baht; 2) overall quality of work life was 
at high level (mean = 3.94, S.D = 0.18);  3) organizational commitment categorized in accordance with 
personal factors, mean was 4.46 and standard deviation was 0.40; and 4) overall quality of work life and 
organizational commitment of Ban Karuna Youth Observation and Protection Center’s employees had 

positive relationship at moderate level (Pearson’s correlation coefficient (ρ) = 0.68) Recommendation for 
application of research: employees working for Bangkok Youth Observation and Protection Center had 
overall quality of work life at high level. To enhance quality of work life for employees of Bangkok Youth 
Observation and Protection Center, Happy Workplace (8 basic happiness) should be utilized for sustainable 
happy life management, build positive attitude to living, living with others, social responsibility, good 
member of family, organization and society based on eight happiness. The research findings were applied 
for improving quality of work life for employees of Bangkok Youth Observation and Protection Center.     
 
Keywords : Quality of Life Relationship Commitment 
 
บทน า 
 นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บุคลำกรคือหนึ่งในปัจจัยที่น ำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จ  เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำในกำร
บริหำรองค์กำร บุคลำกรที่ดีจะสร้ำงควำมส ำเร็จและเพิ่มคุณค่ำให้กับองค์กำร จึงจ ำเป็นต้องดูแลเอำใจใส่ สิ่งต่ำงๆที่เกี่ยวกับ
ชีวิตกำรท ำงำน เช่น ควำมมั่นคง สภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำน ค่ำตอบแทน ควำมก้ำวหน้ำในที่ท ำงำน กำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม
กับบุคคลต่ำงๆในองค์กำร รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสมซึ่งสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของบุคลำกรในทุกระดับ ท ำให้พนักงำนมีควำมพึงพอใจมีควำมสุขท้ังกำยและใจ ซึ่งเป็นผลให้บุคลำกรมีควำมรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กำรและมีควำมผูกพันต่อองค์กำร (ทีปกำญจน์ ชัยศิริพำณิชย์ 2549 : 11) 
 คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนมีควำมส ำคัญยิ่งในกำรท ำงำน จึงเป็นประเด็นส ำคัญประกำรหนึ่งที่องค์กำรควรเสริมสร้ำง
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  เพื่อท ำให้บุคลำกรเกิดควำมสุข ดังนั้นสถำนที่ท ำงำนต้องมีควำมเหมำะสม ควำมปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภำพ หำกบุคคลำกรเกิดควำมรู้สึกที่ดีจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล และองค์กำร เพรำะบุคลำกรเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อ
องค์กำรเป็นอย่ำงมำก กำรยอมรับและยึดมั่นในจุดมุ่งหมำยและอุดมกำรณ์ขององค์กำรนั้น เป็นผลท ำให้บุคลำกรเต็มใจที่จะ
ท ำงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำและประโยชน์ขององค์กำร ตลอดจนมีควำมปรำรถนำที่จะเป็นสมำชิกขององค์กำรตลอดไป คุณภำพ
ชีวิตในกำรท ำงำน เป็นสิ่งที่จะท ำให้สำมำรถท ำงำนได้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ สำมำรถปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตได้ โดยมีคว ำม
พร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยภำยใน ส ำหรับปัจจัยภำยนอกคือ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนจะเป็นสิ่งที่ท ำ
ให้คนเรำมีควำมสุขกับกำรท ำงำนและเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน  (Walton 1973) 
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 องค์การที่สามารถหาคนดี มีความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันกับองค์การเข้ามาปฏิบัติงาน และอยู่
ปฏิบัติงานกับองค์การให้นานที่สุด จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การซึ่งจะท าให้การบริหารงานในองค์การนั้น
เจริญก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การต่างๆ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การเนื่องจาก
รูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดของแต่ละองค์การและแต่ละความต้องการของบุคคลที่จะพัฒนา
ตนเอง ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการท าให้มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การฝึกอบรม การ
สัมมนา การศึกษาระยะสั้น ระยะยาวและการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงทีมและประสิทธิผลขององค์การ เป็น
การเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ใช่ผลรวมของกิจกรรม แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมด
เพื่อการพัฒนาให้เกิดความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละคน และก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ  (อรุณ  รักธรรม, 2537) 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมได้ยกฐานะจากสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เป็นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเมื่อ พ.ศ. 2545 ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบ
ราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วราชอาณาจักร มีภารกิจในการพินิจเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด การให้การศึกษา การฝึก
วิชาชีพ การบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู และการสงเคราะห์เพื่อให้สังคมไทยมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ชุมชนแข็งแรง สามาร ถ
ร่วมกันดูแลสมาชิกในชุมชน ลดการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ให้มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถ
กลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบต่อครอบครัวและเสริมสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2550:1) 
 สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันในองค์การล้วนมีผลต่อความส าเร็จของงาน การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า บุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างไร เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ใหม้ีผูกพันต่อองค์การ และมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์การบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการศึกษา ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 
80 คน (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร, 2561) โดยจะน ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดในการศึกษา
ครั้งนี ้
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็น
เครื่องมือที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่จะท าการศึกษา เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบสอบถามผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 6 ข้อ ประกอบ
ไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างานในองค์การ และระดับ โดยค าถามเป็นแบบปลาย
ปิดแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Best Answer) เพื่อใช้
ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิด ทฤษฏีของ Walton (1973) 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามสร้างขึ้นตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตาม
มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค าตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว มีข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 40 ข้อ
แบ่งออกเป็น 8 ด้าน 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิด ทฤษฏีของ Allen and Mayer  
(อ้างถึงใน อนันต์ชัย, 2529: 35-36) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินค าตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว มีข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 15 ข้อแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร                                                                    
 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นมาไปเสนอผู้ทรง คุณวุฒิ และ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อท าการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงให้มี ความชัดเจน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) 
ของข้อค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตาม จุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ 

 3.2 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เ ช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ ศึกษา ได้แก่ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 30 คน 
  3.3 การหาความเช่ือมั่น(Reliability ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างาน และความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์ิของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha)  
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยอาศัยเครื่องมือ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  
  4.1  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ต่อผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพหมานคร 
เพื่อขออนุญาตให้ด าเนินการเก็บข้อมูล 
   4.2  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 80 ชุด  
  4.3  ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบสอบถามเพื่อเตรียม
ข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการดังนี้  
  5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ  
  5.2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อประมวลผลค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.50 โดยก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบตารางโดยใช้

สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่า ร้อยละ  (Percentage  of  Frequency)  ค านวณหาค่าเฉลี่ย  (μ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (σ)  เป็นรายด้าน และโดยรวม 
  
 6. สถิตทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percent)  

 6.2 วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรศูนย์ ฝึกสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (σ)   
 6.3 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (σ)   
 6.4 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (ประสพชัย พสุนนท์, 
2553 : 472) 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.75 มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
43.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.75 มีระดับรายได้ต่อเดือน 

15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.75 มีอายุงานในองค์การ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.50 
 2. คุณภาพชีวิตในการท างาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 รองลงมาคือคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ด้านสถานภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 และพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสิทธิของพนักงาน
ประชาธิปไตยในองค์กรน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25   
 3. ความผูกพันต่อองค์การ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มี
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
แล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ  ด้านพฤติกรรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66  
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 รองลงมาคือความผูกพันต่อองค์การ ด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคมมี
ค่าเฉลี่ย 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และพบว่าความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติความรู้สึกน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
 4. การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปาน

กลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ρ) เท่ากับ 0.76 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยประชากรคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 80 คน ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
 คุณภาพชีวิตในการท างานจากผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุขในการมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือให้สังคมดีขึ้น สามารถถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ว่ า
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานกับการรักษาความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรต่างวัย : กรณีศึกษาบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรต่างวัยมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับงานวิจัยของอาบทิพย์ 
กรดศรีไหม (2556) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท
บริการรับเหมาแรงงานแห่งหนึ่งในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับงานวิจัยของรัชมงคล ค ้าชู (2556) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้ านกรุณามีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ความผูกพันต่อองค์การจากผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรม
ที่พร้อมจะรักษาผลประโยชน์ขององค์การอย่างดีที่สุด พร้อมที่จะช้ีแจงแก้ไขข้อกล่าวหาเมื่อได้ยินผู้อื่นกล่าวถึงองค์การในทาง
เสียหาย ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ พร้อมจะท าทุกอย่างโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่
องค์การจะได้รับเสมอ และเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ จึงส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอาบทิพย์ กรดศรีไหม (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับ 
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัทบริการรับเหมาแรงงานแห่งหนึ่งในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับ
งานวิจัยของรัชมงคล ค ้าชู (2556) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านกรุณามีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรพร้อมที่จะรักษาช่ือเสียงของศูนย์
ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณาด้วยความเต็มใจ ภูมิใจที่จะบอกกับคนอื่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา และ
บุคลากรรู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานในศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา จึงส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณามีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินจิ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
เชิงบวก ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม รู้สึกความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
ได้รับสิทธิของพนักงานประชาธิปไตยในองค์กร และเจ้าหน้าที่รู้สึกถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อพนักงานท างานด้วย
ความสุขและเต็มใจที่จะท างานย่อมส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างานดีขึ้นและจะน าไปซึ่งความพึงพอใจในการท างาน และ
ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของรัชมงคล ค ้าชู (2556) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฝึก และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รู้สึกได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอและไม่
ยุติธรรม โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลน้อย และสถานภาพการท างานที่ไม่ค่อยปลอดภัยและไม่ค่อยส่งเสริม
สุขภาพ จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกรุณา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านสิทธิของพนักงานประชาธิปไตยในองค์กรน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใน
การท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ควรเน้นให้ความส าคัญใน
การปรับปรุงสิทธิของพนักงานประชาธิปไตยในองค์กร โดยมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน (Put the right man on the right job) และอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน เพราะจะช่วยให้เกิดคุณภาพแก่องค์กรอย่างสูงสุด และควรรับฟังเสียงข้างมากในการเลือกแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นหลักประกันว่าผลการเลือกเป็นไปตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์มาก 
 2. ระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติความรู้สึกน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับปรุงความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล ะเยาวชน
กรุงเทพมหานครควรเน้นให้ความส าคัญในการปรับปรุงทัศนคติในการท างานของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจจะมีการมอบหมายงานใน 
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แต่ละบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างานหรือในกิจกรรมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อท าให้ให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินงานในองค์การและรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การเท่าเทียม
กับพนักงานคนอ่ืน 
 3. จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็น
ปรับปรุงความผูกพันต่อองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงความผูกพันต่อองค์การ 
ควรเน้นความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานของเจ้าหน้าท่ี โดยอาจ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อนขั้น/ต าแหน่งให้ชัดเจนและและเป็นธรรมมากกว่าเดิม มีการสนับสนุนและส่งเสริมความ
เจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของเจ้าหน้าท่ีเพื่อก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. จากผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มี
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการศึกครั้งต่อไปเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น อาจน าแนวคิด Happy 
Workplace (ความสุขพื้นฐาน 8 ประการ) ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติ
บวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม 
โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพ้ืนฐาน ความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิต เพื่อน าผลการศึกษามาก าหนดเป็นแนวทางปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในการท างานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
  2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการหาความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวความคิดของ Allen and Mayer (อ้างถึงใน  
อนันต์ชัย, 2529: 35-36) ประกอบไปด้วย 1) ทัศนคติความรู้สึก 2) พฤติกรรม 3) ความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้แนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ  Mowday และคณะฯ (1982: 27) ประกอบไปด้วย  
1) การยอมรับในเป้าหมาย 2) ความเต็มใจในการใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานในองค์การ 3)ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
  3. ควรขยายขอบเขตหรือเพิ่มกลุ่ม เป้าหมายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะท าให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในแต่ล่ะพื้นที่ เพราะในแต่ละพื้นที่
อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 
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วิเครำะห์ภำษำในคอลัมน์สกู๊ปหน้ำ ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

Thairath Newspaper’s “Scoop Column, Page ๑”: An Analysis of Language 
 

                    นพวรรณ   เนตรธานนท์* 

 

บทคัดย่อ 
 บทความทางวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์ภาษาในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา      
ภาษาของคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ด้วยการวิเคราะห์ภาษา ผลการศึกษาพบว่า คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ ใน
หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ มีงานเขียนที่มีลักษณะเด่น คือ การใช้ค า ได้แก่ ค าราชาศัพท์ ค าสแลง อักษรย่อ ค าภาษาต่างประเทศหรือ
ค าทับศัพท์ ค าประสม ค าซ้อน แบ่งเป็น ค าซ้อนความหมาย และ ค าซ้อนเสียง พบว่า มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ข้อเท็จจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจ เชิญชวนให้ผู้อ่านมีจินตภาพจากถ้อยค า รวมทั้งคิดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ราวกับเห็นด้วยตาตนเอง มีการสร้างอารมณ์ขัน เปรียบเทียบ และล้อเลียน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นความส าคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันผ่านคอลัมน์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ ชัดเจนข้ึน วิเคราะห์ภาษาในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ นี้ ผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับหนึ่งที่น าเสนอข่าวที่ให้ข้อมูลความเป็นจริงโดยใช้ภาษาอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ มุ่งหมายให้ข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า 
หนังสือพิมพไ์ทยรัฐตระหนักถึงผู้อ่านเป็นส าคัญ โดยเป็นสื่อกลางในการน าเสนอข่าวสารได้อย่างมีเอกลักษณ์และเสนอสารด้วย
ความเป็นจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ : ภาษา ภาษาไทย การใช้ค า ส านวน คอลัมน์ หนังสือพิมพ์ 

*อาจารย์ประจ าคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยครสิเตียน 
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ภาษาในหนังสือพิมพ์มีลักษณะเฉพาะ ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง        
จากภาษามาตรฐานราชการอยู่พอสมควร หรืออาจกล่าวได้ว่า ท าให้ไวยากรณ์ของภาษาไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ทั้งนี้ การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์จะแตกต่างจากภาษาที่ใช้ในหนังสือประเภทวิชาการหรือเอกสารหนังสือประเภทอื่นๆ โดย
ภาษาของหนังสือพิมพ์มักต้องการให้ผู้อ่านสะดุดตา ใช้ภาษาที่เรียกร้องความสนใจ มีการขายข่าวเพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่าน      
สร้างจินตภาพตามความต้องการของผู้ผลิต โดยให้เปรียบเสมือนว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ  

ภาษาในการเขียนพาดหัวจึงเหมือนกับการเขียนข่าว ในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ จึงจัดเป็นคอลัมน์ที่ส าคัญคอลัมน์หนึ่ง
ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวิธีการสรรหาค ามาใช้หลายประเภทเพื่อให้ข้อความข่าวนั้นน่าสนใจ       
และสะดุดตา ให้ผู้อ่านเกิดความกระตือรือร้น เกิดความต้องการ และยังมีอิทธิพลต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาในด้านภาษา        
ที่ท าใหผู้้อ่านทราบความหมายของค าที่นักหนังสือพิมพ์นิยมใช้ 

คอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นท่ีแพร่หลาย นอกจากการให้ข่าวสารและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาแล้ว 
หนังสือพิมพ์ยังตอบสนองความต้องการของผู้อ่านโดยการเสนอคอลัมน์ในประเภทต่างๆ ทั้งแบบที่เป็นคอลัมน์ประจ าและ       
ไม่ประจ า หนังสือพิมพ์รายวันถือเป็นการให้โอกาสทั้งผู้อ่านและผู้เขียนคอลัมน์แสดงความคิดเห็นและทรรศนะในด้านต่างๆ        
ได้อีกด้วย     

สกู๊ปก็เป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจและเสนอข่าวให้ผู้อ่านทราบถึงความส าคัญของข่าว โดยข่าวสรุปประเด็นของข่าว    
ที่ส าคัญจากข่าวมาเขียนให้ได้ใจความและเข้าใจง่าย สกู๊ปในหน้าหนังสือพิมพ์ คือบทสรุปในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ                   
ที่มีสถานการณ์ข่าวเป็นปัจจุบันและก าลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์และทันเหตุการณ์มากที่สุด โดยได้รับความนิยมจากประชาชน           
ที่ส าคัญในแต่ละฉบับ ในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ จะไม่ใช่เรื่องเดียว เช่น คอลัมน์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ฯลฯ          
จึงท าให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าข่าวนั้นมีประเด็นส าคัญอย่างไรบ้าง  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาษาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ ระหว่างเดือน เมษายน 
๒๕๖๒ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมุ่งศึกษาภาษาที่ใช้ในข่าวสกู๊ปหน้า ๑ ผู้ศึกษาเล็งเห็นความส าคัญในสิ่งที่ได้รับจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์ การศึกษาภาษาในหนังสือพิมพ์นี้อาจน าไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิดและการอ่าน รวมถึงการสร้างสรรค์       
สิ่งใหม่ๆ เพื่อจะได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ได้เป็นอย่างดี 
 
วิเครำะห์ภำษำในคอลัมน์สกู๊ปหน้ำ ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีการน าสถานการณ์ข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ส าคัญ        
ในแต่ละฉบับสรุปเป็นประเด็นส าคัญ เรียบเรียงให้ได้ใจความเข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ท าให้ได้รับความนิยม
จากประชาชน เป็นการรวบรวมประเด็นส าคัญ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะใน
คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ มิได้มีเพียงสาขาเดียว เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม แต่มีความหลากหลายของ
แต่ละเรื่องราวท าให้ผู้อ่านทราบว่าข่าวนั้นมีประเด็นส าคัญและทันต่อเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น บทความทางวิชาการช้ินนี้       
จึงขอเสนอในด้านการใช้ค า ดังนี ้
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     ที่มา : ตัวอย่างคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

 
กำรใช้ค ำ 
 ค าเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางภาษาที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร โดยปรกติแล้วใช้ค าหลายค ามาเรียงร้อยเป็นข้อความ
เพื่อสื่อสาร แต่เราก็สามารถใช้ค าเพียงค าเดียวเพื่อสื่อสารได้ ทั้งนี้ เพราะค าเป็นหน่วยย่อยในภาษาที่มีความหมายเป็น
องค์ประกอบอยู่ ค าที่เป็นเสียงพูดมักสื่อออกมาได้ความหมายตามความต้องการของผู้พูด จะเป็นพยางค์หรือค าขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้พูด เราก็สามารถใช้ค าเพียงค าเดียวเพื่อสื่อสารได้ โดยหน่วยค าแต่ละหน่วยค า จะมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
 ค าราชาศัพท์ เป็นค าที่ใช้กับพระราชาหรือกษัตริย์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย ซึ่งมีระเบียบแบบแผน            
และธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติอย่างหนึ่ง ท้ังนี้ เพราะสถาบัน
กษัตริย์เป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน เช่น 

“…ทุกคณะประกอบด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื ่อนเตรียมงานแบบบูรณากา ร
ล่วงหน้านานถึง ๑ ปีเต็ม มีการเตรียมน างานพระราชพิธีตามประเพณีไทยมาส่งเสริมตลอดปี เช่น  
พระรำชพิธีรัชมังคลำภิเษก , พระรำชพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพยุหยำตรำทำงชลมำรค , พระรำชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนำขวัญ…”   

                 (๑๔ พ.ค.๒๕๖๒)   

 พระรำชพิธีรัชมังคลำภิเษก  เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้เป็นสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่เคยครองราชย์ยาวนานที่สุด นับตั้งแต่วันที่ ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึงวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นเวลา ๔๒ ปี ๒๓ วัน 
      98 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531


 

 

 
 พระรำชพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพยุหยำตรำทำงชลมำรค ตามประเพณีทางพุทธศาสนา ในเดือน ๘ ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจัดการท าบุญที่ส าคัญ เรียกว่า ทอดกฐิน ด้วยเหตุที่ในสมัยโบราณ ยังไม่มีถนน
หนทางที่สะดวกสบายมากนัก บ้านเรือน วัดวาอาราม จึงมักตั้งอยู่ริมแม่น้ า ล าคลอง และใช้เรือในการเดินทางสัญจรไปมา การ
ไปท าบุญทอดกฐินโดยทางน้ า จึงจัดเป็นขบวนใหญ่ มีการตกแต่งเรือในริ้วขบวนให้สวยงาม พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็น
พุทธมามกะและองค์ศาสนูปถัมภก  การบ าเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าพระกฐิน ที่เสด็จ ฯ ไปโดยขบวนเรือ    ทางน้ า จัดริ้ว
ขบวนเรืออย่างยิ่งใหญ่ เป็นประจ าทุกปี ด้วยเรือที่ใช้ในพระราชพิธี มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ อันแสดงถึงพระบารมีของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
 พระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ เป็นพิธีทำงศำสนำพรำหมณ์ เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธี
เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการท านาและเพาะปลูกได้เริ่ม
ขึ้นแล้ว พระราชพิธีทั้งสองนี้ ได้กระท าเต็มรูปแบบมาเรื่อย ๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้เว้นไปช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ด้วยสถานการณ์
โลกและบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ไม่สมควรจะจัดงานใด ๆ จึงว่างเว้นไป ๑๐ ปี ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะท านาควรจะได้ฟื้นฟู ประเพณีเก่าอันเป็นมงคลแก่การเพาะปลูก ดังนั้น ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
จึงก าหนดให้มีพิธีพีชมงคลขึ้นอีก แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้น (พิธีเต็มรูปแบบว่างเว้นไปถึง ๒๓ ปี) ต่อมาเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงจัดให้มีราชพิธีจรดพระนาคัลแรกนาขวัญร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้  จึงจัดให้เป็น
วันส าคัญของชาติ 
 จากข้อความนี้ เห็นได้ว่า แม้ภาษาหนังสือพิมพ์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งภาษาที่ใช้กัน          
ในระดับสูง ดังเช่น ค าราชาศัพท์ และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีช้ันสูงที่มีความงดงาม ประณีต และสมบูรณ์ ใช้กับ
พระราชาหรือกษัตริย์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนไทยควรศึกษาเพื่อใช้ให้ถูกต้อง 
 ค ำสแลง หรือ ค ำคะนอง เป็นถ้อยค าหรือส านวนท่ีใช้กันเฉพาะกลุ่ม หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกัน
ว่าถูกต้องตามหลักภาษา ค าสแลงจัดอยู่ในพวกภาษาพูดหรือภาษาปาก ใช้ในทางราชการไม่ได้ เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปในระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น เมื่อหมดความนิยมก็จะเกิดค าขึ้นมาใหม่ เช่น 

“ย ุคนี ้ “กลโกงออนไลน์” ด ูเหมือนแยบยลมากขึ ้น และม ีหลากหลายร ูปแบบตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให ้ “คนโดนโกง” ม ักรู ้ไม ่เท ่า ตามไม่ทัน “เหลี ่ยมกลโกง.. .            
โจรไซเบอร์” 

              (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒)   

 โจรไซเบอร์    ในท่ีนี้หมายถึง   คนท่ีมีความสามารถในการโกงโดยใช้สื่อโซเซียลมีเดีย  

“แต่...โจรไซเบอร์ไม่ธรรมดา มีทางหนีทีไล่ หลบหลีกการติดตามตัว หรือถูกจับกุมอย่าง    
แยบยล ใช้กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมของความเป็น “โจรอาชีพ” ซิกแซ็กขั้นตอนการโอนเงิน ให้ผู้สั่งซื้อสินค้า 
โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น “ที่ตกเป็นเหยื่อ” ถูกหลอกเอาบัญชีมาเหมือนกัน...” 

                                    (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒)   

ซิกแซ็ก    ในท่ีนี้หมายถึง    วิธีการหลีกเลี่ยงข้อมูลหรือความเป็นจริงเพื่อให้พ้นผิด  
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 สแลงที่เห็นนี้ เป็นค าที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นประจ า ตลอดจนเป็นภาษาปากที่ใช้กันในสังคม ดังค าว่า “โจรไซเบอร์”        
ในข้อความแรก เป็นความหมายที่ใช้แทนคนโกงที่ใช้สื่อโซเชียลหรือสื่ออินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ส่วนข้อความที่ ๒ “ซิกแซ็ก” 
เป็นค าแทนการหลีกเลี่ยงความเป็นจริงหรือข้อมูลในด้านต่างๆ และมีวิธีการในการท าให้ตนเองพ้นผิดโดยสรรหาสารพัดวิธีการ
เพื่อให้หลุดพ้นจากความผิด เช่น ให้เงินหรือสิ่งตอบแทนโดยอาจใช้ค าว่าสินน้ าใจ เป็นต้น  

 อักษรย่อ และค ำย่อ อาจมีหลายคนเกิดความสงสัยว่า อักษรย่อ กับค าย่อ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผู้ศึกษา   
จึงมีความเห็น ดังนี้ การย่อค าเป็นการลดรูปของค าเหลือไว้แต่ส่วนหน้า ส่วนหน้าที่เหลือน้ันอาจเป็นค าหรืออักษรก็ได้ ถ้าเป็น
ค า เรียก “ค าย่อ” ถ้าย่อแล้วเป็นอักษร เรียก “อักษรย่อ”  

 อักษรย่อ คือ ตัวอักษรที่ใช้เขียนย่อค าให้สั้นลง เพื่อความสะดวกในการเขียน โดยการเขียนอักษรย่อ จะต้องใช้  
เครื่องหมายมหัพภาค หรือจุด (.) ไว้ท้ายอักษรย่อด้วย เช่น 

 “ข้อปฏิบัติการด่านตรวจและจุดตรวจ มีอ านาจลดหลั ่นต่างกันตามความจ าเป็นของภารกิจ    ที่
กฎหมายก าหนดไว้ แต่ต้องมีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร มีแผ่นป้ายชื่อหัวหน้าชุดปฏิบัติ และเครื ่องหมาย
การจราจร “หยุด” ในเวลากลางคืน ต้องมีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร และในการตรวจ
ค้น จับกุม ต้องปฏิบัติตาม ป.วิ.อ. ซึ่งทั้ง ๒ ประเภท ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง...” 

                 (๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒)   

ป.วิ.อ. ย่อมาจาก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 “ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน บอกว่า ผลการจัดสรรน้ าหลังสิ้นสุดฤดูแล้ง ที่เริ่มมา
ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้จะมีการ    ใช้น้ าเกินแผนไป
บ้างแต่ไม่มากนัก ซึ่งจะอยู่ในส่วนของลุ่มน้ าเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่  เดิมกรมชลฯจัดสรรน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ทั้งสิ้น 8,000 ล้าน ลบ.ม. เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งเดือน เม.ย.62 ปรากฏว่า      มีการใช้น้ าไป 9,000 ล้าน ลบ.ม. ถือ
ว่าเกินกว่าแผนที่วางไว้ไม่มากนัก…” 

                            (๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒)   

ลบ.ม.  ย่อมาจาก ล้านลูกบาศก์เมตร 

จากตัวอย่าง ป.วิ.อ. มาจากค าว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในบทความนี้กล่าวถึงข้อปฏิบัติการของ
ด่านตรวจและจุดตรวจของต ารวจจราจร ที่มีอ านาจลดหลั่นต่างกันตามความจ าเป็นของภารกิจที่กฎหมายก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย ส่วน ลบ.ม. ย่อมาจาก ล้านลูกบาศก์เมตร กล่าวถึงอธิบดีกรมชลประทานกับการจัดสรรน้ าหลังสิ้นสุดฤดูแล้ง       
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แม้มีการใช้น้ าเกินปริมาณแต่ก็ยังอยู่ ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ 

ค ำย่อ ค ำตัด หรือกำรกร่อนค ำ เป็นการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของค าเป็นตัวย่อ โดยถ้าเป็นค าค าเดียวให้ใช้
ตัวย่อตัวเดียว แม้ค านั้นจะมีหลายพยางค์ ค าย่อส่วนใหญ่แล้วไม่ควรมีสระ ยกเว้นค าที่เคยใช้มาก่อน เช่น 
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“กำรรถไฟฯทราบว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรบริเวณริมบึง
มักกะสัน การรถไฟฯจึงได้สนองพระราชด าริด้วยการรื้อถอนป่ารกร้างในบึงมักกะสัน และปรับหน้าดินโดยรอบ
บริเวณแปลงโซนเอของที่ดินมักกะสัน ให้ฝ่ายช่างโยธาสร้างอาคารที่ประทับทรงงานช่ัวคราว ขนาดความยาว ๓๐ 
เมตร และความกว้าง ๑๐ เมตร ด้วยไม้เนื ้อแข็ง ลักษณะคล้ายศาลามุงด้วยจาก ใช้บังแดดบังฝน ในการเป็น
สถานที่ประทับทรงงาน”         
                (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒)   

 การรถไฟฯ  ย่อมาจาก   การรถไฟแห่งประเทศไทย 

เสด็จฯ     ย่อมาจาก   เสด็จพระราชด าเนิน 

“จากเดิมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังไม่ให้ความส าคัญในด้านงานวิจัยมากนัก         
มี ๒๐% จากอาจารย์ทั้งหมด เมื่อ ดร.ชนะศึกมาเป็นผู้อ านวยการสถำบันวิจัยฯ จึงเริ่มจัดท าฐานข้อมูล
และปรับทัศนคติที่มีต่องานวิจัยของบุคลากรในเบื้องต้น จากนั้นจึงจัดระบบช่องทางการน า เสนอ
งานวิจัยให้เข้าถึงง่ายขึ้น...” 

               (๒๕ พ.ค.๒๕๖๒)   

 สถาบันวิจัยฯ   ย่อมาจาก    สถาบันวิจัยและพัฒนา   

ดังที่กล่าวมานี้ การรถไฟฯ มาจากค าว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้ค าเรียกสั้นๆ แต่สามารถเข้าใจกันในวงกว้าง 
ค าว่า เสด็จฯ ย่อมาจาก เสด็จพระราชด าเนิน เป็นค าราชาศัพท์ที่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ และสถาบันวิจัยฯ มาจาก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นค าเฉพาะเรียกช่ือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

 อักษรย่อและค าย่อ หรือค าตัด หรือการกร่อนค า ดังที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ ท าให้เห็นลักษณะการใช้ค าที่มี       
ความแตกต่างกัน แต่มีความเหมือนในด้านการย่อค า ดังนั้น ผู้อ่านจะสามารถจ าแนกได้ว่า ทั้งอักษรย่อและค าย่อ หรือค าตัด 
หรือการกร่อนค า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันตามลักษณะการใช้ค า 

 ค ำภำษำต่ำงประเทศหรือค ำทับศัพท์ คือ ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศในภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าทับศัพท์ที่เป็น    
ช่ือเฉพาะปะปนกับค าภาษาไทยทั่วไป แล้วน ามาเขียนทับศัพท์ด้วยค าภาษาไทย โดยผู้ศึกษาใช้เกณฑ์การใช้ค าทับศัพท์ของ 
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖) โดยก าหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ไว้ดังนี้ การยืมค าเข้ามาแล้วออกเสียงตรงค าเดิมหรือคล้าย     
ค าเดิมมากที่สุด เป็นการทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์ และ ให้เขียนในรูปที่อ่านได้
สะดวกในภาษาไทย เช่น 

  “ ..นั่นหมายถึงอายุ ททท. ก าลังก้าวสู่ปีที่  60 ซึ่งหากเป็นคนมีลมหายใจและ
สติสัมปชัญญะ ก็สมควรได้รับการประกอบพิธี “แซยิด” ตามธรรมเนียมจีนอย่างสมเกียรติ”      

                                                                                                                  (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒) 

   แซยิด    ในที่น้ีหมายถึง     การครบรอบอายุ ๖๐ ปี ขององค์กร หรือคนไทยเช้ือสายจีน 
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“ตามริมชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต คงเคยเห็นชายหนุ่มสวมชุดเหลือง-แดง รูปร่างก าย า 
ผิวสีเข้มยืนกลางแสงแดดอันระอุร้อน จับจ้องมองลงไปในทะเล กวาดสายตาไปทั่วชายหาด และอยู่
ในอิริยาบถที่พร้อมจะช่วยเหลือผู ้คนตลอดเวลา...พวกเขาเหล่านี้คอยดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งชาย หญิง ที่นอนอาบแดดพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินใจ บ้างก็ลงเล่นน้ าคลาย
ร้อนอย่างสนุกสนาน ที่แฝงเต็มไปด้วยความน่ากลัว ในวันที่เป็นฤดูมรสุม และน้ าทะ เลเปลี่ยนเป็น
คลื่นขนาดใหญ่ สามารถกลืนกินทุกสรรพสิ่งให้หายไปได้เพียงเสี้ยววินาที...  คนเหล่านี้เรียกตัวเองว่า 
“อำสำไลฟ์กำร์ด” ส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงแรม รวมตัวกันมาเป็น “อาสา”…”  
                          (๗ พ.ค. ๒๕๖๒) 

อาสาไลฟ์การ์ด  ในที่น้ีหมายถึง  บุคคลที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นอาสาที่พร้อมจะ
อุทิศประโยชน์ของตนเองเพื่อรักษาชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวในหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  

 “จ ีว ร ร ีไ ซ เค ิล ” . . . โ คร งการด ีๆ  ไ ม ่ธ ร รมดาของ  “ว ัดจากแดง”  อ .พระประแดง                      
จ.สมุทรปราการ มีที่มาที่ไปจากปัญหาขยะ ซึ่งแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ ๒ ประเภท คือ “ขยะมีชีวิต” 
กับ “ขยะไม่มีชีวิต” พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาส บอกว่า ปัญหาขยะในชุมชน
สะสมมานานแล้ว ก่อนที่ทางวัดจะมีโครงการจัดการขยะ...ขยะมีชีวิต เช่น สุนัข แมว เป็นสิ่งที่ สังคม
ต้องหาทางออก ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ส่วนขยะไม่มีชีวิต เช่น ใบไม้ เศษอาหาร 
พลาสติก และขยะอันตราย ฯลฯ..” 

       (๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒)                

                          รีไซเคิล   หมายถึง  การน ากลับมาใช้ใหม่ 

ในคอลัมน์นี้พบค าภาษาต่างประเทศหรือค าทับศัพท์มากพอสมควร เนื่องด้วยภาษาต่างประเทศที่น ามาใช้ทับศัพท์

ภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันและสามารถสื่อสารกันได้ดี  และภาษาสื่อสารมวลชนก็อาจมีการสร้างค าใหม่     

เพื่อความสะดวกและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังตัวอย่างค าว่า อาสาไลฟ์การ์ด อาจเป็นค าใหม่ของผู้คนและนักท่องเที่ยวที่รับรู้    

กันว่า หมายถึง คนท่ีอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หรือค าว่า (จีวร) รีไซเคิล เป็นค าที่

ใช้กันท่ัวไป สามารถเข้าใจได้ง่าย คือการน าจีวรของพระสงฆ์กลับมาใช้ใหม่โดยการตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้งาน

ด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค ำประสม เป็นการน าค าตั้งแต่ ๒ ค าขึ้นไปและเป็นค าที่มีความหมายต่างกันมาประสมกันเป็นค าใหม่ โดยใช้ค าที่มี
ลักษณะเด่นเป็นค าหลักหรือค าตั้ง แต่ละค าความหมายไม่คล้ายกัน ค าที่เกิดขึ้นใหม่มีความหมายใหม่ตามเค้าของค าเดิม       
แต่ใช้ค าที่มีน้ าหนักความหมายเท่าๆ กันมาประสมกัน ท าให้เกิดความหมายใหม่ ดังตัวอย่างนี้ 

  “การเมืองน าการทหาร จุดเริ่มแห่งความส าเร็จมาจาก “๓ ใจ” ด้วยกันก็คือ ชาวบ้านเข้าใจ 
ร่วมใจ และจริงใจกับเรา น าไปสู่การต่อสู้ทางยุทธศาสตร์เอาชนะคอมมิวนิสต์ ตามนโยบาย ๖๖/ ๒๓…” 

                                                                                                      (๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒)   
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ค าว่า “จริงใจ” เป็นค าประสม ท่ีเกิดจากค าว่า “จริง” มีความหมายว่า แน่ เช่น ท าจริง ชอบจริงๆ แท้ ไม่ปลอม เช่น 
ของจริงไม่ใช่ของเทียม เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น  (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๓๐๓) และค าว่า “ใจ”            
มีความหมายว่า สิ่งที่ท าหน้าที่รู้ รู้สึก นึก คิด ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น หัวใจ เช่น ใจเต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๕๖: ๓๔๑) มาประสมกันท าให้เกิดความหมายใหม่ว่า บริสุทธ์ิใจ สุจริตใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖: ๓๐๓) 

“...เฉกเช่น “โลกวรรณกรรม” ที่เคยเฟื่องฟูบนหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ เมื ่อถึงวันนี้จ าต้อง        
หดหายไปกับอุปกรณ์ระบบทันสมัย หลังบทบาทอี-บุ ๊กผงาดเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ท าเอาส านักพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ชิงแข่งขันกันปิดตัวเอง ทั้งๆที่มิได้ประสบปัญหา
ขาดทุนถึงขั้นล้มละลาย แต่สู้เสี่ยงไม่คุ้มกับสภาวะตลาดที่ผกผันไปสู่ทางตันไม่ได้...เกิดอาการล้มครืน
ตามทฤษฎีโดมิโน โรงพิมพ์ที่เคยมีงานประจ ากลับไร้งานป้อน ช่างแท่น ช่างพิมพ์ ช่างพับ คนพิสูจน์
อักษรไร้งานตามมา ร้านขายหนังสือตลอดจนแผงขายกระทบต้องปิดตัวม้วนเสื่อจบตามๆ กันไป” 

                                                                         ( ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒)   

ค าว่า “ม้วนเสื่อ” เป็นค าประสม ที่เกิดจากค าว่า “ม้วน” มีความหมายว่า หมุนพันเข้าไปให้มีลักษณะกลม          
อย่างรูปทรงกระบอก อีกหนึ่งความหมายคือ ลักษณนามเรียกสิ่งของ เช่น ผ้าหรือกระดาษที่ขดหรือพันห่อตัวอยู่  
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๘๘๓) และค าว่า “เสื่อ” มีความหมายว่า เครื่องสานชนิดหนึ่งส าหรับปูนั่งและนอน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖: ๑,๒๖๗) มาประสมกันท าให้เกิดความหมายใหม่ว่า (ปาก) เสียการพนันจนหมดตัว และ            
อีกความหมายหนึ่ง คือ เลิกกิจการเพราะขาดทุนจนไม่สามารถด าเนินกิจการนั้นต่อไปได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖: ๘๘๓) 
 

 จากข้อความที่กล่าวมานี้ คือการน าค าที่มีความหมายทั้งสองค าและมีความหมายต่างกันมาประสมกัน ดังเช่น ค าว่า 

“จริงใจ” มีสองค ามาประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ อาจเปรียบได้กับคนในสังคมไทยที่ยังคงได้เห็นความจริงใจอย่าง

แท้จริงและแบบที่มีความจริงใจน้อยลงไปทุกที และค าว่า “ม้วนเสื่อ” ในที่น้ีเปรียบกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกความทันสมัยและ

เทคโนโลยีบดบังความส าคัญจึงท าให้ต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ค ำซ้อน เป็นค าประสมแบบหนึ่งโดยน าเอาค า ๒ ค าที่มีความหมาย เสียงคล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน หรือเป็นไป       
ในท านองเดียวกัน ซ้อนเข้าคู่กัน เมื่อซ้อนแล้วจะมีความหมายใหม่ แม้ว่าบางค าความหมายจะไม่แปลกไปกว่าความหมายเดิม
มากนักแต่ต้องมีความหมายและที่ใช้ต่างกันออกไปบ้าง โดยค าซ้อน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ค าซ้อนความหมาย และ     
ค าซ้อนเสียง ดังต่อไปนี ้

ค ำซ้อนควำมหมำย เป็นการน าค าเดี่ยวที่มีความหมายสมบูรณ์มาซ้อนกับค าต้น ค าท้ายมีความหมายคล้ายกัน 
ใกล้เคียงกัน ไปในท านองเดียวกัน หรือเกิดความหมายใหม่ทีไ่ม่เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมมากนัก เช่น 

“...ไมตรีบอกด้วยว่า เคยชอบงานเขียนภาพมาตั้งแต่เด็ก ถึงขั้นไปสมัครสอบเข้าเรียนวิชา
ศิลปกรรม แต่พ่อไม่ให้เรียนเพราะกลัวต้องเป็นครูสอนวาดเขียนตลอดชีวิต จึงหันไปเรียนเขียนแบบ
ช่างก่อสร้าง ประกอบกับเป็นคนรักการอ่านจึงใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนไปด้วย  “จิตใจตอนนั้น     
มุ่งแต่งานเขียนหนังสือ ท าให้ต้องทิ้งงานเขียนภาพไปนับแต่บัดนั้น” หลังกลับจากอเมริกา ไมตรี
ตัดสินใจเปิดสตูดิโอขึ้นภายในบ้านแล้วเริ ่ม ฟื้นฟูงานเขียนภาพสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบขึ้นมาใหม่        
ซึ่งไม่ง่ายนักเพราะร้างมาค่อนชีวิต”       
                         (๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒)   
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“ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๕๐ องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดว่า...การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะท าให้มีผู ้เส ียชีว ิตเพิ ่มขึ ้น ๒๕๐ ,๐๐๐ คนต่อปี เนื ่องจากมาลาเรียการขาด
สารอาหาร ท้องร่วง และความเครียดจากความร้อน ซึ่งนับเป็นความสูญเสียที่รุนแรงมากทีเดียว 
จ าเป็นอย่างยิ ่งที ่ “ชุมชนท้องถิ่น” ต้องวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาผลกระทบนี ้  
ผลกระทบอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนประการหนึ่งที ่ชุมชนท้องถิ่น ต่างยอมรับ คือ...วิกฤติเรื ่อง     
“น้ ากิน...น้ าใช้” ทั้งนี้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ต่างเดือดร้อน ไม่มีน้ าใช้ในการเกษตร..” 
              (๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒)   

จากตัวอย่างท่ียกมาเรื่องค าซ้อนความหมาย ค าว่า “ฟื้นฟู” ในข้อความนี้เป็นการกล่าวถึง นักเขียนที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่งานวรรณกรรมเข้าสู่ยุคตกต่ า ท าให้เกิดความคิดที่จะน าความรู้ที่ตนเองมีคืองานวาดเขียนน า
กลับมาใช้อีกครั้งหลังจากทิ้งร้างไปนาน ค าว่า “เปลี่ยนแปลง” ในอีกหนึ่งข้อความ กล่าวถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อความสุดท้ายที่ต่อเนื่อง คือ ค าว่า “สูญเสีย” มีการเน้นข้อความที่แสดงให้เห็นภาพว่า
การที่เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยร้ายต่อชีวิต 

ค ำซ้อนเสียง คือ เสียงที่มากกว่าความหมาย โดยค าที่เข้าคู่กันอาจจะไม่มีความหมายเลยหรือมีความหมาย        
เพียงค าใดค าหนึ่ง โดยน าค าที่มีเสียงเกิดระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้ ดังตัวอย่าง  

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยังความสุข ความปลำบปลื้มปีติมาสู่
พสกนิกรชาวไทย ที่ต่างเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร        
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ       
พระบรมราชินี ผ ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และเฝ้าฯรับเสด็จรวมพลังร่วมกันมาเป็น       
ส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญแห่งแผ่นดินไทย กลายเป็นปรากฏการณ์ของ   
การแสดงความปีติย ินด ี และความจงรักภ ักด ีอย่างพร ้อมเพร ียง. . . เหล ืองอร ่ามบานสะพรั ่ง             
ทั่วทั้งชาติ...”         
                         (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒)   

 ข้อความนี้กล่าวถึงพลังแห่งความรักและความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศไทย ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบกิจกรรม “ท าความดี
ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยใช้ค าที่มีความหมายและแสดงถึงความรู้สึกของ
ประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธี บนถนนราชด าเนิน และเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารค ถูกจัดซุ้มไฟเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ อย่างสวยงาม  
 การศึกษาเรื่องการใช้ค าดังที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าภาษาของหนังสือพิมพ์จะมีความแตกต่างกับภาษามาตรฐาน

ราชการ แม้ว่าในบางบทความยังมีการใช้ภาษามาตรฐานราชการอยู่บ้างซึ่งนักภาษาในปัจจุบันอาจมองภาษาของสื่อสารมวลชน

เป็นภาษาเฉพาะแบบ ท้ังนี้ เป็นภาษาเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย กระจายวงกว้าง และเป็นท่ียอมรับกันได้

ในวงสังคม 
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 ที่มา : ตัวอย่างคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

สรุปผล 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการใช้ค าในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น มีความน่าสนใจ เรื่องค าที่มี

ลักษณะเฉพาะตัว มีทั้งเรื่อง ค าราชาศัพท์ ค าสแลงหรือค าคะนอง อักษรย่อและค าย่อหรือค าตัด ค าภาษาต่างประเทศหรือ      
ค าทับศัพท์ ค าประสม ค าซ้อนเสียงและค าซ้อนความหมาย โดยในส่วนของตัวอักษรนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม                  
ให้คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ มีความน่าสนใจ เนื่องจากตัวอักษรที่ปรากฏมีหลายลักษณะ ดังตัวอย่าง คือ ตัวอักษรสีด าเข้มจะปรากฏ
ในส่วนที่เป็นหัวเรื่อง ค าหรือประโยคที่ผู้เสนอข่าวต้องการให้สะดุดตาผู้อ่านและต้องการให้ผู้อ่านสนใจ ตัวอักษรธรรมดาจะ
ปรากฏในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดของข่าว ในบางครั้งจะปรากฎตัวเอน หนาเอน และเข้มเอน นอกเหนือจากนี้ ผู้ศึกษายังพบว่า
คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ มีการใช้เครื่องหมายประกอบการเขียนหลายประเภท คือ เครื่องหมายทวิภาค เครื่องหมายมหัพภาค 
เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายปรัศนีย์ จุดไข่ปลา เส้นประ เครื่องหมายยัติภังค์ และเครื่องหมายนขลิขิ ต รวมถึง
ภาพประกอบนับเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องปรากฏในคอลัมน์ทุกครั้ง เนื่องจากหัวคอลัมน์ปรากฏอยู่ในหน้า ๑        
ของหนังสือพิมพท์ุกฉบับ 

ผลการศึกษาที่ได้ท าให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ถึงภาษาที่ปรากฏในคอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าผู้เขียน            
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้ข้อความน่าสนใจ น่าติดตาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเร้าความสนใจ รวมถึงผู้เขียน
สามารถท าให้สิ่งที่น าเสนอมีลักษณะพิเศษ แตกต่างกับสิ่งที่ผู้อ่านเคยพบเห็นมาก่อน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ 
หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ เป็นอีกคอลัมนห์นึ่งทีย่ังได้รับความสนใจจากผู้อ่าน 

การศึกษาภาษาในคอลัมน์ต่างๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์มักมีเอกลักษณ์และมุ่งผลการตอบรับที่แตกต่างกัน ในคอลัมน์    
สกู๊ปหน้า ๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้ แสดงผลในด้านต่างๆ ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความเข้าใจที่ตรงกัน ภาษาที่ใช้ใน
คอลัมน์สกู๊ปหน้า ๑ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอาจมีความแตกต่างกันตามเนื้อหาของข่าวในช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสาร     
ที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริง ส าหรับในด้านภาษาเรื่องการใช้ค าชนิดต่างๆ อาจน าผลการศึกษานี้ ไปปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้าน
ต่างๆ ท่ีใช้คอลัมน์ในหนังสือพิมพเ์พื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้สนใจศึกษาการวิเคราะหภ์าษา สามารถน าหนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ มาศึกษา เช่น หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หรือเอกสารทางวิชาการ ในบริบทอ่ืนๆ ท้ังนี้ อาจท าให้เห็นการใช้ภาษาที่มลีักษณะแตกต่างกับภาษาใน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได ้
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาอาหารเสริมจากข้าวสังข์หยด (Oryza sativa L. Phattalung KGTC82239) เสริมด้วย
ธัญพืชถั่วและใยอาหารพรีไบโอติกเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัส  สูตรที่ได้รับการ
คัดเลือกจะน าไปวิเคราะห์กิจกรรมการต้านออกซิเดชันหรือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยมกัน
ทั่วไป  จากการวิจัยพบว่า  เครื่องดื่มที่มีอัตราส่วนข้าวสังข์หยดต่อน้ าเท่ากับ 1 : 30 ผสมกับถั่วแดง ร้อยละ 3.5 ต้มและปั่นให้
ละเอียดที่อุณหภูมิ 85-90oC เป็นเวลา 25-30 นาที กรองเอากากออกแล้วเติมสารละลาย อินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์
เข้มข้นร้อยละ 6.0 และ 3.0 ตามล าดับ เป็นสูตรทีไ่ด้รับคะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่นรสและรสชาติสูง
ที่สุด เครื่องดื่มมีปริมาณยีสต์และรา และโคลิฟอร์มไม่เกินมาตรฐานตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา  ขณะที่
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทดสอบด้วยการวัดค่าความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Oxygen radical 
absorbance capacity, ORAC)  มีค่าเท่ากับ 1,619.82 µmole TE/100 ml ซึ่งใกล้เคียงกับน้ าแครนเบอร์รี่ในปริมาตรที่
เท่ากัน 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ : ข้าวสังข์หยด/ธัญพืชถั่ว/พรีไบโอติก/อินูลิน/ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
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ABSTRACT 

This research aimed to develop the supplementary food from Sangyod rice (Oryza sativa L. Phattalung 
KGTC82239) with legume-cereal and prebiotics to produce a healthy drink by using sensory test. The selected 
formula’s antioxidant activity was analyzed and compared with the common popular healthy drink. The 
research found that the beverage with 1:30 ratio of Sangyod rice and water mixed with 3.5 % red kidney bean, 
boiled and blended thoroughly at 85-90  oC for 25-30 minutes, filted out the waste and added 6.0 and 3.0 % 
inulin and fructooligosaccharide (FOS) solution respectively, had the most sensory test score with the color, 
flavor and taste. Yeast and mold, and coliform examination were within the limit according to the 
microbiological specifications of Thai Food and Drug Administration. The total antioxidant activity by ORAC 
assay of the product was 1,619.82 µmole TE/100 ml, similar to the cranberry juice in equal volume. 

Keywords :  Sangyod rice/legume-cereal/prebiotic/inulin/fructooligosaccharide  

 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิถีชีวิต (Life style) ในปัจจุบันที่เร่งรีบ  รับประทานอาหารส าเร็จรูป อาหารที่ผ่านการแปรรูปเติมสารเพิ่มรสชาติ  
สารกันบูด รวมทั้งการนั่งท างานนานๆ ขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เผชิญกับสารอนุมูลอิสระมากเกินกว่าที่
ร่างกายจะก าจัดได้ทัน นานวันเข้าสะสมเรื่อยมาจนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆ 

โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases, NCDs)  เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้โรคไม่ติดต่อ 5 อันดับแรกที่เป็นสาเหตุหลักร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ของคนไทยใน
ปัจจุบันนี้ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหัวใจขาดเลือด  โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง ตามล าดับ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ตัวอย่างปี พ.ศ. 2560 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง 31,172 คน โรคหัวใจขาดเลือด 20,745 คน และโรคเบาหวาน 9,647 คน ทั้งนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 
50.9 51.1 และ 49.7 ตามล าดับ) เป็นผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่มีอายุระหว่าง 30-69 ปี (ส านักโรคไม่ติดต่อ, 2561) 

โรคไม่ติดต่อทั้งหลายมีหลักฐานที่เช่ือได้ว่าเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ (free radicals) ที่เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีใน
ร่างกายหรือได้รับจากภายนอก โดยร่างกายจะมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเพื่อยุติปฏิกิริยาดังกล่าว สารต้านอนุมูล
อิสระที่ร่างกายสร้างขึ้นจัดเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือแอนตี้ออกซิแดนท์ (antioxidant) ที่ส าคัญ ได้แก่ เอนไซม์คะ
ตะเลส (catalase, CAT) กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดส (glutathione peroxidase, GPx) และซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส 
(superoxide dismutase, SOD) เป็นต้น  (Ibrahim et al., 2014 และ Giacco & Brownlee, 2010) แต่เมื่ออายุมากขึ้น
ร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระลดลง  จึงแนะน าให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืขผัก
ผลไม้ซึ่งมีการศึกษาแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ น้ าทับทิม น้ าบลูเบอร์รี่ น้ าเชอร์รี่ (black cherry) น้ าอาไซอิเบอร์รี่ 
(acai berry) น้ าแครนเบอร์รี่ น้ าส้ม ชาเขียวและน้ าแอปเปิ้ล  เป็นต้น (Seeram, et al., 2008) ควบคู่กับการรักษาทาง
การแพทย์ (American  Diabetes Association, ADA, 2007)   

ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์ไทยปลูกได้ดีที่จังหวัดพัทลุงอุดมไปด้วยสารไนอาซิน ธาตุฟอสฟอรัส และสังกะสี  
(ผาณิต รุจิรพิสิฐ และคณะ, 2555) เยื้อหุ้มเมล็ดมีสีแดงซึ่งเป็นสารประกอบแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ที่มีคุณสมบัติ
ละลายน้ าได้ดี มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดระดับน้ าตาลในเลือด ลดความเสี่ยงต่อการด าเนิน 
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โรคมะเร็งและโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ (Sancho, 2012, Leardkamolkarn, et al., 
2011, & Sirichokworrakit, et al., 2015)  ข้าวสังข์หยดพัทลุง (Oryza sativa L. Phattalung KGTC82239)  ได้รับการ
ประกาศเป็นสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications, GI) พันธุ์แรกของประเทศไทย เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 
2549 (ส าเริง แซ่ตัน, 2550)  

นิอร ชุมศรีและคณะ (2559) ศึกษาการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมงาด าด้วยการต้ม พบว่า
เครื่องดื่มมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทดสอบด้วยวิธีการวัดค่าความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระของออกซิเจน (Oxygen 
radical absorbance capacity, ORAC)  เท่ากับ 158.65  µmole TE/100 ml  ซึ่งมีค่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป (Settapramote, et al., 2018)  เช่นเดียวกับ Vieira และคณะ (2018) ที่ศึกษาการผลิตน้ าส้ม
ด้วยการพาสเจอร์ไรส์ทีอุ่ณหภูมิ 70oC เป็นเวลา 100 วินาที (thermal pasteurization, TP) กับการคั้นสดด้วยความดัน 550 
MPa ที่อุณหภูมิ 18 oC เป็นเวลา 70 วินาที เก็บรักษาเครื่องดื่มที่ได้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 oC  พบว่า น้ าส้มพาสเจอร์ไรส์กับน้ าส้ม
คั้นด้วยความดันสูงจะมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงร้อยละ 26 และ 13 ตามล าดับเมื่อเทียบกับน้ าส้มคั้นสดใหม่ (Vieira, 
et al., 2018) นอกเหนือจากสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วยังพบอีกว่าการบริโภคธัญพืชถั่วเฉลี่ย 130 
กรัมต่อวัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จะช่วยลดระดับแอลดีแอล-คอเลสเตอรอล (LDL-cholesterol, LDL-c) ลงได้ประมาณ 6.57 
mg/dL (Ha, et al., 2014) และการบริโภค ใยอาหารพรีไบโอติก (prebiotic dietary fiber) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยการ
ส่งเสริมใหแ้บคทีเรียกลุ่มบิฟโดแบคทีเรียม (bifidobacterium) และแลคโตบาซิลลัส (lactobacillus) เป็นต้น เจริญเติบโตได้ดี
ส่งผลต่อระบบนิเวศของล าไส้ใหญ่ให้มีภาวะเป็นกรด เพิ่มการละลายและการดูดซึมแร่ธาตุชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ แคลเซียม ได้
ดีขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย  (Abrams, et al., 2007 และ Chamber, et al., 
2018)  ทั้งนี้ ใยอาหารพรีไบโอติกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อินูลิน ( inulin) กาแล็กโตโอลิโกแซคคาไรด์  
( galactooligosaccharides, GOS)  แ ล ะ ฟ รุ ก โ ต โ อ ลิ โ ก แ ซ ค ค า ไ ร ด์  ( fructooligosaccharides, FOS)  (World 
Gastroenterology Organisation Practice Guideline, 2009)   พบว่าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนิยมเติมฟรุกโต โอลิโก
แซคคาไรด์ลงในผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆ ชนิด เพราะละลายน้ าไดดี ให้พลังงานต่ าและใช้เปนสารทดแทนน้ าตาลโดยมีความ
หวานประมาณร้อยละ 30 ของน้ าตาลทราย (วรรณคล เช้ือมงคล, 2556)  และสามารถบริโภค 10-15 กรัมต่อวันโดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ (ชนัญฑิตา ไชยโตและครรชิต จุดประสงค์ , 2014, Gibson, 2008, Sabater-Molina et al., 2009 และ 
Bonnema, 2010) 

คณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่าการบริโภคอาหารที่แปรรูปมาจากข้าวสังข์หยดผสมด้วยถั่วเมล็ดแห้งและใยอาหาร  
พรีไบโอติกควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์จะช่วยป้องกันหรือชะลอการด าเนินโรคไม่ติดต่อทั้งหลายทุเลาลงได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 เพื่อพัฒนาอาหารเสริมจากข้าวสังข์หยดเสริมธญัพืชถั่วและใยอาหารพรีไบโอติกเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีก

ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยดเสริมธัญพืชถั่วและใยอาหาร  
พรีไบโอติกด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์  คุณสมบัติทางทาง 
จุลชีววิทยา รวมถึงวัดกิจกรรมการต้านออกซิเดชันหรือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยมกัน
ทั่วไป 
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วัตถุดิบ  

วัตถุดิบได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง (Oryza sativa L. Phattalung KGTC82239) ธัญพืชถั่ว ได้แก่ ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวแดง
หลวงและถั่วด า ตราไร่ทิพย์  อินูลินและโอลิโกฟรุกโตส (Oligofructose) (DPO International Sdn. Bhd.)   

 
วิธีกำรทดลอง  
กำรศึกษำชนิดและอัตรำส่วนธัญพืชในกำรผลิตเครื่องดื่มจำกข้ำวสังข์หยด    
 น าข้าวสังข์หยดผสมกับน้ าในอัตราส่วน 1:25 แล้วเติมธัญพืชถั่วเหลือง ถั่วแดง หรือถั่วด า ตามล าดับที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 2.5  ของปริมาตรรวมทั้งหมด (ดัดแปลงจาก นิอร ชุมศรี และคณะ, 2559) ต้มและปั่นให้ละเอียดที่อุณหภูมิ 85-90oC 
เป็นเวลา 25-30 นาที กรองเอากากออก เติมสารละลายอินูลินร้อยละ 6.0 และฟรุกโตโอลิโก แซคคาไรด์ (FOS) ร้อยละ 3.0 
ของปริมาตรรวมทั้งหมด ตามล าดับ คนให้เข้ากัน บรรจุเครื่องดื่มที่ได้ในขวดพลาสติก (PET) ขนาด 150 มิลลิลิตร เก็บรักษา
เครื่องดื่มที่ได้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8  oC   

น าเครื่องดื่มข้าวสังข์หยดที่แปรผันอัตราส่วนผสมธัญพืชถั่วทั้ง 3 สูตร (ตารางที่ 1) ไปทดสอบคุณสมบัติทางด้าน
ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ด้วยประชากรหรืออาสาสมัครที่สุ่มเลือกจากนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีอายุระหว่าง  20 – 69 ปีที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 30 คน ด้วยแบบทดสอบการยอมรับทางด้านประสาท
สัมผัสด้านสี (Color) กลิ่นรส (Flavor) รสชาติ (Taste) เนื้อสัมผัส (Texture) และความชอบโดยรวม (Overall acceptance) 
โดยการใหคะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale  1-9 คะแนน   จาก 1 (ไมชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด)  
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT  (Duncan’ s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 (ดัดแปลงจาก จุฬาลักษณ์ พระสว่าง, 2554 และ Fan et al., 2006) สูตรที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดน าไปวิเคราะห์สมบัติ
สมบัติทางจุลินทรีย์และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันต่อไป  

ตำรำงที่ 1 สูตรการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยดเสริมธัญพืชถั่วและพรีไบโอติก  

สูตรที ่ อัตรำส่วนผสมต่ำงๆ 

อัตราส่วน 
ข้าวสังข์หยด : น้ า 

ถั่วเหลือง 
(%) 

ถั่วแดง 
(%) 

ถั่วด า 
(%) 

อินูลิน  
(%) 

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์
(%) 

1 1 : 25 2.5 - - 6.0 3.0 
2 1 : 25 - 2.5 - 6.0 3.0 
3 1 : 25 - - 2.5 6.0 3.0 

(ดัดแปลงจาก นิอร ชุมศรี และคณะ, 2559) 

กำรวิเครำะห์สมบัติทำงจุลินทรีย์และกิจกรรมกำรต้ำนออกซิเดชัน   
น าเครื่องดื่มสูตรที่ผ่านการพัฒนาและได้รับคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงที่สุดมาวิเคราะห์ปริมาณยีสต์และรา 

(Yeast and Mold)  และโคลิฟอร์ม (MPN Coliform) ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา (BAM, 2002) และวัด
กิจกรรมการต้านออกซิเดชันโดยวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการวัดค่าความสามารถในการดูดซับอนุมูล
อิสระของออกซิเจน (Oxygen radical absorbance capacity, ORAC) ตามวิธีของ Ou, และคณะ (2001)  รายงานผลใน
หน่วยไมโครโมลสมมูลโทรล็อกซ์ต่อ 100 มิลลิลิตร (µmole TE/100 ml) เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยมบริโภค
กันท่ัวไป 
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ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล  
ผลการวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยดที่มีการเติมธัญพืชชนิดต่างๆ และ

เติมสารละลายอินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) ความเข้มข้นร้อยละ 6.0 และ 3.0 ของปริมาตรรวมทั้งหมด 
ตามล าดับ ได้ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 คะแนนความชอบโดยเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มข้าวสังข์หยดที่ผสมธัญพืชถั่ว
ชนิดต่างๆ  

คุณลักษณะทำงด้ำน
ประสำทสัมผัส 

(Sensory Attribute) 

อัตรำส่วนข้ำวสังข์หยด : น้ ำ (1 : 25) 
ผสมอินูลนิ (6.0 %) และ FOS (3.0%) 

สูตรที่ 1  
ถั่วเหลือง 
(2.5%) 

สูตรที่ 2  
ถั่วแดง 
(2.5%) 

สูตรที่ 3 
ถั่วด า 
(2.5%) 

 

ส ี(Color) 6.27a  7.90b 6.30a  
กลิ่นรส (Flavor) 6.37a 7.93b 5.83a  
รสชาติ (Taste) 6.30a 7.30b 5.87a  
เนื้อสัมผัส (Texture) 5.83a  6.90b 6.97b  
ความชอบโดยรวม  
(Overall acceptance) 

6.20a 6.37a 6.73a  

หมำยเหตุ  ตัวอักษรภำษำอังกฤษ a b ที่ต่ำงกันตำมแนวนอน หมำยถึง แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) 

จากตารางผู้ทดสอบให้การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มข้าวสังข์หยดผสมถั่วแดงด้านสี (Color) กลิ่น
รส (Flavor) และรสชาติ (Taste) มากกว่าเครื่องดื่มข้าวสังข์หยดที่ผสมถั่วเหลืองและถั่วด าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  โดยผู้ชิมให้คะแนนการยอมรับในผลิตภัณฑ์เรื่องสี (Color) กลิ่นรส (Flavor) และรสชาติ (Taste) ที่ระดับเฉลี่ย
เท่ากับ 7.90 7.93 และ 7.30 ตามล าดับ หมายความว่า ชอบปานกลาง ขณะที่ความชอบโดยรวม (Overall acceptance) 
ของเครื่องดื่มข้าวสังข์หยดทั้ง 3 สูตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีข้อเสนอแนะว่าเครื่องดื่มมีเนื้อ
สัมผัส (Texture) ข้นเกินไป  จึงเลือกเครื่องดื่มข้าวสังข์หยดผสมถั่วแดงมาปรับอัตราส่วนระหว่างข้าวสังข์หยดต่อน้ าลดลงจาก 
1 : 25 เป็น 1 : 30  และเพิ่มถั่วแดงจากร้อยละ 2.5 เป็น 3.5 โดยผสมอินูลินที่ความเข้มข้นร้อยละ 6.0 และ FOS ร้อยละ 3.0 
แล้วน าไปทดสอบคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 3  

ตำรำงที่ 3 คะแนนความชอบโดยเฉลี่ยคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่ม 
         ข้าวสังข์หยดผสมถั่วแดงท่ีอัตราส่วนต่างๆ  

คุณลักษณะทำงด้ำนประสำทสมัผัส 
(Sensory Attribute) 

อัตรำส่วนข้ำวสังข์หยด : น้ ำ  

1 : 25 
ผสมถั่วแดง 

(2.5%) 

 1 : 30 
ผสมถั่วแดง 

(3.5%) 
เนื้อสัมผัส (Texture) 5.83a  7.30b 
ความชอบโดยรวม (Overall acceptance) 6.20a 7.93 b 

 หมำยเหตุ  ตัวอักษรภำษำอังกฤษ a b  c ที่ต่ำงกันตำมแนวนอน หมำยถึง แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p<0.05) 
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จากตารางผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จ านวน 30 คน ให้การยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มข้าวสังข์
หยดที่ปรับอัตราส่วนระหว่างข้าวสังข์หยดต่อน้ าเท่ากับ 1 : 30  ผสมกับถั่วแดงร้อยละ 3.5 ได้รับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ
ทางด้านประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส (Texture) และความชอบโดยรวม (Overall acceptance) ของผลิตภัณฑ์แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเฉลี่ยเท่ากับ  7.30  และ 7.93 ตามล าดับ หมายความว่า ชอบปานกลาง  จึงได้น าสูตรการผลิตนี้ไป
วิเคราะห์คุณสมบัติทางจุลินทรีย์ พบว่า เครื่องดื่มมีปริมาณยีสต์และราและโคลิฟอร์มไม่เกินมาตรฐานตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการอาหารและยา และวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทดสอบด้วยการวัดค่าความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระ
ของออกซิเจน (Oxygen radical absorbance capacity, ORAC) ได้ค่าเท่ากับ 1,619.82 µmole TE/100 ml 

เครื่องดื่มข้าวสังข์หยดเสริมถั่วแดงนี้แม้ต้มและปั่นละเอียดที่อุณหภูมิสูง (เกือบ 100 oC) ด้วยจุดประสงค์ให้มีความ
ปลอดภัยและสะดวกต่อการบริโภคแต่ก็พบว่ายังคงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงพอสมควรซึ่งการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนจะมี
ผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน  โดยสารประกอบแอนโทไซยานินในเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพจากข้าวสังข์หยดเสริมถั่วแดงอาจสลายตัวเพราะการต้มและปั่นละเอียดที่อุณหภูมิสูงสอดคล้องกับรายงานของ Lin & 
Chou (2008) และ Mulinacci และคณะ (2008) ที่พบว่า แอนโทไซยานินในมันฝรั่งเมื่อน าไปต้มให้สุกจะมีการสูญเสียแอนโท
ไซยานินประมาณร้อยละ 30 (Lin & Chou, 2008 และ Mulinacci et al., 2008) และถ้าแปรรูปด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 60 
oC จะส่งผลใหแ้อนโทไซยานินในบูลเบอร์รี่และองุ่นลดลงอย่างมีนัยส าคัญและจะสลายตัวมากถึงร้อยละ 70 ที่อุณหภูมิระหว่าง 
60-125 oC  (Khanal et al., 2010) เช่นเดียวกับการท าพาสเจอร์ไรส์น้ าส้มที่คั้นสดใหม่ที่อุณหภูมิ 70oC  ท าให้ความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 26) เมื่อเทียบกับน้ าส้มคั้นสดใหม่ (Vieira et al., 2018) แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่นิยมกันทั่วไปพบว่า เครื่องดื่มข้าวสังข์หยดเสริมถั่วแดงนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
(ORAC score) ใกล้เคียงกับน้ าแครนเบอร์รี่ในปริมาตรที่เท่ากัน ดังตารางที่ 4  

ตำรำงที่ 4  เปรียบเทียบกิจกรรมการต้านออกซิเดชันหรือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่นิยม
 บริโภคทั่วไป 

 
เครื่องดื่ม 

 

Total antioxidant activity 
 (ORAC Score)  
(µmole TE/ml) 

น้ าทับทิม 
น้ าบลูเบอรร์ี ่
เคร่ืองด่ืมข้ำวสังข์หยดผสมถั่วแดงเสริมพรีไบโอติก 
น้ าแครนเบอรร์ี ่
น้ าส้ม 
เครื่องดื่มข้าวไรซเ์บอร์รีผ่สมถั่วด าเสรมิ FOS 2 

น้ าชาเขียว 
น้ าแอปเปิ้ล 
น้ าชาด า 
น้ าชาขาว 
เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมงาด า 1  

25.0 
20.6 
16.2 
15.4 
 7.4 
5.7 
5.3 

 4.8 
 3.1 
 2.7 
1.6 

 (ที่มา: ดัดแปลงจาก Seeram และคณะ (2008) (1 นิอร ชุมศรี และคณะ, 2559)  (2 ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์และคณะ, 2561) 
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สรุปผลกำรวิจัย 
อาหารเสริมจากข้าวสังข์หยดเสริมธัญพืชถั่วและพรีไบโอติกที่เหมาะสมคือ เครื่องดื่มที่มีอัตราส่วนระหว่างข้าวสังข์

หยดต่อน้ าเท่ากับ 1:30 ผสมกับถั่วแดงร้อยละ 3.5 ต้มและปั่นให้ละเอียดที่อุณหภูมิ 85-90oC เป็นเวลา 25-30 นาท ีกรองเอา

กากออกแล้วเติมสารละลายอินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เข้มข้นร้อยละ 6.0 และ ร้อยละ 3.0 ของปริมาตรรวมทั้งหมด 

ตามล าดับ ได้รับการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวม (Overall acceptance) เฉลี่ยเท่ากับ 7.93 คะแนน 

มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการบริโภคโดยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ORAC) เท่ากับ 1,619.82 µmole TE/100 ml     

 
ข้อเสนอแนะกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยดเสริมธัญพืชและพรีไบโอติกเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถใช้

เป็นอาหารเสริมควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ ที่หากบริโภคเป็นประจ าอาจส่งผลต่อการป้องกันหรือชะลอการด าเนนิโรคไม่

ติดต่อ (NCDs)  ทั้งหลายทุเลาลงได้ นับเป็นเครื่องดื่มต้นแบบนวัตกรรมอาหารเสริมที่ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) 

สามารถน าไปขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกทางเลือกหนึ่งของผูบ้ริโภค 
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กำรประยุกต์อุปกรณ์ไฟส่องชนิดสวมศีรษะแบบไร้สำยทำงกำรแพทย์ โดยส่งข้อมูล 
ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบ Wi-Fi  

The modified medical headlight with wireless transferring data  
to mobile phone via internet Wifi 

                                      จารุวรรณ จันทร์กอง* 
 อรรถพันธ์ มั่นดอนเรือ** 

บทคัดย่อ 
เครื่อง Headlight เป็นเครื่องมือหนึ่งทางการแพทย์ซึ่งใช้กันทั่วไปในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล และคลินิก 

โดยแพทย์จะใช้ไฟส่องเพื่อใช้ในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น เช่น หู ตา ศีรษะ และปาก ปัจจุบันโรงพยาบาลต้องเสีย
งบประมาณที่สูงในการบ ารุงซ่อมแซม รวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์จากต่าง ประเทศเฉลี่ยต่อเครื่องในราคา 157,500 
บาท เพื่อใหท้ันสมัยเพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการ งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา เครื่อง Headlight โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มาก
ยิ่งข้ึนตาม ความต้องการของผู้ใช้งานในโรงพยาบาล ตลอดจนพื้นท่ีต่างๆ ท่ีอยู่ห่างไกลได้ทันท่วงที  โดยติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ 
LED ทัง้ 2 ประเภท คือ สีคลื่นแสง Warm light และ Day light มีแสงสว่างที่ 80-120 ลูเมน/วัตต์, ติดตั้งกล้อง ความละเอียด
สูง (Maxnomic dynamic Pixels 1280 x 720p) เพื่อบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ,  ปรับลดสายไฟออก ทดแทนด้วยพลังงานจาก
แบตเตอรี่ 4,200 mAh Voltage 3.7 V นอกจากนี้สามารถใช้ข้อมูลภาพ วิดิโอเช่ือมต่อระบบ Wi-Fi อินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อส่ง
ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้แพทย์ ช่วยวินิจฉัย รักษาโรคได้อย่างทันท่วงที  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของเครื่อง  Head light ผ่านการสอบเทียบกับมาตรฐานในห้อง ปฏิบัติการหน่วยวิศวกรรมเครื่องมือทางการแพทย์โดย
บริษัท Sodexo Healthcare Support Service (Thailand) Ltd. โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท  ผลการประเมินจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานของเครื่อง Headlight จากจ านวนทั้งหมด 11 คน มีการประเมินความพึงพอใจความ
สว่างของแสงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากคิดเป็น 81.81%, คุณภาพของกล้อง และการเช่ือมต่อ Wi-Fi อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคิดเป็น 63.00%, 
การใช้งานของแบตเตอรี่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้คิดเป็น 59.00% และลักษณะการออกแบบตัวเครื่องอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้คิดเป็น 
47.72% นอกจากนี้การพัฒนาเครื่อง Head light ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อมีราคา 57,200 บาท ซึ่งสามารถน ามา 
ผลิตในประเทศและใช้ได้จริงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ  :  Headlight, หลอดไฟ LED, ระบบอินเตอร์เนต็ WIFI, มือถือ, โรงพยาบาล 
 
* อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
** วิศวกรแผนกวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
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Abstract 

The medical headlight is a commonly-used equipment in hospitals and clinical settings.  It allows 
clinicians to illuminate and perform physical examinations of inner ears, eyes, oral cavity and brain surgery 
procedures. However, to keep and/or upgrade these devices usable in various areas of service involves a 
great expense, with an average of 157,500 Baht per unit. The current study aimed to improve the functional 
efficacy of the headlight to meet the needs of clinical utilization by attaching two types of LED lamp (i.e. 
Warm light and Day light with 80-120 lumens/Watt) and a high-definition camera (Maxnomic Dynamic Pixels 
128x720 pixel) to capture the incident on video and picture. The video and pictures then can be sent from 
the headlight to either mobile phone or remote computer via wireless internet. The wireless system was 
applied by using lightweight batteries (4,200 mAh Voltage 3.7 V). The efficacy testing and calibration were 
done by the biomedical engineering laboratory of Sodexo Healthcare Support Service (Thailand), Samitivej 
Sukhumvit Hospital. Eleven participants were asked to use the headlight and rated the satisfactory scores. 
The results showed that the participants rated very satisfied in the brightness (81.81%), satisfied in the image 
quality and WI-FI connectivity (63.00%), fairly satisfied in the battery operation and fairly satisfied in design 
(47.72%). Most importantly, the cost of this invention was less expensive, 57,200 Baht per unit, which is 
more affordable, accessible and can be made in the country in the near future. 

 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
    ในปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ได้มีการพัฒนาการปรับปรุงการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือทาง การแพทย์ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและเพื่อให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงรับ การบริการ ที่สะดวก 
รวดเร็ว ทันยุคทันสมัยมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังพบปัญหาค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือ หรืออุปกรณ์บางประเภทท่ีมีราคาสูงมาก 
หรืออาจต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไฟส่องชนิดสวมศรีษะ (Headlight)  รุ่น ProHD LoupeCam® Package มีราคาสูง
โดยประมาณ 157,500 บาท)  เช่นเดียวกันกับยี่ห้องอื่นๆที่ขายในท้องตลาด (www.loupecam.com)  Headlight เป็น
เครื่องมือทางการแพทย์ อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีความจ าเป็นในแผนกรักษาโรคผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือนี้
ส าหรับส่องไฟเพื่อ ช่วยการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเบื้องต้นโดยทั่วไป ได้แก่ การส่องไฟในขั้นตอนท าแผล เย็บไหม การประเมิน 
ภาวะของโรค รวมถึงการใช้งานร่วมกับการผ่าตัด  สอดคล้องกับในอนาคต ประเทศไทยเข้าสู่งสังคม ผู้สูงอายุ (aging society) 
โดยคาดว่าในอนาคตประเทศไทย จะมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2568 และมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2593 โดยผู้หญิงจะมีอายุ เฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายประมาณ 4-5 ปี (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้สูงอายุ , 
2556) ซึ่งผู้สูงอายุมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางด้านสายตา ซึ่งโรค ท่ีพบมากเป็น 3 อันดับแรก คือ ต้อกระจก ต้อหิน และ
โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา (หน่วยเวชสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2551-2555) ซึ่งโรคต้อกระจกเป็นโรคตาที่พบมากใน
ผู้สูงอายุ โดยพบถึง ร้อยละ 50 ในกลุ่มอายุ 65-75 ปี และร้อยละ 70 ในกลุ่มอายุ 75 ปี ข้ึนไป (ลิวรรณ อุนนาภิรักษณ์, 2552) 
รวมถึงการผ่าตัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเครื่องมือแพทย์ Headlight จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการรักษาโรค ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุเหล่านี้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเครื่อง Headlight ซึ่งเครื่องบางรุ่น ผ่านใช้งานมายาวนาน ไม่
ทันสมัย เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ และเครื่อง Headlight รุ่นใหม่นั้นมี ราคาสูงมาก จากอดีตที่ผ่านมาการใช้งาน 
Headlight ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยยังมีปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานตามความเหมาะสมของแพทย์แต่ละบุคคล
ตามความถนัด ซึ่งเครื่องบางรุ่นจะมีแสงสีขาว (Natural white) ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 400-800 nm หรือเครื่องบางรุ่น 
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จะเป็นสีผสม (Complementary) ช่วงความยาวคลื่น 560-590 nm ซึ่งท าให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และเกินความจ าเป็นเมื่อ 
ต้องสั่งซื้อเพื่อใช้งานมาควบคู่กันทั้ง 2 เครื่อง ท าให้ทางโรงพยาบาลต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็น จ านวนมาก ทางผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะเลือกช่วงแสงที่มนุษย์มองเห็น (visible light) ซึ่งแสงช่วงความถี่นี้มีความเหมาะสม และเมื่อใช้หลอดไฟ LED 
ขนาด 70 วัตต์ ขนาดเล็ก โดยจะท าให้มีค่าความสว่างในการส่องสม่ าเสมอ แม้ภายนอก อาคาร และสามารถช่วยประหยัด
พลังงานได้ (พงศกร พ้นภัย, 2560) 

ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้การส่งข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่สามารถท าได้อย่างรวดเร็วรวมถึงเทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่ายภาพที่มีรายละเอี ยดสูงได้ ทางผู้วิจัยจึงได้มี
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือแพทย์ Headlight โดยมีแนวคิดในการเพิ่ม กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมทั้ง
วิดีโอ ด้วยความละเอียดสูงเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Headlight เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล การรักษา รวมถึงเก็บรวมรวมข้อมูล
เพื่อเป็นประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยการส่งข้อมูลวิดีโอ หรือภาพนิ่งผ่าน ตามเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อไป
แสดงยังโทรศัพท์มือถือในขณะเวลาปัจจุบันเพื่อส่งข้อมูลเช่ือมต่อ การรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางที่มีความช านาญ เนื่องจาก
ปัจจุบันโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลในเครือข่ายการให้ บริการทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนบุคลากรแพทย์เฉพาะทางซึ่งการส่ง
ข้อมูลการรักษาอย่างเพียงพอซึ่งจะสามารถ รับค าแนะน าจากแพทย์เฉพาะทางได้แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน
บริเวณที่ห่างไกลสามารถเข้าถึง การบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทันท่วงที 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพ่ือพัฒนา Headlight ได้แก่ ระบบไฟ ระบบกล้อง ระบบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย  

2. เพื่อลดต้นทุนการซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 

3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ Headlight ให้สามารถถ่ายภาพและประมวลผลส่งผ่านในโทรศัพท์มือถือใน ระบบ Wi-Fi 

ไปยังเครือข่ายของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีห่างไกล 

 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย            

งานวิจัยนี้เริ่มจากการออกแบบวางแผนขั้นตอนการท างาน ศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของ Headlight เกี่ยวกับกล้อง
วิดีโอความละเอียดสูง ไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่การใช้งาน รวมถึงระบบถ่ายทอดผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความเป็นไป
ได้ที่จะสร้างเครื่องต้นแบบ  หลังจากการศึกษาข้อมูลแล้วจะท าการออกแบบระบบ ต่างๆ เช่น ระบบการเช่ือมต่อระหว่างกล้อง
วิดีโอความละเอียดสูงกับโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงระบบการถ่ายทอด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากต้นทาง ไปยังปลายทาง 
รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องหลัง การทดสอบการใช้งาน โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่าง ดังนี้ 
 
ขั้นตอนวิธีกำรออกแบบและด ำเนินกำร 
 1.  ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรท ำงำน 
      ประชุมการวางแผนการท าโครงงานร่วมกับโดยมีการวางแผนออกแบบการท างาน ตลอดจนติดตามประเมินผล
การศึกษา 
      2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
      เก็บรวบรวมการรายงานการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของการใช้เครื่อง Headlight ในช่วงการวัด ระยะแสง
ของไฟท่ีปล่อย, ระยะเวลาของการท างานของแบตเตอรี่, การเก็บภาพข้อมูล ขนาดไฟล์ จ านวน และ การส่งข้อมูลวินิจฉัยโรค
ผ่านระบบมือถือ ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
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 3.  สร้ำงโครงประกอบเคร่ือง Headlight    
       สร้างโครงประกอบตัวเครื่องโดยใช้เครื่อง Headligth ที่ช ารุดหรือ เก่าที่พอซ่อมแซมน าช้ินส่วน ที่คัดเลือกมา 
ประกอบการใช้งานโดยวางการพัฒนาช้ินส่วน หลังจากศึกษาข้อมูลแล้วจะท าการออกแบบระบบต่างๆ เช่น ระบบการเชื่อมต่อ
ระหว่างกล้องวิดีโอด้วยความละเอียดสูงเช่ือมกับโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงระบบการถ่ายทอดผ่าน ครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้
มีการออกแบบระบบเบื้องต้น ดังรูป 
 

                                    

                                  ภำพที่ 1  วงจรส่วนประกอบของเครือ่ง Headlight  

1. IC Camera วงจรควบคุมระบบบันทึกภาพอาการของผู้ป่วย  
2. Circuit วงจรควบคุมระบบการท างานของหลอด LED 2 สี และแบตเตอรี ่ 
3. ICQ วงจรรวมทีร่วมทุกระบบการท างานไว้ด้วยกัน 
 
 จากภาพท่ี 2 ภาพจากกล้องบน Headlight ปรับเปลี่ยนวงจรวิดิโอภาพเพื่อบันทึกข้อมูล จากนั้นไดป้รบัเปลี่ยน วงจร
การท างานของหลอดไฟรวมทั้งแบตเตอรี่  
 
หลักกำรท ำงำนเคร่ือง Headlight   

แผนผังการออกแบบการท างานเครื่อง Headlight โดยจะใช้แบตเตอร์รี่ควบคุม ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า ระบบไฟ 2 
สี สี Warm White กับสี Day light ที่อยู่ด้านล่างส่วนของกล้อง จากน้ันกล้องที่มีระบบ Wi-Fi  จะเป็นตัวบันทึกภาพที่ควบคุม
ด้วยโทรศัพท์ ภาพน้ันจะปรากฏทีม่ือถือ และสามารถส่งรูปภาพไปยงัอุปกรณ์อื่นๆ ได้  
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  ภำพที่ 2 แผนผังการท างานของโครงสร้างเครื่อง Headlight  

กำรทดสอบประสิทธิภำพเคร่ือง Headlight                                             
       ผู้วิจัยจะท าการทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ เป็นอันดับ
แรกภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะส่งเครื่องต้นแบบทดสอบการใช้งานเพื่อสอบเทียบมาตรฐานกับแผนกปฏิบัติการ
หน่วยวิศวกรรมเครื่องมือทางการแพทย์โดยบริษัท Sodexo Healthcare Support Service (Thailand) Ltd. โรงพยาบาล
สมิติเวชสุขุมวิท โดยวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญจะทดสอบ ด้านคุณลักษณะฟังก์ชัน การท างาน รวมถึงเปรียบเทียบค่าต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์        
        จากนั้นผู้วิจัยจะทดสอบการใช้งานโดยส่งข้อมูลด้วยสัญญาน Wi-Fi ผ่านมือถือของเครื่องต้นแบบจาก โรงพยาบาล
สมิตติเวช สุขุมวิท ไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายที่อยู่ห่างไกล เพื่อทดสอบการใช้งานจากแพทย์ หรือบุคลากรผู้ใช้งานจริง โดย
น าข้อคิดเห็นท่ีได้ มาใช้ปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้งานมากท่ีสุด  
 
กำรประเมินผลกำรวิจัย 
        น าข้อมูลที่ได้มาประเมินผลการท างานถึงความแม่นย าที่ถูกต้อง โดยออกแบบสอบถามจากผู้ใช้งาน และตรวจสอบ
เทียบมาตรฐานการท างาน (Calibration)  
        หลังจากนั้น ส ารวจความพึงพอใจจากแบบประเมินสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานจริง 
เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล วิศวกรเครื่องมือทางการแพทย ์ทดสอบข้อมูลทางสถติิคิดเป็นร้อยละ 
 
ผลกำรวิจัย 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพน าไปใช้งานของเครื่อง Headlight  โดยจะท าการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น 
ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มความชัดเจนและสีเป็นธรรมชาติมากขึ้น, ติดตั้งระบบ บันทึกภาพเคลื่อนไหว
หรือภาพน่ิงเพื่อเป็นข้อมูลประวัติการรักษาและการตรวจวินิจฉัย, ติดตั้งแบตเตอรี่ส ารอง มีน้ าหนักเบาเพื่ออ านวยความสะดวก
ไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ และส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งและรับข้อมูลตรวจ วินิจฉัยรักษาได้อย่างทันท่วงที 
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โครงสร้ำงส่วนประกอบของเคร่ือง Headlight แบบส ำเร็จ 

 

               

  

 

 

 
                       ภำพที่ 3 โครงสร้างส่วนประกอบของเครื่อง Headlight แบบส าเร็จ 

ก าหนดให ้
 หมายเลข  1   ตัวปรับขนาดรอบศีรษะ                                                                                                                                          
 หมายเลข  2   ที่เก็บแบตเตอรี่เข้ากับโครงพลาสติก                                                                                                                                          
 หมายเลข  3   สวิตท์ควบคมุไฟ Day light                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 หมายเลข  4   สวิตท์ควบคมุไฟ Warm White                                                                                                                                                 
 หมายเลข  5   ปุ่มเปดิ / ปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi                                                                                                                                            
 หมายเลข  6   ล ากล้องแสดงความสว่างของไฟ                                                                                                                                                   
 หมายเลข  7   กล้องส าหรับถ่ายภาพน่ิงและบันทึกวิดีโอ                                                                                                                                                        
 หมายเลข  8   ตัวปรับขนาดด้านบนศรีษะ                                                                                                                                        
 
ผังระบบกำรท ำงำน และรำยละเอียดของเคร่ือง Headlight แบบส ำเร็จ 
 เมื่อเรากดสวติท์ปล่อยพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอร์รี่ จากนั้นเปิดสวิตท์เลือกสีไฟตามความเหมาะสมของ ผู้ใช้งาน 
Day light หรือ Warm white หมุนปรับความเข้มแสงโดยใหต้ าแหน่งกล้องและไฟ ส่องไปบริเวณวัตถุ  แล้วน ามือถือมาเช่ือม
กับกล้องด้วยระบบสญัญาณ Wi-Fi ภาพที่เราเห็นถูกควบคมุหรือตามองเห็นได้จะแสดงอยู่ บนหน้าจอมือถือเลือกจุดโฟกัส และ
กดบันทึกภาพนิ่งหรือวีดิโอไฟล์บันทึกด้วยมือถือสามารถส่งไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ด้วยระบบ Wi-Fi  

 

 

 

 

 

 
                                    ภำพที่ 4  ผังระบบการท างานของเครื่อง Headlight  
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 กล้องบันทกึภำพ ; รำยละเอียดและคุณภำพกำรท ำงำนของส่วนประกอบ Camera HD Webcam                                                                                                               
                                  -    Item color: silver                                                                                                                                                                                                
                                  -    Maxnomic dynamic Pixel: 1.0 M pixels  (1280 x 720)p 
                                                                                                                                                                         
 แบตเตอร่ี ; รำยละเอียดและคุณภำพกำรท ำงำนของส่วนประกอบ  Battery                                                                                                                                            
                                   -    รุ่น : Ultra Fire 18650  Li-ion  (สีแดง)                                                                                                                                                                      
                                   -    ความจุ : 4,200 mAh                                                                                                                                            
                                   -    Voltage: 3.7 V     
                                       
 หลอดไฟ LED ; รำยละเอียดและคุณภำพกำรท ำงำนของส่วนประกอบไฟสี Day light, Warm White       
                   -    ชนิดหลอดไฟ:  LED                                                                                                                           
                  -    แสงสว่างที่: 80-120 ลูเมน/วัตต ์
 
 ขั้นตอนกำรใช้งำนของเคร่ือง Headlight  
      1.  น าเครื่อง Headlight มาวางบนศีรษะ   

     2.  หมุนปรับขนาดรอบศรีษะด้านหลังของ Headlight  
     3.  เปิดสวิตช์ปล่อยพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรีไ่ฟจะแสดงสเีขียวตรงสัญลักษณ์ LED สีขาว 
     4.  กดสวติช์ด้านขวาของเครือ่ง Headlight เพื่อเลือกชนิดของสีสญัลักษณ์ – ส ีWarm white     
          สัญลักษณ์ * ส ีDay light 
     5.  น า Smart phone มาเช่ือมกับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้กล้องท างานได้   
     6. ภาพจะแสดงท่ีหน้าจอ Smart phone  ควบคุมภาพและโฟกัสบนหน้าจอ Smart phone 
     7. รูปภาพจะถูกบันทึกอยู่ในไฟล์ Smart phone และเปิดแสดงรูปภาพได้จากไฟล์ที่บันทึก 

 
 ผลจำกประเมินกำรทดสอบประสทิธิภำพของเคร่ือง Headlight  

ผลกำรทดสอบภำพถ่ำยจำกเคร่ือง Headlight      

 

 

  

 

 

ภาพบันทึกจากดวงตาที่ ที่ก าลังขยายต่ าสุด X 2.0 ผลพบรอยแดง บริเวณหัวตาขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบ กับภาพ
บันทึกภาพจากดวงตาที่ก าลังขยาย X 4.0 ผลพบเส้นเลือดฉีกแตกบริเวณหัวตาขนาดที่กว้าง และชัดเจน เมื่อถ่ายจากแสง Day 
light ระยะโฟกัส 30 cm. 
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ตารางที่ 1 กำรเปรยีบเทียบกำรพัฒนำเครื่อง Headlight แบบเดิมทั่วไป และแบบพัฒนำของผู้วิจัย 

รายละเอียด แบบเดิม แบบพัฒนา 

1. หลอดไฟ LED 2 ชนิด - ✓ 
2. กล้องควำมละเอยีด - ✓ 
3. แบตเตอรี ่ - ✓ 
4. เชื่อมสัญญำณ Wi-Fi - ✓ 
5. รำคำถูก - ✓ 

            ผลกำรน ำข้อมูล และฟังก์ช่ันของส่วนประกอบเครื่อง Headlight ที่ได้มำประเมินผลกำรท ำงำน ถึงควำมแม่นย ำที่
ถูกต้องโดยรำยละเอียดของกำรท ำงำนผ่ำนกำรสอบเทียบกับมำตรฐำนในห้องปฏิบัติกำรโดยมี วิศวกรด้ำนเครื่องมือทำง
กำรแพทย์เป็นผู้ประเมินโดย หลอดไฟ LED และเพิ่มชนิดของสีเพื่อเลือกคลื่นแสง เพิ่มระบบควบคุมอย่ำงง่ำยในกำร สลับใช้ไฟ
สองสีที่มีแสงสว่ำงที่ 80-120 ลูเมน/วัตต์, กล้องควำมละเอียด Maxnomic dynamic Pixel (1280 x 270p) เพื่อบันทึก
ภำพนิ่งและวิดีโอ และควำมจุของแบตเตอรี่ 4,200 mAh Voltage 3.7 V ตอบสนองกำรรองรับต่อกำรใช้งำนนอกพ้ืนท่ีห่ำงไกล
ได้ นอกจำกนี้ในกำรเปรียบเทียบรำคำ ในกำรพัฒนำ Headlight  จะใช้งบประมำณทั้งสิ้น 57,200 บำท ซึ่งรำคำถูกกว่ำ 
Headlight แบบเดิมทั่วไป ที่ใช้ในโรงพยำบำล 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประสิทธิภำพของเคร่ือง Headlight 
การส ารวจความพึงพอใจเครื่อง Headlight จากแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มผู้ร่วมประเมิน 11 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

แพทย์จ านวน 1 คน พยาบาลจ านวน 5 คน ผู้ช่วยพยาบาลจ านวน 3 คน ช่างเครื่องมือแพทย์ จ านวน 2 คน ในโรงพยาบาล โดย
มีเกณฑ์การประเมินคะแนนคดิเปน็เปอร์เซ็นต์ โดยแสดงผลประเมินความพึงพอใจ เป็นกราฟดังต่อไปนี้ 

                 

        กรำฟที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจประสิทธิภาพเครื่อง Headlight

80 -100%  อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก   
60 -79%    อยู่ในเกณฑ์ที่ดี   
40 -59%    อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้   
20 -39%    อยู่ในเกณฑ์ที่น้อย  

       0 -19%     อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยท่ีสุดหรือควรปรับปรุง 
      124 

 



 

 

 

              ผลจากการประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่อง Headlight โดยส่วนประกอบออกเป็นท้ัง 4 ด้าน พบว่า ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อสีและความสว่างของไฟ มีระดับความพึงพอใจจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คิดเป็น 81.81%,  คุณภาพ
ของกล้องการเช่ือมต่อ Wi-Fi มีระดับความพึงพอใจจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคิดเป็น 63.00%,  การใช้งานแบตเตอรี่มีระดับความพึง
พอใจจัดอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้คิดเป็น 59.00% และลักษณะของตัวเครื่อง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้คิดเป็น 
47.72%  

 
อภิปรำยผล 

     จากผลการพัฒนาการสร้างเครื่อง Headlight ส าหรับการใช้งาน OPD  ตา หู จมูก ปาก สามารถ ถ่ายภาพ
ในช่วงก าลังขยายต่ าสุด X 2.0 และช่วงก าลังขยายสูงสุด X 4.0 ระยะโฟกัส ภายในระยะห่าง 1 cm. ดังนั้นช่วงความกว้างที่
น ามาใช้ในงานจริง และมีจุดโฟกัสที่ดีที่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนในก าลังขยายที่แตกต่าง กันและสามารถส่งผ่านมือถือ
ด้วยระบบ Wi-Fi ได้ดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ต้องขึ้นกับความสามารถการรองรับข้อมูล ของมือถือรุ่นต่างๆ กัน โดยในงานวิจัยครั้งนี้
ได้พัฒนาร่วมกับมือถือ iphone6 ท าให้สามารถรองรับความละเอียด ของภาพได้ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นกับบริเวณพื้นที่ ส่ง -รับ ใน
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตอีกด้วย และสอดคล้องจากผล การประเมินความพึงพอใจการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่อง 
Headlight โดยส่วนประกอบออกเป็นทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านสีและความสว่างของไฟ, ด้านคุณภาพของกล้องการเช่ือมต่อ  
Wi-Fi, ด้านการใช้งานแบตเตอรี่ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจในระดับดี และดีมากเกินร้อยละ 50 ในขณะที่
การประเมินด้านลักษณะ ของตัวเครื่องมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้คิดเป็น 47.72% อาจเนื่องด้วยการพัฒนา
เครื่อง Headlight มาจากโครงสร้างต้นแบบของโมเดลรุ่นเก่าท่ีมีการใช้งานในโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วท าให้เกิดการวางต าแหน่ง
บริเวณส่วน ประกอบของเครื่องขาดการสมดุลด้วยมีน้ าหนักของตัวกล้องถ่ายเทไปด้านหน้า และอาจส่งผลท าให้เมื่อน ามา 
ประยุกต์ใช้งานจริงในการสวมใส่บนศีรษะยังขาดความสมดุล  และความคล่องตัวต่อการท างานจึงส่งผลต่อ การประเมินความ
พึงพอใจในด้านดังกล่าว 
 
สรุปผลงำนวิจัย 

การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง Headlight โดยการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ LED ทั้ง 2 ประเภท สามารถเพิ่มความ
ชัดเจนและสีเป็นธรรมชาติมากขึ้น และยังอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการเลือกใช้ตาม ความถนัดได้แพทย์สามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งเพื่อเป็นข้อมูลประวัติการรักษา และติดตาม การตรวจ วินิจฉัยโดยเรี ยกดูข้อมูลใน
โรงพยาบาลและส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางร่วมวินิจฉัยเมื่ออยู่พื้นที่ห่างไกลแม้บริเวณไม่มีไฟฟ้าเนื่องจากมีแบตเตอรี่ส ารอง 
น้ าหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi  นอกจากนี้การพัฒนาเครื่อง Headlight ยังมีราคา
ถูกเมื่อเทียบราคาในท้องตลาด และสามารถต่อยอดผลิตสู่โรงงาน อุตสาหกรรมได้ในล าดับต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

สามารถเพิ่มและสิทธิภาพการท างาน Head light ในการส่งภาพนิ่งวิดีโอเคลื่อนไหวด้วยการปรับใช้ ตัวต้านทานที่มี
ค่า 500 โอห์ม – 1k โอห์ม  ซึ่งจะสามารถช่วยในการส่งสัญญาณที่มีความถี่สูง เพื่อลดระยะเวลา และเพิ่มความรวดเร็ว ในการ
การเช่ือมต่อสัญญาณ Wi-Fi   

ในการพัฒนางานวิจัยครั้ งต่อไปควรมีการปรับวางต าแหน่งส่วนประกอบของเครื่องให้สมดุล  กะทัดรัด ใน
ส่วนประกอบของเครื่อง เพื่อให้เหมาะสม คล่องแคล่วต่อการเคลื่อนที่ในการใช้งานด้วยการสวมบนศีรษะ ในโรงพยาบาล 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing  

และ 5G ร่วมกับระบบดูแลสุขภาพ 

          ดร. นวปฎล  กิตติอมรกุล*  

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมำกมำยที่ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์มีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงระบบ

ดูแลสุขภำพ (Healthcare System) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีควำมส ำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อีกด้วย จำกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
มำกมำยในปัจจุบันมี 3 เทคโนโลยีที่มีสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ร่วมกัน แล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบดูแลสุขภำพ เพื่อให้
ระบบดูแลสุขภำพมีประสิทธิภำพและมีควำมสะดวกมำกยิ่งข้ึน นั่นคือเทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G โดย
ทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นแตกต่ำงกัน ดังนี้ เทคโนโลยี Big Data สำมำรถใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมหำศำล เพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรพยำกรณ์เหตุกำรณ์ เช่น กำรจรำจร และสภำพอำกำศ หรือให้ปัญญำประดิษฐ์เรียนรู้ให้เกิดกำรตัดสินใจได้
อย่ำงถูกต้อง และแม่นย ำ ส ำหรับเทคโนโลยี Cloud Computing เป็นระบบกำรเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต 
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อ Hardware และ Software ให้กับองค์กรได้ ส่วนเทคโนโลยี 5G เป็นระบบสื่อสำรควำมเร็วสูง 
โดยส่งข้อมูลได้เร็วกว่ำเทคโนโลยี 4G ถึง 20 เท่ำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มำกมำย เช่น กำรควบคุม และสั่งกำร
เครื่องจักรจำกระยะไกลเป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยีเหล่ำนี้ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ธุรกิจ อุตสำหกรรม กำรศึกษำ 
รวมไปถึงระบบดูแลสุขภำพ โดยทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้สำมำรถส่งผลกรระทบต่อระบบดูแลสุขภำพให้พัฒนำขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด 
เช่น สำมำรถวิเครำะห์โรคได้อย่ำงแม่นย ำขึ้น เทคโนโลยีผ่ำตัดทำงไกล รวมไปถึงกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพทำงไกลโดย
แพทย์ผู้เช่ียวชำญ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขควรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่ำนี้เพื่อเป็นกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบดูแลสุขภำพ 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : ระบบดูแลสุขภำพ, เทคโนโลยีดิจิทัล, Big Data, Cloud Computing, 5G 
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Abstract 
 Now, there are many digital technologies making human life conveniently. These digital 
technologies include healthcare system that is very important to human. There are 3 digital 
technologies which are Big Data, Cloud Computing and 5G  that can together apply to healthcare 
system in order to improve its performance. Big data technology is enormous information that 
can be use to increase the accuracy of Artificial Intelligent (AI) decision and prediction such 
Traffic and weather. For Cloud computing technology, this technology can store and process 
the information on internet. It can reduce hardware and software cost for organization. Finally, 
5th Generation (5G) is a high speed communication technology. The information sending of 5G 
has 20 times higher than. It can use to control and command machine remotely. Therefore, 
these technologies can apply to many businesses such as industrial, education and healthcare 
system. For healthcare system, these technologies can improve by leaps and bounds for 
example it can improve accuracy of disease diagnosis and it can use for teleoperation. Medical 
staffs need to learn these technologies in order to apply to get the highest benefit for 
healthcare system. 

Keywords : Healthcare system, Digital technology, Big Data, Cloud Computing, 5G 

 
บทน า 
 ประเทศไทยเข้ำสู่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักรำช 2504 ในปัจจุบันประเทศไทยมี
โมเดลขับเคลื่อนควำมมั่งคั่งของประเทศไทยจ ำนวน 4 โมเดล คือ ประเทศไทย 1.0 ประเทศไทย 2.0 ประเทศไทย 3.0 และ
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งแต่ละโมเดลได้มีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับยุคสมัย (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม, 2557) 
โดยโมเดลประเทศไทย 1.0 ได้เน้นกำรส่งเสริมผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่นกำรส่งออกข้ำวเปลือก มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ และ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรอื่น ๆ ต่อมำเข้ำสู่ยุคของโมเดลประเทศไทย 2.0 ในโมเดลนี้เป็นกำรส่งสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเบำ 
โดยเน้นอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ต่อมำในโมเดลประเทศไทย 3.0 ได้มุ่งเน้นอุตสำหกรรม
หนักเพื่อกำรส่งออกเป็นหลัก เช่น ยำนยนต์ ปิโตรเคมี รวมถึงสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ ในยุคของ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลที่เน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงกำรบริกำรที่ใช้ทักษะขั้นสูง ใน
โมเดลนี้กำรน ำนวัตกรรมที่มีควำมทันสมัยมำประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสำธำรณูปโภค อุตสำหกรรม กำรประกอบธุรกิจ 
กำรศึกษำ และระบบอ่ืน ๆ จะสำมำรถช่วยให้ระบบเหล่ำนั้นพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยโมเดลกำรขับเคลื่อนควำมมั่งคั่ง
ของประเทศไทยแสดงได้ดังภำพต่อไปนี้ 
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 ที่มา : วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปประเทศไทย และกำรปรับเปลี่ยนกลไกภำครัฐ, สภำปฏิรูปแห่งชำติ 

รูปที่ 1 โมเดลประเทศไทยตั้งแต่ 1.0 – 4.0 

ระบบดูแลสุขภำพเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีควำมส ำคัญต่อสุภำพของคนไทยทั่วทั้งประเทศ หำกระบบดูแลสุขภำพของ
คนไทยได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชำชนเป็นอย่ำงมำก ซึ่งในยุคของ Thailand 
4.0 ซึ่งเป็นยุคของกำรสร้ำงมูลค่ำด้วยนวัตกรรม ซึ่งหำกมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้ในระบบดูแลสุขภำพ จะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้สูงขึ้น รวมถึงควำมรวดเร็วและแม่นย ำในกำร
วินิจฉัยโรคต่ำงๆ  

ปัจจุบันยังมีปัญหำต่ำง ๆ ในระบบดูแลสุขภำพ ซึ่งสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำแก้ไขได้ เช่น กำรวินิจฉัยโรคที่ไม่
แม่นย ำ เนื่องจำกบำงโรคมีกำรแสดงอำกำรที่ใกล้เคียงกัน จนอำจท ำให้เกิดควำมสับสนและวินิจฉัยโรคผิด ระบบกำรจัดคิวผู้
ป่ำยในโรงพยำบำล ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเสียเวลำในกำรรอเข้ำรับกำรรักษำเป็นเวลำนำน รวมไปถึงปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ในโรงพยำบำลที่ห่ำงไกล ซึ่งหำกน ำเทคโนโลยีเหล่ำนี้มำใช้ ผู้ป่วยในโรงพยำบำลที่ห่ำงไกลสำมำรถได้รับ
กำรรักษำจำกแพทย์ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องขนย้ำยผู้ป่วย ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้สำมำรถแก้ ไขได้โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วย โดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันท่ีสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบดูแลสุขภำพ คือ เทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G ซึ่งทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้
สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย  

 
เทคโนโลยี Big Data 
 Big Data หมำยถึง ข้อมูลจ ำนวนมำกมหำศำลของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทุกรูปแบบ โดยอำจจะเป็น
ข้อมูลเชิงโครงสร้ำง (Structured Data) (White, 2012) เช่น ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของตำรำง หรืออำจจะเป็นข้อมูลกึ่ง
โครงสร้ำง (Semi-Structured Data)  เช่น ล็อกไฟล์ (Log files) ต่ำงๆ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นโครงสร้ำง (Unstructured Data) 
เช่น ข้อมูลกำรโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่ำนสังคมเครือข่ำย (Social Network)  เป็นต้น โดยอำจจะเป็นข้อมูลที่มำจำกภำยใน และ
ภำยนอกองค์กร หรือข้อมูลที่มำจำกทุกช่องทำงกำรติดต่อกับลูกค้ำ ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลดิบท่ีจ ำเป็นต้องน ำมำประมวล 
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และวิเครำะห์ เพื่อน ำผลที่ได้มำสร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กร Big Data มีคุณลักษณะส ำคัญอยู่ 4 ประกำร คือ เป็นข้อมูลที่มีขนำด
มหำศำล (Volume) มีควำมซับซ้อนหลำกหลำย (Variety) และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วอยู่ตลอดเวลำ (Velocity) ยังไม่
สำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้ (Veracity) ได้ในทันที (Hilbert, 2011) 
 ควำมส ำคัญของเทคโนโลยี Big Data ไม่ใช่ปริมำณข้อมูลจ ำนวนมำก แต่เป็นกำรจัดกำรกับข้อมูลจ ำนวนมหำศำล
เหล่ำนั้น องค์กรมีควำมจ ำเป็นจะต้องวิเครำะห์ข้อมูลเหล่ำนั้น เพื่อค้นหำค ำตอบซึ่งจะช่วยในกำรลดต้นทุน ลดเวลำ พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และหำข้อเสนอที่ดีท่ีสุด และตัดสินใจอย่ำงชำญฉลำด (Cukier, 2010) 
 ข้อจ ำกัดของเทคโนโลยี Big Data คือ จ ำเป็นต้องมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจ ำนวนมหำศำล ซึ่งจ ำเป็นต้องลงทุนสูงมำก 
โดยบำงหน่วยงำนท่ีมีขนำดเล็กอำจไม่สำมำรถเตรียมระบบ Big Data ของตัวเองได้ 

 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data กับระบบดูแลสุขภาพ 

เมื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลสุขภำพรวมข้อมูลจำกเทคโนโลยี Big Data เข้ำกับกำรวิเครำะห์ที่มีประสิทธิภำพ 
ระบบดูแลสุขภำพจะสำมำรถท ำงำนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยกตัวอย่ำงเช่น สำมำรถช่วยเหลือแพทย์ใน
กำรระบุสำเหตุของอำกำรป่วยของผู้ป่วยได้อย่ำงแม่นย ำ แพทย์สำมำรถลดเวลำในกำรซักประวัติของผู้ป่วย เนื่องจำกเทคโนโลยี 
Big Data รวบรวมประวัติต่ำง ๆ เช่น ประวัติกำรรักษำ กำรแพ้ยำ ไว้อย่ำงละเอียด จำกข้อมูลขนำดใหญ่นี้แพทย์สำมำรถน ำ
ข้อมูลมำใช้ในกำรวิเครำะห์ พยำกรณ์วิธีกำรรักษำที่แม่นย ำ และเหมำะสมได้ (กำนต์, 2560) นอกจำกนี้หำกป้อนข้อมูลให้กับ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligences, AI) จะสำมำรถท ำให้ปัญญำประดิษฐ์สำมำรถเรียนรู้และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ควำมแม่นย ำในกำรวินิจฉัยและรักษำโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน (Horvitz, 1988) 

 
เทคโนโลยี Cloud Computing 
 เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ห่ำง
จำกผู้ใช้งำน แต่สำมำรถรับส่งข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ตได้ (Ronald L. Krutz, 2010) ดังนั้นผู้ใช้จึงลดต้นทุนในกำรจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูง กำรซื้อหน่วยควำมจ ำเพื่อเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ รวมไปถึงซอฟท์แวร์รำคำแพง โดยระบบ 
Cloud Computing สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) 
และ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (Rajkumar Buyya, 2011) 
 ระบบ Software as a Service (SaaS) เป็นกำรเช่ำซอฟท์แวร์ผ่ำนครือข่ำยอินเตอร์เน็ต โดยหน่วยประมวลผลจะอยู่
ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร ดังนั้นผู้ใช้งำนจึงไม่เป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูง และซอฟท์แวร์รำคำแพง 
ยิ่งไปกว่ำน้ันผู้ใช้งำนยังสำมำรถท ำงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ ตัวอย่ำงของระบบ Software as a Service (SaaS) คือ Google Docs 
Microsoft OneNote และ Microsoft Office 360 เป็นต้น 
 ระบบ Platform as a Service (PaaS) เป็นกำรเตรียมฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และชุดค ำสั่งโดยผู้ให้บริกำร ซึ่งผู้ใช้งำน
สำมำรถส่งข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตไปยังผู้ให้บริกำร เพื่อใช้บริกำรฮำร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และชุดค ำสั่งในกำรประมวลผล
ข้อมูล ตัวอย่ำงของระบบ Platform as a Service (PaaS) คือ Google App Engine และ Microsoft Azure 
 ระบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ระบบให้บริกำรคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization computer 
service) บำงครั้งเรียกว่ำระบบ Virtual Desktop ระบบ Infrastructure as a Service (IaaS) จะให้บริกำรหน่วยควำมจ ำเพื่อ
เก็บข้อมูลและกำรประมวลผลข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ส ำหรับกำรให้บริกำรหน่วยควำมจ ำเพื่อเก็บข้อมูลนั้น ผู้ใช้สำมำรถ
ปรับขนำดของหน่วยควำมจ ำได้ด้วยตัวเองตำมควำมเหมำะสม ตัวอย่ำงกำรให้บริกำรหน่วยควำมจ ำเพื่อเก็บข้อมูลของระบบ 
Infrastructure as a Service (IaaS) คือ DropBox Google Drive และ iCloud ส ำหรับกำรให้บริกำรกำรประมวลผลข้อมูล
นั้นผู้ใช้งำนสำมำรถส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริกำรเพื่อประมวลผล จำกนั้นผู้ให้บริกำรจะส่งผลลัพธ์กลับมำยังผู้ใช้ ตัวอย่ำง  
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กำรให้บริกำรกำรประมวลผลข้อมูลของระบบ Infrastructure as a Service (IaaS) คือ Google Compute Engine และ 
Amazon Web Services โครงสร้ำงของระบบ Cloud Computing แสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ 

 

  
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 โครงสร้ำงของระบบ Cloud Computing 

ข้อจ ำกัดของเทคโนโลยี Cloud Computing คือ กำรมูลค่ำลงทุนวำงระบบของผู้ให้บริกำรสูงมำก ผู้ประกอบกำร
รำยย่อยจึงไม่นิยมลงทุนเอง แต่จะใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ เช่น Google Microsoft และ Apple เป็นต้น โดยเสีย
ค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน  

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing กับระบบดูแลสุขภาพ 
กำรน ำเทคโนโลยี Cloud Computing มำใช้ในระบบดูแลสุขภำพ จะช่วยให้แพทย์ทรำบถึงข้อมูล ประวัติของผู้ป่วย 

เช่น ประวัติกำรแพ้ยำ ประวัติกำรรักษำ แม้ผู้ป่วยจะไม่เคยรักษำกับแพทย์คนนี้มำก่อน ยกตัวอย่ำง เช่น กรณีผู้ป่วยเกิดป่วยที่
ต่ำงประเทศ แพทย์สำมำรถทรำบถึงประวัติกำรรักษำได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้สำมำรถรักษำได้ตรงอำกำรอย่ำงแม่นย ำ (Repu, 
2016) 
 
เทคโนโลยี 5G 
 เทคโนโลยี 5G (5th Generation) หมำยถึง ระบบเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ 5 เป็นเครือข่ำยไร้สำยที่ ได้รับกำร
พัฒนำต่อเนื่องมำจำก 4G (4th Generation) และเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมำ โดยจะมีกำรน ำมำใช้งำนอย่ำงเต็มรูปแบบ
ในป ีพ.ศ. 2563 ท ำงำนในย่ำนควำมถี่ต่ ำและกลำงโดยใช้ควำมถีต่่ ำและกลำง (Low and Mid Band) ระหว่ำง 600 MHz ถึง 6 
GHz ยิ่งไปกว่ำนั้นเทคโนโลยี 5G ยังสนับสนุนย่ำนควำมถี่สูง (High band) ระดับ mmWaves (millimeter Waves) ที่ช่วง
ควำมถี่ 24 GHz – 100 GHz ซึ่งเรียกว่ำ 5G NR (New Radio) หรือ Ultra fast 5G Network (Bjornson, 2015) 
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รูปที่ 3 ย่ำนควำมถ่ีเทคโนโลยี 5G 

 จุดเด่นของเทคโนโลยี 5G อย่ำงแรกคือ สำมำรถตอบสนองต่อกำรส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยมีควำมเร็วกำรส่งข้อมูล
สูงสุดถึง 20 Gbps (Gigabits per second) ซึ่งเร็วกว่ำ 4G ถึง 20 เท่ำ จำกเดิมที่ เทคโนโลยี 4G ส่งข้อมูลได้ 1 Gbps 
นอกจำกนี้เทคโนโลยี 5G ยังสำมำรถส่งข้อมูลได้มำกถึง 50 EB (Exabyte) ต่อเดือน ซึ่งปริมำณข้อมูลมำกกว่ำ 4G ถึง 7 เท่ำ 
(ปริมำณกำรส่งข้อมูล 4G มีค่ำเท่ำกับ 7.2 EB ต่อเดือน) จำกท่ีกล่ำวมำในข้ันต้นเทคโนโลยี 5G มีช่วงควำมถี่กว้ำง (600 MHz – 
100 GHz) จึงมีย่ำนควำมถี่ให้เลือกใช้งำนได้มำกกว่ำเทคโนโลยี 4G ซึ่งมีช่วงควำมถี่สูงสุด 3 GHz อีกหนึ่งจุดเด่นที่ส ำคัญของ
เทคโนโลยี 5G คือ ค่ำ Latency ซึ่งค่ำ Latency หมำยถึง ค่ำควำมเร็วในกำรตอบสนองกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริกำรกับโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน่วยเป็น ms (millisecond) โดยเทคโนโลยี 
5G มีค่ำ Latency ที่ต่ ำมำก โดยมีค่ำต่ ำกว่ำ 1-5 ms ในขณะที่เทคโนโลยี 4G มีค่ำ Latency ประมำณ 40-60 ms (Larsson, 
2014) 
 ข้อจ ำกัดของระบบ 5G คือ มีต้นทุนกำรจัดเตรียมระบบสูงมำก เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนช่วงควำมถี่ให้สูงขึ้น ดังนั้น
อุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น เสำส่งสัญญำณทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่สำมำรถใช้เสำส่งสัญญำณของระบบ 4G ที่มีอยู่เดิมได้ รวมถึง
อุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด นอกจำกนี้อุปกรณ์รับสัญญำณ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้
รองรับควำมถี่คลื่น 5G อีกด้วย 

 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับระบบดูแลสุขภาพ 

เทคโนโลยี 5G มีจุดเด่นในกำรส่งข้อมูลที่มีควำมเร็วสูง และมีค่ำ Latency ต่ ำมำก จุดเด่นเหล่ำนี้สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้มำกมำย นอกจำกจะสำมำรถส่งข้อมูลประวัติผู้ป่วยได้อย่ำงรวดเร็วทั่วโลกแล้ว เนื่องจำกเทคโนโลยี 5G 
มีค่ำ Latency ต่ ำมำก จึงท ำให้กำรรับส่งข้อมูลตำมเวลำจริง (real-time) มำกยิ่งขึ้น จึงสำมำรถท ำให้เกิดเทคโนโลยีกำรผ่ำตัด
ทำงไกลได้ หรือผู้ป่วยท่ีอยู่ในโรงพยำบำลที่ห่ำงไกลสำมำรถได้รับกำรรักษำหรือผ่ำตัดจำกแพทย์ผู้เช่ียวชำญจำกอีกโรงพยำบำล
ได้ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G ร่วมกับระบบดูแลสขุภาพ 
 จำกหัวข้อที่ผ่ำนมำได้กล่ำวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีทั้ง 3 ชนิด โดยแต่ละชนิด มีจุดเด่นที่แตกต่ำงกัน แต่หำกน ำ
จุดเด่นของแต่ละเทคโนโลยีมำรวมกันแล้วจะเกิดประโยชน์ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของระบบดูแลสุขภำพอย่ำงมำกมำย และเกิด
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรรักษำแบบก้ำวกระโดด เช่น กำรน ำข้อมูลผู้ป่วยอย่ำงละเอียดในรูปแบบของ Big Data มำใช้วิเครำะห์
เพื่อเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรวินิจฉัยโรค และลดเวลำในกำรรักษำ จำกนั้นน ำข้อมูลกำรวิเครำะห์เหล่ำนั้นส่งผ่ำนเทคโนโลยี 5G 
ไปไว้บน Cloud เพื่อเก็บไว้ใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลำทั่วโลก นอกจำกน้ียังน ำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์จำก Cloud ส่งผ่ำนเทคโนโลยี 5G 
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ใช้ในกำรรักษำทำงไกลแบบ Realtime ได้อีกด้วย ซึ่งกำรรักษำทำงไกลนี้ รวมไปถึงกำรผ่ำตัดทำงไกล ซึ่งท ำได้ทั่วโลก นั่น
หมำยควำมว่ำผู้ป่วยในเมืองไทยสำมำรถได้รับกำรผ่ำตัดจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ โดยที่ไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงไป
พบโดยตรง จำกที่กล่ำวมำนี้มีตัวอย่ำงกำรทดลองน ำทั้ง 3 เทคโนโลยีนี้มำทดลองใช้จริง โดยแพทย์ชำวจีนทดลองผ่ำตัดสุกร
ระยะไกลโดยควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่ำนเทคโนโลยี 5G ได้ส ำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีกำรวิเครำะห์อำกำรของสุกรจำก
ข้อมูลบน Cloud Computing และฐำนข้อมูล Big Data ในงำนมหกรรมมือถือและกำรสื่อสำรโทรคมนำคมโลก จัดในนครบำร์
เซโลนำ ประเทศสเปน (ไทยรัฐฉบับพิมพ์, 2562) โดยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทั้ง 3 เทคโนโลยีสำมำรถแสดงได้โดยรูปต่อไปนี้ 

 

 

         รูปที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G 

 
สรุป 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วแบบก้ำวกระโดด โดยเทคโนโลยีเหล่ำนั้นอำจพัฒนำมำโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพำะทำง แต่เมื่อมีกำรน ำเทคโนโลยีที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยเข้ำมำท ำงำนร่วมกันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ขึ้นมำกมำยในทุกด้ำน รวมถึงด้ำนระบบดูแลสุขภำพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีขนำดใหญ่และมีควำมส ำคัญต่อประชำกรใน
ประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งในปัจจุบันหำกไม่มีกำรน ำเทคโนโลยี 5G ผู้ป่วยที่อยู่ห่ำงไกลในถิ่นทุรกันดำร จะไม่สำมำรถเข้ำถึงกำร
รักษำโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญได้ หรือหำกขำดเทคโนโลยีฐำนข้อมูล Big Data กำรวิเครำะห์โรคที่แสดงอำกำรคล้ำยกันอำจท ำให้
วินิจฉัยผิดพลำดได้ นอกจำกนั้นหำกไม่มีกำรน ำประวัติกำรรักษำไปส ำรองไว้บนเทคโนโลยี Cloud Computing เมื่อผู้ป่วยเข้ำ
รับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ไม่เคยรักษำมำก่อน หรือเข้ำรับกำรรักษำในต่ำงประเทศ แพทย์สำมำรถทรำบถึงประวัติผู้ป่วย 
ประวัติกำรแพ้ยำต่ำง ๆ แพทย์จะต้องซักประวัติใหม่ทุกครั้ง ท ำให้เสียเวลำกำรรักษำเป็นต้น 
 กำรน ำเทคโนโลยี Big Data, Cloud Computing และ 5G เข้ำมำประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบดูแลสุขภำพจะก่อให้เกิด
ควำมสะดวก รวดเร็ว และแม่นย ำในกำรวินิจฉัยและรักษำโรค เช่น กำรน ำเทคโนโลยี Cloud Computing มำเก็บประวัติกำร
รักษำหรือกำรแพ้ยำของผู้ป่วยไปเก็บไว้ในที่ไม่ว่ำผู้ป่วยจะอยู่ที่ไหนของโลก แพทย์ก็สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 
นอกจำกนี้ยังวิเครำะห์อำกำรป่วยได้อย่ำงแม่นย ำโดยใช้ฐำนข้อมูล Big Data ในกำรวิเครำะห์ จำกนั้นแพทย์สำมำรถกำรรักษำ
ทำงไกลผ่ำน รวมถึงสำมำรถผ่ำตัดทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี 5G ได้ โดยที่ผู้ป่วยไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงเข้ำพบด้วยตนเอง เป็นต้น
      133 



 

 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
กำนต์ ยงศิริวิทย์ และภำคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ. (2560). กำรเปรียบเทียบเครื่องมือวิทยำศำสตร์ข้อมูลส ำหรับวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพปริมำณมหำศำล . ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560  
ครั้งท่ี 4. นนทบุรี. โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนช่ัน. 

ไทยรัฐฉบับพิมพ์. (2562, 4 มีนำคม). แพทย์แสดงกำรผ่ำตัดด้วยเทคโนโลยีไร้สำย 5G. ไทยรัฐ. ปีท่ี 70(22322). 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม. (2557). แผนยุทธศำสตร์กระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2559-2564.  
Bjornson, E. (2015). Massive MIMO for 5G. 2015 IEEE 16th International Workshop on Signal  

Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC) . doi:10.1109/spawc.2015.7226987 

Buyya, R., Broberg, J., & Gościński, A. (2011). Cloud computing: Principles and paradigms.  
Hoboken, NJ: Wiley. 

Hilbert, Martin; López, Priscila (2011). The World's Technological Capacity to Store,  
Communicate, and Compute Information. Science. 332 (6025): 60-
65. doi:10.1126/science.1200970. PMID 21310967. 

Horvitz, E. J., Breese, J. S., Henrion, M. (1988). Decision theory in expert systems and artificial intelligence.  
International Journal of Approximate Reasoning. 2(3): 247–302. 

Krutz, R. L., & Vines, R. D. (2011). Cloud security: A comprehensive guide to secure cloud  
computing. Indianapolis, IN: Wiley & Sons. 

Larsson, E. G., Edfors, O., Tufvesson, F., & Marzetta, T. L. (2014). Massive MIMO for next  
generation wireless systems. IEEE Communications Magazine, 52(2), 186-195. 

Repu D., Manish M. T. & Saroj K. M. (2016). Cloud Computing for Medical Applications & Healthcare  
Delivery:Technology, Application, Security and Swot Analysis. International Conference on  
Advancement of Computer Engineering and Information Technology. Lucknow. India. 

White, T. E. (2012). Hadoop: The definitive guide. Beijing : OReilly Media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     134 



 

 

 
 

 
ผลกำรพัฒนำกำรวำงแผนกำรพยำบำล และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำลของ 
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บทคัดย่อ 
กำรวำงแผนกำรพยำบำล และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล ถ้ำมีควำมสมบูรณ์จะท ำให้กำรดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม

และครบถ้วน นอกจำกนั้นเป็นกำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำลให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อวัดควำมรู้เรื่องกำรวำง
แผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล  ก่อนและหลังกำรพัฒนำ วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยเชิงพัฒนำ 
กลุ่มตัวอย่ำงเลือกแบบเจำะจง เป็นพยำบำลตึกนรีเวชกรรมจ ำนวน  9 รำย เครื่องมือเป็นแบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบทดสอบควำมรู้ แผนกำรพยำบำลและบันทึกทำงกำรพยำบำลเป็นสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง จ ำนวน 10 ข้อ และคู่มือวินิจฉัย
กำรพยำบำล กำรหำคุณภำพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3  ท่ำน วิเครำะห์ควำมเที่ยงด้วย KR20  ได้เท่ำกับ .90 กำรวิเครำะห์
สถิติ ด้วยจ ำนวน และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  และ paired t-test  

ผลกำรวิจัย คะแนนควำมรู้ กำรวำงแผนกำรพยำบำลและกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล ก่อนพัฒนำมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 5 
หลังพัฒนำมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 8.5   แสดงว่ำพยำบำลในหอผู้ป่วยมีคะแนนควำมรู้ก่อนและหลังพัฒนำแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ  ที่ระดับ p<.05  ผลกำรวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นถึงกำรให้ควำมรู้และกำรจัดท ำคู่มือท ำให้มีกำรเพิ่มทักษะกำร
วินิจฉัยกำรพยำบำล วำงแผนกำรพยำบำลและบันทึกทำงกำรพยำบำลให้ดีขึ้น อันส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล
อย่ำงต่อเนื่อง 
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Abstract 

If Nursing Care Plan and Nurses Note are perfect, it will make patient care comprehensive and 
complete.  Moreover, it will manage better quality development of nursing.  However, the purpose is to 
measure the knowledge topic of Nursing Care Plan and Nurses Note before and after development.  Thus, 
the research methodology process is the developmental research  of 9 specific sample group of 
Gynecology Building nurses.  Instruments used are Personal Data Questionnaire, Knowledge Test, 10 
Samples Situation of Nursing Care Plan and Nurses Note and Nursing Diagnosis Manual.  Instrumental 
quality searches by 3 experts, accuracy analysis by KR20 which is equal to .90, statistical analysis by 
amount and percentage, standard deviation and paired t-test. Research result  Before development, 
knowledge score of Nursing Care Plan and Nurses Note is averagely at 5, however, after development, the 
average score is at 8.5.  It shows that nurses in ward have different knowledge score before and after the 
development in the statistical significant level of p< .05.  This research result indicates that knowledge 
provision and the arrangement of additional nursing diagnosis skills manual affect for better Nursing Care 
Plan and Nurses Note which affect continually to nursing quality development.   

Keyword :  Knowledge, Development, Nursing Care Plans, Nurses Note. 

 
บทน า 

กระบวนกำรพยำบำลมีควำมส ำคัญเป็นกำรแก้ตำมหลักวิทยำศำสตร์อย่ำงมีระบบเป็นขั้นตอนและมีควำมต่อเนื่อง ท ำ
ให้น ำควำมรู้ทฤษฎีไปสู่กำรปฏิบัติกำรพยำบำล อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Gordon,2007) ในกำรให้กำรพยำบำลอย่ำงมีคุณภำพนั้น 
กระบวนกำรพยำบำลมีควำมส ำคัญ ซึ่งประกอบด้วย  กำรประเมินสภำพ กำรวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล กำรวำงแผนทำงกำร
พยำบำล  กำรปฏิบัติกำรพยำบำล    กำรประเมินผลกำรพยำบำล ถ้ำปัญหำนั้นได้รับกำรแก้ไข ก็ถือว่ำสิ้นสุด  และกระบวนกำร
พยำบำลต้องกระท ำตลอดเวลำ ถ้ำมีควำมเข้ำใจแตกต่ำงกัน  หรือไม่ครบถ้วนก็ท ำให้กำรพยำบำลนั้นไม่มีคุณภำพ  ซึ่งกำรวำง
แผนกำรพยำบำลต้องก ำหนดควำมส ำคัญของปัญหำ กำรวินิจฉัยกำรพยำบำลตำมกำรตอบสนองของบุคคล Nanda 
Taxonomy I Revised  1992  หรือกำรพยำบำลตำมกำรจัดหมวดหมู่ ตำมแบบแผนสุขภำพของGordon (วิพร  เสนำรักษ์, 
2542) ได้แก่ปัญหำที่แท้จริง ควำมเสี่ยง อำกำร และภำวะสุขภำพ (Kluwer, 2013) ดังตัวอย่ำง วินิจฉัยกำรพยำบำลคือขำด
ควำมรู้ กำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพยำบำล ให้มีควำมรู้ กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลหรือผลลัพธ์ที่คำดหมำย คือมี
ควำมรู้ครบ 5 ข้อ กอ่นออกจำกโรงพยำบำล  และกิจกรรมกำรพยำบำลอันเป็นกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติกำรพยำบำคือกำรสอนให้
มีควำมรู้ กระบวนกำรของโรค (Gulanick & Myers, 2011) เพื่อแก้ปัญหำของผู้รับบริกำรตำมที่ให้กำรวินิจฉัย กำรเขียน
แผนกำรพยำบำลจะเป็นแนวทำงในกำรเขียนบันทึกทำงกำรพยำบำลให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุม  ถ้ำกระบวนกำร
พยำบำล มีควำมสมบูรณ์จะท ำให้กำรดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมและครบถ้วน  ต่อเนื่อง และเป็นกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำร
พยำบำลให้ดีขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนำควำมรู้เรื่องกำรวำงแผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นกำรวิจัยเชิงพัฒนำ ประชำกรเป็นพยำบำลประจ ำตึกนรีเวชกรรม กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง เป็นพยำบำลตึกนรีเวช
กรรม ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 11 รำย เลือกตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive sampling)  ระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562  โดยเก็บข้อมูลก่อนกำรพัฒนำ แล้วให้ค ำแนะน ำและให้คู่มือ  และเก็บข้อมูล
หลังกำรพัฒนำกำรศึกษำครั้งน้ีมีเกณฑ์กำรคัดเข้ำคือ พยำบำลตึกนรีเวชกรรมทั้งหมด โดยไม่จ ำกัดอำยุ จ ำนวนปีท่ีจบกำรศึกษำ  
และยินดีเข้ำร่วมโครงกำร 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเองประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้ำงขึ้นเอง
ประกอบด้วยข้อมูล อำยุ กำรศึกษำ จ ำนวนปีท่ีท ำงำนหลังจบกำรศึกษำ 

แบบทดสอบควำมรู้ ประกอบด้วย แผนกำรพยำบำลและบันทึกทำงกำรพยำบำลเป็นสถำนกำรณ์ตัวอย่ำง  มี ข้อ
ค ำถำมจ ำนวน 10 ข้อ ค ำตอบเป็น 2 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือตอบถูกต้องให้คะแนน  1 ตอบไม่ถูกต้องให้คะแนน  
0 แบบทดสอบได้ผ่ำนกำรตรวจสอบตรงตำมเนื้อหำ(Content validity) จำกผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำน หลังปรับปรุงน ำมำ
ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 9  รำย วิเครำะห์ควำมเที่ยงด้วย KR 20  เท่ำกับ .90  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยให้กลุ่มตัวอย่ำง ท ำแบบทดสอบควำมรู้ก่อนกำรพัฒนำ หลังจำกนั้นให้ค ำแนะน ำ และให้คู่มือวินิจฉัยทำงกำร
พยำบำลตำมแบบแผนสุขภำพของ functional health pattern และ กำรวินิจฉัยตำมกำรตอบสนองของบุคคล ไปอ่ำน และ
ให้ตอบแบบทดสอบหลังกำรพัฒนำ  และน ำมำวิเครำะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.หำควำมถี่ ร้อยละ ของ อำยุ  เวลำกำรท ำงำน  กำรศึกษำ ของข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.เปรียบเทียบควำมรู้เกียวกับกำรวำงแผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล  ก่อนและหลังกำรพัฒนำ
ด้วย paired  t- test  

ผลการวิจัย  พยำบำลตึกนรีเวชกรรม กำรศึกษำปริญญำตรี 100 % 
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 ตารางที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล ของพยำบำลตึกนรีเวชกรรม มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช กรุงเทพมหำนคร  

ตัวแปร จ านวน/คน % 
อาย ุ

21-25  ปี 
26-30  ปี 
31-40  ปี 

มำกกว่ำ 40 ปี 
รวม 

 
เวลาการท างาน 

<1  ปี 
2-5 ปี 
6-10ปี 

11-20 ปี 
21-30ปี 
31-40ปี 

รวม 

 
2 
1 
3 
3 
9 

 
จ านวน/ปี 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 

 
22.22 
11.11 
33.33 
33.33 
100 % 

 
 

22.22 
22.22 
22.22 
11.10 
11.10 
11.10 
100 % 

จำกตำรำงที่1  ส่วนใหญ่ มีอำยุ 31-40  ปี มำกกว่ำ 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  33.33 และ 33.33 % รองลงมำคืออำยุ  
21-25  ปี  ร้อยละ  22.22 

 ตารางที2่ คะแนนควำมรู้ กำรวำงแผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล   ก่อนและหลังพัฒนำ 
ตัวแปร คะแนนต่ าสุด-

สูงสุด 
ค่าเฉลี่ย S.D. t P- value 

ควำมรู้ก่อน
โครงกำร 
 
ควำมรู้หลัง
โครงกำร 
 

3-6 
 
 

7-9 

5 
 
 

8.33 

1.22 
 
 

.707 

 
 

-7.07 

 
 

.00 

p<.01 

จำกตำรำงที่2 คะแนนควำมรู้ กำรวำงแผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล  หลังพัฒนำ มีคะแนน  
มำกกว่ำก่อนพัฒนำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  ที่ระดับ p<.01  
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การอภิปรายผล 

จำกผลกำรคะแนนแผนกำรพยำบำลและบันทึกทำงกำรพยำบำลก่อนกำรพัฒนำค่ำเฉลี่ยควำมรู้  5  SD.   1.2 หลังกำร
สอน ค่ำเฉลี่ยควำมรู้  8.33  SD. .70 คะแนนควำมรู้ กำรวำงแผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล   หลังกำรพัฒนำ 
มีคะแนน  มำกกว่ำก่อนพัฒนำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  ที่ระดับ p<.0 ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของพรศิริ พันธลี (2554) ที่
พบว่ำหลังกำรพัฒนำบันทึกทำงกำรพยำบำล โดยกำรใช้กระบวนกำรพยำบำลมีควำมสมบูรณ์ขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
p<.0   และโสภำ ค ำชัยลึก เพชรสุนีย์  ทั้งเจริญกุล และ ทรียำพรรณ  สุภำมณี  (2559) ที่พบว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจ
บันทึกทำงกำรพยำบำล ในโรงพยำบำลตติยภูมิ โดยกำรใชัวงจรPDCA ท ำให้ระบุสำเหตุกำรตรวจบันทึกทำงกำรพยำบำลได้
ตรงกันและเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมกับปัญหำและพัฒนำคู่มือกำรตรวจบันทึกทำงกำรพยำบำลและน ำไปอบรมผู้ตรวจสอบภำยใน
จำกกำรอบรม 2 สัปดำห์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบให้คะแนนคุณภำพบันทึกทำงกำรพยำบำล มีควำมสอดคล้องตรงกันเพิ่มขึ้นจำกร้อย
ละ 81.9 เป็นร้อยละ 100 แสดงว่ำผลกำรพัฒนำได้ผลดีอำจเนื่องมำจำกขณะนี้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง
ของพยำบำลตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำมในกระบวนกำรพยำบำล กำรเขียนแผนกำรพยำบำล และบันทึกทำงกำรพยำบำล ที่ดี จะ
เป็นกำรประกันคุณภำพทำงกำรพยำบำล  ดังเช่นบทควำมของทัศนีย์ ทองประทีป และ เบญจำ เตำกล่ ำ  (2543) เรื่องบันทึก
ทำงกำรพยำบำลกับกำรประกันคุณภำพท่ีกล่ำวไว้ว่ำในข้ันตอนของกำรปฏิบัติกำรพยำบำล และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล ที่ดี
ย่อมน ำไปสู่  มำตรฐำนของพยำบำลและ กำรประกันคุณภำพของพยำบำล  และจำกกำรดูรำยละเอียดของเนื้อหำแบพบว่ำ ข้อมูล
สนับสนุนไม่เรียงจำก subjective data  ไปหำ objective data เกณฑ์กำรประเมินผลต้องมี มำกกว่ำ ข้อมูลสนับสนุนเช่น 
วินิจฉัยกำรพยำบำล ภำวะขำดน้ ำและเกลือแร่ ข้อมูลสนับสนุนยังไม่มีผลตรวจ potassiumแต่ในเกณฑ์กำรประเมินผลควรมีผล 
potassiumด้วยและ กิจกรรมกำรพยำบำล ส่วนใหญ่ตอบไม่เรียงตำมควำมส ำคัญก่อนหลังของกิจกรรมกำรพยำบำลและกิจกรรม
กำรพยำบำลเช่นภำวะภำวะขำดน้ ำและเกลือแร่ ควรดูแลให้ IV กลับไปตอบข้อแรกคือดูแลกำรขับถ่ำยปัสสำวะมำล ำดับแรก  
ปัญหำและอุปสรรคกำรใช้กระบวนกำรพยำบำล ต้องติดตำมและแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของวำรุณี มีเจริญ 
และคณะ (2553) ปัจจัยท ำนำยกำรใช้กระบวนกำรพยำบำลในโรงพยำบำลสระบุรี ที่พบปัญหำและอุปสรรคกำรใช้กระบวนกำร
พยำบำลในระดับปำนกลำง และพบว่ำปัญหำและอุปสรรค ในกำรใช้กระบวนกำรพยำบำลและชนิดของหอผู้ป่วยสำมำรถท ำนำย
กำรใช้กระบวนกำรพยำบำลได้ร้อยละ 27.4 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ p< .01 ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรวิจัย ปัญหำและ
อุปสรรคของกระบวนกำรพยำบำล ให้ลึกลงไป  ผลกำรวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นถึงกำรให้ควำมรู้และกำรให้คู่มือท ำให้มีกำรพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรพยำบำลให้ดีขึ้น 

สรุป 
ควำมรู้เรื่องกำรวำงแผนกำรพยำบำล  และกำรบันทึกทำงกำรพยำบำลหลังกำรพัฒนำ  โดยให้ค ำแนะน ำ และให้คู่มือ

คะแนนแผนกำรพยำบำลและบันทึกทำงกำรพยำบำลสูงกว่ำก่อนพัฒนำ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จำกผลกำรวิจัยกำรพัฒนำท ำให้ควำมรู้ แผนกำรพยำบำลและกำรบันทึกทำงกำรพยำบำลเพิ่มขึ้น และควรน ำคู่มือที่
ได้สรุปรวบรวมกำรวินิจฉัยกำรพยำบำล ให้ทุกตึกทำงสูตินรีเวชกรรม ทดลองใช้โดยเน้นวินิจฉัยกำรพยำบำลของ Gordon และ
วินิจฉัยกำรพยำบำลของกำรตอบสนองของบุคคล 
      2.  ควรท ำวิจัยปัจจัยท ำนำยกำรจัดกำรกระบวนกำรพยำบำลของพยำบำลในโรงพยำบำลตึกต่ำงๆ และเพิ่มกลุ่มตัวอย่ำง
ให้มำกข้ึน 
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สภำพกำรณ์ และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับนวัตกรรมทำงกำรเงินของธนำคำรในยุคดิจิทัล 

ของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
Conditions and Employee Preparation for Supporting Financial Innovations  

in the Digital Age of the Commercial Bank in Nakhon Pathom Province 
 
                  พรระวี  อระวีพร* 
              ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์** 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมตัวเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานธนาคารโดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติงานหลักของสาขา และ
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลโดยเลือกใช้ การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบนวัตกรรมทางการเงินมีการเปลี่ยนไป พฤติกรรมของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี จึงท าให้ลูกค้ามีพฤติกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไป ลูกค้ามีสิทธิเลือกใช้บริการทางการเงินจากบริษัทอื่นๆ อาทิ
เช่น TrueMoney Wallet , Rabbit LINE Pay , PayPal เมื่อลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายธนาคารจึงต้องให้ความส าคัญที่
ประโยชน์และคุณค่าลูกค้าเป็นหลักการเสริมสร้างความรู้ทางด้านนวัตกรรมและการปรับตัวของพนักงาน ผู้บริหารจะเป็นส่วน
ส าคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการท างานของพนักงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
พนักงานและสร้างความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสามารถ
แนะน าบริการด้านการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ าที่มีพฤติกรรมทางการเงินที่
เปลี่ยนไป การวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเตรียมตัวรองรบั
การขยายตัวและการแข่งขันของธุรกิจธนาคาร อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับนวัตกรรม คือ พนักงานที่มี
แนวคิดด้านลบกับนวัตกรรมเพราะเกิดความเคยชินกับวิธีการท างานแบบเดิม รวมถึงพนักงานที่ไม่ชอบงานบริการแต่มีความ
จ าเป็นที่ต้องท า 

 

 

ค ำส ำคัญ : นวัตกรรมทางการเงิน / ที่ปรึกษาทางการเงิน  / พฤติกรรมทางการเงิน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the preparation for supporting the rapidly changing 
financial innovations of commercial banks and to study the problems and obstacles in changing financial 
innovations of commercial banks facing employees. This study was a qualitative research. Data were 
collected from two groups of the informants, consisting branch staff and management officers. Field data 
collection was conducted through observation and in-depth interviews. The results of this research showed 
that the financial innovation model has changed. Moreover, consumer behaviors have been is influenced 
by technological progress, changing their behaviors of doing financial transactions. There are many choices 
for customers to choose, such as  TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay, PayPal. With a variety of options, it 
is necessary that the commercial banks shall pay attention to the benefits and value of customers.  
The awareness and understanding of financial innovations could be increased by enhancing knowledge on 
innovation and adjustment of financial personnel and management and adjusting the way of thinking and 
working of personnel, potential and readiness to cope with changes. In addition, the commercial banks 
should focus on developing financial advisors to serve fully-integrated services and meet the needs of 
customers with changing financial behaviors. The findings of this research could be applied as the guidelines 
to make plan for enhancing and developing  personnel potential in order to be ready to keep up with the 
expansion and competition of the banking business. However, problems affecting the acceptance of 
innovation are employees with negative thoughts towards  innovations because they are accustomed to 
conventional working methods and those that hate serving the customers but their duties are required 

Keywords :  financial innovation / financial advisor / financial behavior 

บทน ำ 
 ในปัจจุบันท่ีการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกกับ
ประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของไทยในปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้น 
ประกอบกับการเข้ามามีบทบาททางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  ท าให้ผู้ให้บริการทางการเงินมีการน าเสนอ
บริการทางการเงินท่ีมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย  รวดเร็ว
ยิ่งข้ึนจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการเงินยุคใหม่ท่ีก าลังเปลี่ยนไปจากเดิม  โดยกลุ่มลูกค้า
ที่สูงอายุมีแนวโน้มจะเข้ามาใช้บริการที่สาขาน้อยลง ในขณะที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการทางการเงินที่ผ่านเทคโนโลยี
มากขึ้น  
 การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ในระยะเวลาอันใกล้นี้ สถาบันการเงินของไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญ ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งปรับตัวโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และเร่ งปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อที่จะ
รองรับการแข่งขันจากธนาคารคู่แข่งที่จะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็นโจทย์ที่สถาบันทางการเงินก าลังเผชิญ อีกหนึ่งปัญหา
ส าคัญคือ การปรับบทบาทหน้าท่ีของพนักงานในสถาบันของตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิด  วิถีชีวิต  การ
ด าเนินชีวิต  รูปแบบการออมเงินมีการเปลี่ยนไป ส าหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์พบว่า   มีแนวโน้มในการให้พนักงานของตนที่
ประจ าสาขาไปปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ค าแนะน าทางการเงิน หรือให้ค าปรึกษาในธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะบริการที่มีความซับซ้อนซึ่ง 
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งานดังกล่าวยังคงต้องใช้พนักงานในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีกว่าการใช้เทคโนโลยีดังนั้นบุคคลากรที่ต้องอยู่ในสายงานทาง
การเงิน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้พัฒนานวัตกรรมและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
(วิเรขา สันตะพันธุ์ , 2560) 

จากสภาพการณ์ของธุรกิจทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท าให้ธนาคาร
ต้องเร่งด าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวตักรรม
และยังคงสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้พยายามจะตอบค าถามว่าธนาคารและพนักงานต้องปรับตัวและ
เตรียมพร้อมการรับมือกับนวัตกรรมทางการเงินท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้งานแทนก าลังคน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้
ของพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา  และการใช้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ หลากหลาย ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  เพราะการใช้บุคลากรทางการเงินที่มีคุณภาพ จะส่งผลต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจทาง
การเงินในระยะยาว 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมตัวเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) ด้วยเหตุผลที่ว่า วิธีปรากฏการณ์วิทยาจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถหาค าตอบจากค าถามในงานวิจัยครั้งนี้ได้
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้มากที่สุด (ชาย โพธิสิตา ,2552 :176-182) 
 
ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนท่ีเกี่ยวข้องกบัการวิจัย และมีการพูดคุยกับผู้ใหข้้อมูลหลักในพ้ืนท่ีเพื่อรับรู้ถึงบริบท รวมทั้งเก็บ
ข้อมูลทั่วๆ ไป หลังจากนั้นจึงเริม่ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี ้

ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data) การศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมลูจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูล
หลักด้วยวิธีการ สังเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม (Non-Participant Observation) และการสัมภาษณเ์ก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาคน้คว้าจากเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ วารสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการสืบค้นจากสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้วางแผนก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ตรง
ตามหัวข้อการวิจัย โดยเลือกใช้ การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย การสังเกต การสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดของการเก็บข้อมูล
ดังนี ้

การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม (Non-Participant Observation) เพื่อสังเกตพฤติกรรม
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารยุคดิจิตอลของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structured 
Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสนทนาหรือเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่าง 2 ฝ่ายคือ ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล  
ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยต้องศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัยต่างๆ รวมถึงผู้วิจัยต้องเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
และท าความเข้าใจในแบบสัมภาษณ์ให้ถูกต้องครอบคลุมกับการเก็บข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย 

1. ผู้วิจัย เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลขึ้นอยู่

กับผู้ใช้เครื่องมือมากกว่าตัวเครื่องมือ ผู้วิจัยต้องเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล รวมถึงศึกษาข้อมูลเบื้องตนของผู้ที่ให้ข้อมูล

หลักท่ีต้องการสัมภาษณ์ 

2. แนวค าถามในการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ผู้วิจัยท าการสร้างข้อค าถามไว้ล่วงหน้าเป็นข้อๆ  ค าถามจะเป็น

ปลายเปิด มีความยืดหยุ่น การสัมภาษณ์จะด าเนินไปเสมือนเป็นการสนทนาใช้ชีวิตประจ าวันเพื่อลดแรงกดดันและความ

หวาดกลัวของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสร้างแนวทางของค าถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด  และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. อุปกรณ์ส าหรับเก็บรวมรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็น เครื่องบันทึกเสียง เอกสารส าหรับจดบันทึก กล้องถ่ายรูป  

เพื่อช่วยในการรวมรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดโดยไม่ตกหล่นและเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

 
กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล งานวิจัยคุณภาพนิยมใช้
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วย “การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)” ซึ่งมีวิธีการดังนี ้
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate) คือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
ต่างๆ โดยพิจารณาจาก การตรวจสอบแหล่งเวลาในช่วงเวลาที่ต่างกันเพ่ือให้ใช้ทวนสอบข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ นั้นเหมือนกัน
หรือไม่  ตรวจสอบสถานที่หากสถานที่ต่างกัน จะได้รับข้อมูลที่ต่างกันหรือไม่และ ตรวจสอบบุคคล หากบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลัก
เปลี่ยนไปข้อมูลจะต่างกันหรือไม่ 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigation Triangulate)คือการตรวจสอบความถูกต้องของผู้วิจัยแต่ละคน 
หากผู้วิจัยเปลี่ยนผู้สังเกตและสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลต่างกันหรือไม่  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล  (Methodological Triangulate)คือการรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเดียวกันเช่นใช้วิธีการสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม พร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 
ประชำกรผู้ใช้ข้อมูลหลัก 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม คือ 
1. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในส่วนการปฏิบัติงานหลัก อันได้แก่ เจ้าหน้าที่อ านวยบริการ เจ้าหน้าที่ทางการตลาด ของ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
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2. เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน อันได้แก่ ผู้บริหารสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่รับนโยบายหลักจากผู้บริหารระดับสูง

ของหน่วยงาน ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
 
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ตีความหมาย ผลจากการตีความคือการแปลความหมายจากสิ่งที่ปรากฏจากการที่ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยจะเริ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผู้วิจัยจะน าข้อมูลเบื้องต้น 
โดยการรวบรวมและน าข้อมูลมาจ าแนกประเภท จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่  แยกแยะองค์ประกอบ เปรียบเทียบข้อมูล หรือหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลตามประเด็นค าถามท่ีตั้งไว การวิเคราะห์ข้อมูลท าภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่ท าการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อใช้ตอบโจทย์งานวิจัยและเล่าเรื่องราวสภาพการณ์ และการเตรียมตัวเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารในยุค
ดิจิตอลของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม 
 
ผลกำรวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า จากรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินท่ีเปลี่ยนไปโดยเริ่มจากการใช้บุคลากรของธนาคารในการช่วยท า
ธุรกรรมให้ลูกค้าผ่านสาขาในเวลาท าการของธนาคาร ต่อมาพัฒนารูปแบบการท าธุรกรรมผ่านเครื่องจักรที่เรียกว่า ATM  เมื่อ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการติดต่อกับลูกค้าก็พัฒนารูปแบบของธุรกรรมเป็นการท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน ผ่าน
บริการที่เรียกว่า Mobile Banking Application  เมื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมทางการเงินปรับตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
พฤติกรรมของลูกค้าได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงท าให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการเงินท่ีเปลี่ยนไป ธนาคารไม่ใช้
ธุรกิจที่ผูกขาดในด้านบริการทางการเงินอีกแล้ว ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกใช้บริการทางการเงินจากบริษัทอื่นๆ  อาทิเช่น 
TrueMoney Wallet , Rabbit LINE Pay , PayPal   ลูกค้ามีการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงิน มีการตัดสินใจ เลือกใช้
นวัตกรรมทางการเงินเอง มีทางเลือกในนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ธนาคารจึงต้องให้ความส าคัญที่ประโยชน์และ
คุณค่าของลูกค้าเป็นหลัก  

การเสริมสร้างความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถสรา้ง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจทางการเงินได้โดยผู้บริหารจะเป็นส่วนส าคัญในการปลูกฝังแนวคิดและทิศทางให้
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการท างานของพนักงาน มีรูปแบบในการพัฒนาทักษะการ
ท างานท่ีชัดเจน ธนาคารเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีสามารถแนะน าบริการด้านการเงินให้กับลูกค้าได้
อย่างครบวงจร  เพราะพนักงานเป็นสิ่งส าคัญในการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อให้ ตรงความต้องการของ
ลูกค้า  ธนาคารด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานผ่านโครงการมากมาย 
เช่น โครงการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โครงการที่เสริมสร้างความกระตือรือร้นในการ
ท างานเป็นทีม หรือโครงการที่เชิญผู้เชียวชาญด้านนวัตกรรมมาบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม  

ระบบธนาคารได้ก้าวไปสู่รูปแบบการท าธุรกรรมผ่านมือถือของลูกค้ามากขึ้น สิ่งนี้สามารถเอื้อให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็วไร้ข้อจ ากัดด้านเวลาสถานท่ี อีกทั้งค่าธรรมเนียมที่ถูกลง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นสิ่งจูงใจ
ส าคัญที่ท าให้ลูกค้าที่คุ้นชินกับการบริการแบบเดิมๆ เช่น การมาธนาคารเพื่อท าธุรกรรม ฝาก ถอน หันมาให้ความสนใจกับ
บริการภายใต้รูปแบบของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวของพนักงานเป็นกระบวนการที่
จ าเป็น ธนาคารให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมและภาพลักษณ์ขององค์กร ธนาคารมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านนวัตกรรม โดยทีมงานมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและระบบดิจิทัล โดยธนาคารมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานในการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย และขยายช่องทางบริการเพื่อให้
ลูกค้าพอใจ 
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 ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารในยุค
ดิจิตอล ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานรุ่นเก่ามีแนวคิดด้านลบกับนวัตกรรมเพราะเกิดจากความเคยชินกับวิธีการท างานแบบเดิมๆ 
การไม่ปรับตัวหรือปรับไม่ทัน ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดความรู้ความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ไม่รู้จะปรับตัวอย่างไร ปรับตัวไม่ทันหรือ
จงใจจะไม่ปรับตัว รวมถึงกลุ่มพนักงานท่ีมีทัศนคติด้านลบการงานธนาคารไม่ชอบงานบริการแต่มีความจ าเป็นที่ต้องท า 
อภิปรำยผล 

จากการศึกษาพบว่าสิ่งที่พนักงานธนาคารต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบันคือ ต้อง
เตรียมตัวปรับบทบาทหน้าที่การท างาน เนื่องจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงินเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการด าเนินงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้หลากหลาย มี
ช่องทางการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าธรรมเนียมการบริการที่เหมาะสม ธนาคารมีการน านวัตกรรมต่างๆ มาปรับปรุง
กระบวนการท างานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการท าธุรกิจ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจทางการเงิน โดยมีการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

1. รูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อม 

1.1. กำรพัฒนำรูปแบบนวัตกรรมทำงกำรเงิน 

ธนาคารมีการพัฒนากระบวนการให้บริการทางการเงินแบบใหม่ๆ  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่มีพฤติกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไป  โดยลูกค้าในปัจจุบันให้ความส าคัญกับความสะดวกรวดเร็วและค่าบริการทางการเงิน  
ที่ต่ า  สอดคล้องกับแนวคิดของ (วิลาวัลย์ อ่อนวงษ์เปรม , 2561) กล่าวว่า นวัตกรรมเกิดจากการน าความรู้และความคิด
สร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนวัตกรรมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 รูปแบบคือ (1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (2) นวัตกรรมด้านการบริการ (3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต  
(4) รูปแบบธุรกิจใหม่ แนวความคิดและหลักการในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการตลาดจึงมีความส าคัญสามารถน าเอา
หลักการในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 

1.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนนวัตกรรม 

ธนาคารปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานโดยเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน การพัฒนาทักษะที่มีความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจทางการเงิน การด าเนินธุรกิจทางการเงินอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถของบุคลากร 
โดยธนาคารมุ่งเน้นการก าหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะการท างานท่ีชัดเจนสามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
รวมถึงผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเท มีความชัดเจน โดยต้องมีการก าหนดลักษณะโครงสร้างองค์กรที่สามารถกระตุ้นและ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ (ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย , 2560 ) กล่าวว่า 
องค์กรต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ พบว่า เมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากรภายในองค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการที่จะ
ขับเคลื่อนและเป็นผู้สนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง  

1.3 บทบำทหน้ำท่ีและกำรปรับตัวเพ่ือให้เข้ำกับนวัตกรรม 

ธนาคารมีการปรับโครงสร้างทางด้านนวัตกรรมของธนาคาร และโครงสร้างองค์กรให้มีการจัดตั้งฝ่ายนวัตกรรม ใหม่
เพื่อผลักดันงานทางด้านนวัตกรรมทางการเงิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ดิจิทัลภายในธนาคาร และพัฒนาบริการทางด้านการเงินโดยเฉพาะรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารให้
ทันสมัย มีความปลอดภัยและมีความเป็นมาตรฐาน ซึ่งการปรับโครงสร้างธนาคารยังสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้
องค์กรได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ (อรัญญา โคเซนติโนและเทียน เลรามัญ , 2560) ได้กล่าว
ว่า การวางแผนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรม ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างาน
ขององค์กรมากท่ีสุด รองลงมาคือการสื่อสารภายในองค์กร การมอบหมายความรับผิดชอบและการเอาชนะต่อการเปลี่ยนแปลง
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2. สภำพกำรณ์ในนวัตกรรมทำงกำรเงิน 

 ในปัจจุบันเมื่อนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถเข้ามาแทนที่การท างานของพนักงาน ท าให้ผู้บริหารมีการโอนย้ายพนักงาน

ไปท างานในรูปแบบอื่นจึงท าให้รู้สึกกดดัน เพราะรูปแบบการท างานแบบเดิมใช้คนในการท างาน ผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเห็นชัดเจน คือ 

 2.1 รูปแบบการท างานหน้าเคาน์เตอร์จะหายไปเนื่องจากพนักงานถูกแทนที่การท างานด้วยเทคโนโลยี การท า

ธุรกรรมทางการเงินมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ พัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอลแบงกิ้ง ลูกค้าไม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางมาท าธุรกรรมที่

ธนาคาร  

 2.2 รูปแบบงานใหม่เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี ธนาคารมีการปรับพฤติกรรมการท าธุรกรรมโดยให้ลูกค้าใช้เครื่อง 

Self-Service ตามที่ต่างๆ พนักงานต้องปรับตัวให้เรียนรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อเปิดบัญชีหรือท าธุรกรรมให้ลูกค้าได้

อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจ 

 2.3 งานท่ีไม่สามารถถูกแทนท่ีได้ด้วยเทคโนโลยี กล่าวคือ เทคโนโลยีไม่สามารถท าได้ทุกอย่าง ธนาคารเริ่มมีการแยก

งานขายที่ต้องเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายพัฒนาพนักงานให้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีหน้าที่

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า หาความต้องการที่ลูกค้าต้องการได้รับจาก  เพื่อตอบสนองสิ่งที่ตรงกับความต้องการรายบุคคล การ

แนะน าผลิตภัณฑ์ทางการเงินยังไม่สามารถถูกแทนท่ีได้ด้วยเทคโนโลยี เช่นเดียวกับงานผู้บริหารระดับสูงที่ท าหน้าที่เป็นผู้ว่าง

แผนกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆของทางธนาคาร 

3. ปัญหำท่ีพบในงำนวิวัย 

  จากการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยพบปัญหาคือ พนักงานที่มีทัศนคติเชิงลบขาดความรู้ ความเข้าใจ กับนวัตกรรมมีความ
เคยชินกับการท างานแบบเดิมๆ มาเป็นเวลานาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกว่าโดนกดดัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ตนเอง พนักงานกลุ่มนี้ก็จะหายออกไปจากระบบ ส่วนพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในนวัตกรรมทางการเงินจะสามารถ
ปรับตัวได้อาจถูกให้ไปท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้พนักงานออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าเป็นรายบุคคล แทนบริการแบบเดิม พนักงานกลุ่มที่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมได้จะมีโอกาสก้าวหน้า
ในงาน และได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า แต่ก็ต้องทนกับแรงกดดันในเรื่องของเป้าหมาย และยอดขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาก
ขึ้นเช่นกัน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยคร้ังนี ้
กระบวนการท างานที่ยังไม่มีความชัดเจนในหน้าที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบธนาคารอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

พนักงานท างานหลากหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกัน พนักงานท่ีปรับตัวไม่ทันเกิดความท้อแท้ในการท างาน ดังนั้นผู้บริหารควรให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคนกลุ่มนี้ หากผู้บริหารละเลยคนกลุ่มนี้อาจท าให้แรงงานที่ปรับตัวไม่ทันไม่สามารถอยู่ได้ใน

อุตสาหกรรมทางการเงิน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษา สภาพการณ์ และการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารในยุค

ดิจิตอลของพนักงานธนาคารพาณชิย์ ในจังหวัดอื่นๆ และธนาคารอื่นๆ  ด้วยเนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจการเงินในปัจจุบันมี
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพนักงานจ านวนมากท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อจะไดศ้ึกษาวิธีการเตรียม
ความพร้อมและการปรับตัวของพนักงานได้หลายหลายมากข้ึน 
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ศึกษารูปแบบธนาคารยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนการท างานด้วยเทคโนโลยี ด้วยธนาคารบ้างแห่งลดสาขาลงอย่างต่อเนื่อง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาท ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองกันมากขึ้น เช่น e-Money , e-Wallet กันมากขึ้น 
เท่ากับว่าจากผู้บริโภคที่เคยน าเงินมาฝากไว้กับธนาคารก็น้อยลง ฐานเงินฝากของธนาคารก็จะถูกย้ายมาอยู่ในระบบเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากขึ้น เพื่อที่จะได้ศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจทางการเงิน รู้เท่าทัน
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมอนาคต เพื่อการปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 
 เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากผู้ดูแลหลัก การเสริมสร้างพลังอ านาจเพื่อ
เพิ่มความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เด็กปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลหลักที่ดูแลเด็กที่ติด
เชื้อเอชไอวีอายุแรกเกิด - 18 ปี ที่เข้ารับการบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม สถาบันบ าราศนราดูร ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 30 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 ราย กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจที่พัฒนาตามแนวคิดของ Gibson (1995) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การค้นพบ
สถานการณ์จริง 2) การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ และ 4) การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ  
ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความสามารถในการดูแลเด็กที่
ติดเช้ือเอชไอวี มีค่าความเช่ือมั่นของครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.89วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทีแบบสองกลุ่มที่เป็นอิสระและ
สองกลุ่มสัมพันธ์กัน  
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดแูล
เด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีสูงกว่าก่อนการทดลอง (t14 =6.447, p < .001) และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t18.02 = 4.361, p < .001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำส ำคัญ : การเสริมสร้างพลังอ านาจ/ ความสามารถในการดูแล/ ผู้ดูแล/ เด็กทีต่ิดเชื้อเอชไอวี 
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Abstract 

 Children with HIV need closely and continuity of care from family caregivers. Empowerment 
caregivers to increase their ability to care are important. This study was quasi-experimental research having 
two groups with pretest-posttest design. The objective aimed to examine effect of empowerment promoting 
program on caregiver’s ability to care for children with HIV. The samples included 30 caregivers, who have 
children with HIV at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute from February to May, 2019. Samples were 
assigned to either the experimental (n=15) or control group (n=15). The experimental group received the 
empowerment program base on Gibson’s empowerment concepts (1995). It comprised of four steps; 1) 
discovering situational reality, 2) critical thinking reflection, 3) making a decision to select behavior, and 4) 
maintaining that behavior. The control group received usual nursing care. Data were collected by the 
questionnaire of caregivers’ ability to care for children with HIV, which had Cronbach’s alpha value as .89 
Data were analyzed by descriptive statistics, independent t-test and dependent t-test. The result revealed 
that after caregiver’s ability to care for children with HIV of intervention, the experimental subjects after 
intervention were higher significantly than that before intervention (t14 = 6.447, p < .001) and higher than 
that of the control group (t18.02 = 4.361, p < .001) significantly. 
Keyword :  Empowerment/ Cargivers/ Ability to Care/ Children with HIV 
 
บทน ำ 
 ในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีนั้นแตกต่างกับการดูแลเด็กป่วยโรคทั่วไป ซึ่งการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ดูแล
ต้องมีความพยายาม อดทน ต้องใช้เวลาในการดูแลยาวนานต่อเนื่อง มีความยากล าบาก มีการเอาใจใส่ด้วยความรัก ความเต็ม
ใจ การเสียสละอย่างมาก เป็นการดูแลที่ซับซ้อนมีความละเอียดมากกว่าโรคทั่วไปเพราะเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร  การด าเนินชีวิต การท ากิจวัตรประจ าวัน การรับประทานยาให้ตรงตามเวลา 
การมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ าเสมอ การเจาะเลือดเพื่อดูความสมดุลต่างๆ ของร่างกาย  จึงส่งผลให้ผู้ดูแลเกิดภาวะสูญเสีย
พลังอ านาจ (powerlessness)  เช่น เกิดความไม่มั่นใจ ความท้อแท้ใจ สิ้นหวัง เกิดพฤติกรรมลองผิดลองถูก ซึ่งเป็นการบั่น
ทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุไฮดาร์ แวเตะ 
(2552) พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์มุสลิมระยะสุดท้ายได้รับผลกระทบด้านลบ คือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายทรุดโทรม ทุกข์
ทรมานทางอารมณ์ ได้แก่ เครียด วิตกกังวล ท้อแท้ น้อยใจ และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สูญเสียรายได้ มีหนี้สิน แยกตัวจาก
สังคม และไม่ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และงานวิจัยของ UNAIDS (2000) ศึกษาการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้
ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยให้ผู้ดูแลสามารถก้าวข้ามผ่านอารมณ์โศกเศร้าไปได้ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้มีผลต่อ
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยท้ังสิ้น  
 โรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome ; AIDS) เป็นกลุ่มอาการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ดเลือดขาวท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึง
ท าให้ติดเช้ือโรคฉวยโอกาสได้ง่าย และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ข้อมูลสถานการณ์โรคเอดส์โลก จากรายงานขององค์กรอนามัย
โลก (World Health Organization, 2015) พบว่ามีจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีในเด็กประมาณ 2.6 ล้านคน และเสียชีวิต
เนื่องจากโรคเอดส์ประมาณ 190,000 คน ส าหรับสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย จากรายงานของส านักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้ติดเช้ือเอชไอวีรวมทั้งสิ้น 427,332 ราย และมีผู้เสียชีวิต 15,776 ราย  
(ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ส่วนการรายงานโรคเอดส์ของสถาบันบ าราศนราดูร ตั้งแต่ปี  
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พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีผู้ป่วยเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับการรักษาในสถาบันบ าราศนราดูรมีจ านวน 
189 ราย 185 ราย และ 150 ราย และเสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์จ านวน 8 ราย (ฝ่ายเวชสถิติผู้ป่วยใน สถาบันบ าราศนราดูร, 
2559) จะเห็นได้ว่าการติดเช้ือเอชไอวีในเด็กนั้น ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  
 เมื่อมีการติดเช้ือเอชไอวี ทั้งเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี และผู้ดูแลต่างได้รับผลกระทบด้วยกันในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ในผู้ป่วยเด็กทางด้านร่างกายพบว่าจะมีอาการอ่อนเพลีย ซูบผอม นอนไม่หลับ 
ร่างกายขาดความสมดุล ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่องเพราะถูกท าลายและเสียชีวิตได้ในที่สุด ด้านจิตใจมักเป็น
ผลกระทบถูกส่งต่อมาจากผลกระทบด้านร่างกาย ผู้ป่วยเด็กจะเกิดความเครียดได้ง่าย วิตกกังวล กลัว ท้อแท้ใจ น้อยใจ และ
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย จากการศึกษา พบว่าผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจต่ ากว่าด้านอื่นๆ (ประทีป ดวงงาม,  
วัลลภา คชภักดี และปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2555) ผู้ป่วยบางรายกลัวผู้อื่นรังเกียจ กลัวญาติพี่น้องไม่ยอมรับ อายเพื่อนบ้าน  
ท าให้เกิดอาการซึมเศร้า เก็บตัว และสูญเสียความเป็นตัวเอง ผลกระทบด้านสังคมพบว่าผู้ป่วยเด็กจะถูกแยกออกจากสังคมไม่
ว่าจะเป็นการถูกสังคมแยกเพราะความรังเกียจ หรือจากการที่ผู้ป่วยแยกตนเองเพราะคิดว่าสังคมรังเกียจ หรือมีความอึดอัดที่
ต้องพบปะผู้คนและแยกออกจากสังคมในที่สุด นอกจากนั้นรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล  
การจัดสรรเวชภัณฑ์และยาให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ถึงแม้มียาที่รักษาการติดเช้ือเอชไอวีแต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  
(วรรณภา งอกอ่อน, 2556) เมื่อเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีเกิดการติดเช้ือฉวยโอกาสขึ้น ท าให้ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เพราะเด็ก
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อย ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์น้อย การแก้ปัญหาจึงมีขีดจ ากัด ต้องอาศัยความรู้ 
ความคิด และความเข้าใจ (สุวฒน์ มุทธเมธา 2523 ; Piaget, 1962) ดังนั้นความสามารถของผู้ดูแลจึงมีความส าคัญต่อภาวะ
สุขภาพของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถยืดอายุของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดโอกาสป่วยจากการติดเช้ือฉวยโอกาสได้ (Resino 
et al., 2006) 

แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลพึ่งพาตนเอง เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของตน และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง
เพิ่มขึ้น กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ (empowerment) ตามแนวคิดของ Gibson (1995) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การค้นพบสภาพการณ์จริง (Discovering reality) 2) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  
3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง (Taking charge)  สามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ และ 4) การคงไว้ซึ่ง
การปฏิบัติที่  เมื่อบุคคลได้รับกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการแล้วนั้น จะท าให้ผู้ดูแลมองเห็นศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เกิด
ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และสามารถประสบความส าเร็จในการดูแลเด็ก
ที่ติดเช้ือเอชไอวี มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนเกี่ยวกับการดูแลเด็กได้  จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่าการศึกษาโดยใช้แนวคิดเสริมสร้างพลังอ านาจของ Gibson ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มของผู้ดูแลเด็กป่วย
เรื้อรัง และมีการศึกษาในผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีอยู่บ้าง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า  ผู้ดูแลมีความสามารถในการดูแล
เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มมากข้ึน 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของ Gibson (1995) มาพัฒนาเป็นโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถของผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ที่ตึกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม สถาบัน  
บ าราศนราดูร โปรแกรมนี้จะท าให้ผู้ดูแลมีความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี  
ในระยะหลังไดร้ับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental) โดยศึกษาแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลัง (Two 
groups pretest - posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถของ
ผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ 

ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ดูแลหลักท่ีดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีอายุแรกเกดิ - 18 ปี ท่ีเข้ารับการบริการที่
ตึกผู้ป่วยนอก แผนกกมุารเวชกรรม สถาบันบ าราศนราดูร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูดู้แลหลักท่ีดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีอายุแรกเกิด - 18 ปี จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 คน ได้มาโดยการคัดเลือกกลุม่ตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนด (Inclusion criteria) ดังต่อไปนี้ 
 เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ตัวอย่างเขา้ร่วมการวิจยั (Inclusion criteria) 
 1. เป็นผู้ดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีอายุแรกเกิด - 18 ปี ท่ีได้รับการวนิิจฉัยว่าเป็นผูต้ิดเชื้อเอชไอวี เป็นบุคคลที่มีความ
ผูกพันทางสายเลือด อยู่บ้านเดียวกัน และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจบ็ป่วยของเด็กท้ังในยามปกติและเจ็บป่วย  
 2. ไม่มีปัญหาการได้ยิน การมองเห็น และการพดู สามารถฟัง พูด อ่านภาษาไทยไดรู้้เรื่องเข้าใจ  
 3. สามารถติดต่อกับผู้วิจัยได้ทางโทรศัพท์ 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย (Exclusion criteria) 
 1. ขณะที่ร่วมวิจัยเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
 2. ผู้ดูแลมคีวามเจ็บป่วยเป็นโรครา้ยแรง จนไมส่ามารถดูแลเด็กได้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
  1. โปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของ Gibson (1995) 
และการทบทวนวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้ดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ให้มีความสามารถในการดูแล
เพิ่มขึ้น โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การค้นพบสภาพการณ์จริง 
ร่วมมือกันค้นหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 2) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection) 
ให้ทบทวนเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ สามารถตัดสินใจและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าให้เข้าใจปัญหา
มากขึ้น มีแนวทางในการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์ของตนเองมากขึ้น 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเอง (Taking charge)  สามารถตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดีที่สุด มีความรู้ และทักษะอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ 4) การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on) สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
มีการส่งเสริมไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้อง   

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี  ประกอบด้วย อายุ เพศ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับเด็กที่ติดเช้ือ
เอชไอวี ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด
เชื้อเวลา ค่า CD4   ค่า Viral load น้ าหนัก ส่วนสูง และสูตรยาที่ได้รับ  
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  2.2 แบบสอบความสามารถในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยมีค าถามเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นข้อความทางบวกทั้งหมดประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลสุขภาพ
ทั่วไป จ านวน 14 ข้อ ด้านการรับประทานยาต้านไวรัส จ านวน 5 ข้อ ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ จ านวน 5 ข้อ และ
ด้านการดูแลเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน จ านวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 29 ข้อ ค าตอบ 4 ระดับ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating scale) 4 ระดับคือ 1-4 (ไม่เคยปฏิบัติเลย – ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน) แปลผลแบบค่าคะแนนต่อเนื่อง คะแนนยิ่ง
สูงแสดงว่าผู้ดูแลมีความสามารถในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีสูง 
 
กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือกำรวิจัย 
 1. การตรวจสอบความตรงเนื้อหา (Content validity) 
 ผู้วิจัยน าโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย กุมารแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านการติดเช้ือ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านการพยาบาลเด็ก 1 ท่าน หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับผู้ดูแลเด็กที่
ติดเช้ือเอชไอวี 2 - 3 ราย เพื่อดูความเข้าใจเนื้อหาและความสนใจต่อโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ แล้วน าข้อบกพร่องที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริงในงานวิจัย ส่วนแบบสอบถามความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ได้น าคะแนนที่
ได้ไปหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index) ได้ค่า CVI = .85 
 2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความสามารถในการดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) ในผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีที่มีลักษณะใกลเ้คยีงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มา
หาความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟาคครอนบาค (Cronbach’s alpha efficiency) ได้ค่า = .89 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คัดเลือกกลุ่มตัวอยา่ง จากผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีที่มสีมบัตติามเกณฑ์ กลุ่มทดลอง 15 ราย และกลุ่มควบคุม 15 
ราย โดยเก็บกลุม่ทดลองก่อน ดังนี้  

กลุ่มทดลอง 
      เมื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าพบแพทย์ตามนัดในสถาบันบ าราศนรา ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ความสามารถในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี เป็นคะแนน Pre - test หลังจากนั้นผู้วิจัยน าผู้ดูแลเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
พลังอ านาจ โดยใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อครั้ง เป็นจ านวน 3 ครั้ง ขณะที่ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง 
เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีจะรออยู่ในห้องแนะแนว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา 
 ครั้งท่ี 1 จัดในสัปดาห์ที่ 1 ของการที่เด็กมาพบแพทยต์ามนัดในสถาบันบ าราศนราดูร ท่ีแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวช
กรรม โดยจัดกจิกรรมเป็นรายบุคคล ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง มี 1 กิจกรรม รายละเอียดได้แก่ กิจกรรมที่ 1  “เผชิญได้ทุก
ปัญหา” เป็นขั้นตอนการค้นพบสภาพการณ์จริง (Discovering reality) โดยการพูดคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ในประเด็นท่ีผ่านมา การดูแลเด็กเป็นอย่างไร และร่วมกันวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดขึ้นโดยใหผู้้ดูแลเขียนการดูแลในปัจจุบันและ
การดูแลในอนาคตที่ตัวเองหวังไวล้งในกระดาษ และให้ผูดู้แลตั้งเป้าหมายในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยเขียนเปา้หมายลง
ในกระดาษไม่เกิน 3 ข้อ เพื่อให้เกิดพันธะสัญญาข้อผูกพัน (Commitment) แก่ตนเองเพื่อควบคุมตน (Control) และให้ดูสื่อวี
ดีทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งเป็นเนือ้หาการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ผู้ดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีของส านักโรคเอดส์ จากนั้นมอบ
คู่มือการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้ดูแล เพื่อน ากลับไปทบทวนเมื่ออยู่ที่บ้าน และสรุปทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผูดู้แล
เล่าให้ฟัง และใหผู้้ดูแลช่วยเรียบเรียงปัญหาที่พบ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริงของผู้ดูแลและ
มอบสมุดบันทึกสุขภาพให้กับผู้ดูแล เพื่อติดตามการดูแลและการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้น  
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 ครั้งท่ี 2 จัดในสัปดาห์ที่ 2 โดยการติดตามเยี่ยมบ้านใช้เวลา  1 ช่ัวโมง มี 1 กิจกรรม รายละเอียด ไดแ้ก่ กิจกรรม 
ที่ 2  “ชัยชนะที่คุณเลือกได้”เป็นขั้นตอนการสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  โดยให้ผูดู้แลคดิทบทวน
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีที่ผ่านมาว่าเปน็อย่างไร วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการดแูลว่าเกดิ
จากสาเหตุอะไรได้บ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด กระตุ้นใหผู้้ดูแลสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับลกัษณะการดูแลของ
ตนเอง หลังจากท่ีผู้ดแูลได้คดิทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ให้ผูดู้แลอ่านคู่มือการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี เพื่อท าให้ผู้ดูแลมี
ทางเลือกในการดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีได้ถูกต้องมากขึ้นว่าควรท าอย่างไร จัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว
น าไปใช้ได้จริง เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กมกีารดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ จากนั้นสอนสาธิต และฝึก
ทักษะในการดูแลทีส่ าคัญ เช่น การจัดตารางเวลาในการรับประทานยา การห้ามเลือดจากบาดแผล การล้างมืออย่างถูกวิธี การ
ท าความสะอาดเมื่อมีการปนเปื้อนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง การทิ้งสิ่งปนเปื้อน และให้ดูสื่อวีดีทัศน์เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งเป็นเนื้อหาใน
การให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือของผู้ที่ติดเช้ือเอชไอวี มอบการ์ดพลังใจให้แก่ผู้ดูแลเด็กท่ีตดิ
เชื้อเอชไอวี และกล่าวช่ืนชมในความสามารถของผู้ดูแล 

ครั้งท่ี 3 จัดในสัปดาห์ที่ 3 โดยการติดตามเยี่ยมบ้านใช้เวลา 1 ช่ัวโมง มี 1 กิจกรรม รายละเอียด ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 
“ชัยชนะเป็นของเรา” เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเลือกการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม (Taking charge) ให้ผู้ดูแลอ่านคู่มือการ
ดูแลเด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวี เพื่อให้ผู้ดูแลมีทางเลือกในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ถูกต้องมากขึ้นว่าควรท าอย่างไร  ให้ผู้ดูแล
เล่าถึงการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความสามารถในการดูแลด้านไหนบ้างที่ยังไม่มั่นใจหรือไม่เหมาะสม 
จากนั้นสอนสาธิต และฝึกทักษะในการดูแลที่ผู้ดูแลยังขาดความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การจัดตารางเวลาในการรับประทาน
ยา การห้ามเลือดจากบาดแผล การล้างมืออย่างถูกวิธี การท าความสะอาดเมื่อมีการปนเปื้อนเลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง การทิ้งสิ่ง
ปนเปื้อน และให้ผู้ดูแลสาธิตย้อนกลับ เกี่ยวกับทักษะในการดูแลที่ผู้ดูแลยังไม่มั่นใจ และสอบถามขั้นตอนในการปฏิบัติต่างๆ 
กับผู้ดูแล และให้ผู้ดูแลตอบค าถาม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ  และมอบการ์ดพลังใจให้แก่ผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี 
 ครั้งที่ 4 จัดในสัปดาห์ที่ 4 ที่โดยการติดตามเยี่ยมบ้านใช้เวลา 15 นาที สิ้นสุดการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจ เป็นขั้นตอนการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ดูแลรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ผู้วิจัยประเมินข้อมูลจากสมุด
บันทึก เปรียบเทียบเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสัปดาห์ที่ 1 และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความสามารถ
ในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เป็นคะแนน Post - test หลังจากนั้นผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ดูแล พร้อมทั้งบอกสิ้นสุดโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอ านาจ 
 กลุ่มควบคุม   
 หลังจากเก็บข้อมลูกลุม่ทดลองครบแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ที่ตึกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม สถาบัน
บ าราศนราดูร ทุกวันพุธ เมื่อผู้วิจยัคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคณุสมบัติที่ก าหนด ผู้วิจยัด าเนินการด้วยตนเอง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 จัดในสัปดาห์ที่ 1 ของการที่เด็กมาพบแพทย์ ที่ตึกผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวชกรรม สถาบันบ าราศนราดู ร 
วันแรกของการมาพบแพทย์ตามนัดที่สถาบันบ าราศนราดูร ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความสามารถในการดูแล
เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี เป็นคะแนน Pre - test  ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที หลังจากนั้นกลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลตามปกติ
จากพยาบาลประจ าแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม คือ การดูแลสุขอนามัย การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ และการดูแลเมื่อ
เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น 
       ครั้งที่ 2 จัดในสัปดาห์ที่ 4 ที่บ้านผู้ดูแล ในสัปดาห์ที่ 4 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความสามารถในการดูแล
เด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี เป็นคะแนน Post - test  ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที และมอบคู่มือในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลสามารถสอบถามปัญหาการดูแลได้เมื่อมีข้อสงสัย หลังจากนั้นผู้วิจัยกล่าวขอบคุณและบอกสิ้นสุด
การวิจัย 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป ก าหนดค่าความมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลโดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี  

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม โดย
ใช้สถิติ independent t – test  

ผลกำรวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีในกลุ่มทดลอง มีจ านวน 15 คน มีอายุเฉลี่ย 45.87 ปี (SD = 15.84) เป็นเพศชาย 5 คน 

(ร้อยละ 33.3) เพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) ความสัมพันธ์กับเดก็ท่ีติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญเ่ป็นน้าและอา (ร้อยละ 53.3) 
และประสบการณ์ในการดูแลเฉลี่ย 7.67 ปี (SD = 3.04) 

ผู้ดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวีในกลุ่มควบคุม มีจ านวน 15 คน มีอายุเฉลี่ย 43.40 ปี (SD = 11.46) เป็นเพศชาย 5 คน 
(ร้อยละ 33.3) เพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) ความสัมพันธ์กับเดก็ท่ีติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญเ่ป็นพ่อและแม่ (ร้อยละ 60) 
และประสบการณ์ในการดูแลเฉลี่ย 9.07 ปี (SD = 2.81) 
 เมื่อเปรยีบเทียบข้อมลูที่เป็นนามบัญญัตริะหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ใน
เรื่องเพศ การศึกษา สถานภาพ และอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 1.00, 1.00, .822 และ .631 
ตามล าดับ) แต่ดา้นความสัมพันธ์กบัเด็ก พบว่ามีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = .015) และเมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่เป็นอัตราส่วน ได้แก่ อายุ รายได้ และประสบการณ์ในการดแูล ทดสอบด้วยสถิติทีสองกลุ่มอสิระ (Independent t-
test) พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p = .493, .590 และ .911 ตามล าดับ)  
 2.   ในระยะก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเชื้อ
เอชไอวี ไม่แตกต่างกัน (t28 = .117, p = .908) ดังแสดงในตารางที่ 1 และภายหลังการทดลอง พบว่า ระยะหลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลเด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวีสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t18.02 = 
4.361, p = < .001)  

ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่ตดิเช้ือเอชไอวี ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
คะแนนควำมสำมำรถ 

ในกำรดูแลเด็กที่ 
ติดเชื้อเอชไอวี 

กลุ่มทดลอง (n = 15) กลุ่มควบคุม (n = 15)  
    t 

 
   X SD    X SD p-value 

ระยะก่อนการทดลอง 94.20 11.42 93.67 13.45 .117                 .908 

ระยะหลังการทดลอง 111.20 3.00 101.73 7.85 4.361     .000 

 
อภิปรำยผล  
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือเอชไอวี 
สามารถน ามาอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้  

ภายหลังได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีกลุ่มทดลองมีความสามารถในการดูแลสูง
กว่ากลุ่มควบคุม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ดูแลเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มทดลองที่
ได้รับโปรแกรมเสริมสรา้งพลังอ านาจตามแนวคิดของ Gibson (1995)   ซึ่งกล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นกระบวนการ 
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ทางสังคมที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคคลมีความสามารถ ตระหนักถึงการควบคุมแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้
เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการดูแลเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี 
ตามแนวคิดของ Gibson (1995) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลสามารถน าโปรแกรมเสริมสรา้งพลังอ านาจไปใช้กับผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี 
โดยเน้นการให้ค าแนะน าในเรื่องการดูแลเมื่อเกดิภาวะแทรกซ้อนใหม้ากขึ้น 
 2. ด้านการศึกษาพยาบาล คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนในการ
ส่งเสริมพลังอ านาจในผู้ดูแล เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของเด็กต่อไป 
 3. ด้านการวิจัย สามารถน าไปเป็นแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กท่ีตดิเช้ือ
เอชไอวีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตดิตามผลระยะยาวจนถึงวัยรุ่น และศึกษาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการดูแลตนเอง
ของวัยรุ่นที่ติดเช้ือเอชไอวี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมุ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของการอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ด้วยการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ เพื่ อการเรียนวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ประชากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 และเพศชายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.90 และมีอายุระหว่าง 19-22 ปี โดยมีวิธีการศึกษาวิจัย คือ ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบทดสอบก่อนจะมีการเขียนภาพบน
ร่างกายมนุษย์ จ านวน 60 ข้อ โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที จากนั้นแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม โดย 4 
กลุ่มแรกจะเขียนภาพบนร่างกายของระบบโครงร่าง (Skeleton system) ส่วนอีก 4 กลุ่มจะเขียนภาพบนร่างกายของระบบ
กล้ามเนื้อ (Muscular system) หลังจบการเขียนภาพแล้ว นักศึกษาจะได้ท าแบบทดสอบหลังกิจกรรมเขียนภาพบนร่างกาย
มนุษย์ หลังกิจกรรม 1 สัปดาห์ นักศึกษาจะได้ท าแบบทดสอบอีกครั้งเพื่อศึกษาความคงทน (Retention) ในการอ่านช่ือ และ
ต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ รวมทั้งท าแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ ผล
การวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ 

พบว่า ก่อนกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (Χ =23.17) จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และ

หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ( Χ = 47.26) เมื่อใช้ Paired T-test ทดสอบ พบว่า 
คะแนนสอบหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนการทดสอบหลังกิจกรรม

การเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว 1 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (Χ =44.67) เมื่อใช้ Paired T-test ทดสอบ 
พบว่า คะแนนสอบหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว 1 สัปดาห์ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

พื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 4.24) โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านช่ือ และต าแหน่งของ
กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อในการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาได้ 

ค ำส ำคัญ : การเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์, ระบบกระดูก, ข้อต่อ, ระบบกล้ามเนื้อ, ความคงทนในการจ า 

* อาจารย์ประจ าภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสารธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 
* อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 
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Abstract 

The purpose of this study was research and development of an effective body paint activity to 
utilize as a learning tool with first year Thai traditional medicine students enrolled in a Basic Anatomy and 
Physiology course in the 2017 academic year at Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health 
Technology. The goal of this learning tool is to enhance recognition and memory retention of the skeletal 
and muscular systems. The sample group consisted of 88.10% of which were female and 11.90% were 
male. Most of the students were between the ages of 19 and 22 years old. Students were allowed 30 
minutes to complete the pre-test.  The students were than separated into eight groups. Each group was 
five to six, one of four regions of both the skeletal system and the muscular system. The post-test and 
feedback of the body paint activity were examined immediately, and 1 week after the painting exercise was 
evaluated retention. The mean scores of the pretest and postest of the skeletal and muscular systems were 
activity was 23.17 and 47.26. When the pretest and  posttest scores were compared  using a paired t-test, 
it was found that the score after utilizing the body paint activity was higher than before and was statistically 
significant at the 0.01 level. When the memory retention test was administered one week later, average 
score 44.67. The average score was statistically significant at the .01 level. Furthermore, students had a high 
satisfaction level towards the body paint activity, giving it a rating of 4.24. In this case the body paint activity 
enhanced the recognition and memory retention of the skeletal and muscular systems. Moreover, this 
activity was increasing the understanding of the skeletal and muscular systems of students by enhancing 
the interactive learning experience. 

Keywords :  Body paint activity, Skeleton system, joint, Muscular system 

 
บทน ำ 

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาสื่อดิจิตอลเพื่อช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้
ต าราภาพวาด ภาพถ่ายจากร่างกายมนุษย์ หรือหุ่นจ าลองร่างกายมนุษย์ ทดแทนการช าแหละร่างอาจารย์ใหญ่ในหลายๆ 
ประเทศ  แต่ก็มีนักวิจัยหลายๆ ท่านได้ให้ความคิดเห็นว่าการฝึกให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ช าแหละร่าง
อาจารย์ใหญ่ จะท าให้นักศึกษาได้รับท้ังความรู้และยังเป็นการบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฏีและจากการช าแหละร่างอาจารย์ 
จากนั้นจึงน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในช้ันคลินิกต่อไป นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติในการท างานเป็นทีม และการ
ให้ความนับถือในร่างกายมนุษย์อีกด้วย (Lempp 2005, Prakash et al. 2007) ดังนั้น การใช้กิจกรรมในช้ันเรียนท่ีจะช่วยเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษาให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา อันจะ
ก่อให้เกิดความรู้ที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานให้กับนักศึกษา 

ศิลปะการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ หรือการท า Body Paint ในยุคปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นกระแสที่ได้รับความ
สนใจและนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงสินค้าและการแสดงโชว์ต่างๆ  ซึ่งการท า Body Paint นั้น มี
หลักฐานการค้นพบว่ามีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน เช่น ในชนพื้นเมืองอะบอริจิน (Aborigine) ในประเทศออสเตรเลีย
และชนเผ่าในทวีปแอฟริกาที่มีความเชื่อว่าการเขียนภาพบนร่างกายจะช่วยในการอ าพรางตัวเวลาล่าสัตว์หรือท าสงคราม โดย
จะใช้ดินด าทาทั่วร่างกาย และเนื่องจากมีการใช้สีที่ทนทานกว่าและสกัดมาจากพืชชนิดหนึ่งที่ช่ือว่าเฮนนา (Henna) บางคนจึง
เรียกการท า Body Paint ชนิดนี้ว่าการสักเฮนนา (Henna Tattoo)  ซึ่งวิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง 
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ปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะ Body Paint ในยุคปัจจุบัน การท า Body Paint อาจระบายสีทั่วร่างกายหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ ซึ่งจะมีแตกต่างจากการสัก เพราะรอยสักจะอยู่บนร่างกายตลอดไป แต่ส าหรับการท า Body 
Paint จะสามารถอยู่บนร่างกายได้ไม่กี่ช่ัวโมงหรืออาจจะยาวนานประมาณ 3 อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีที่ใช้ ในต่างประเทศจะ
นิยมท า Body Paint กันมาก เนื่องจากถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง โดยช่างที่ท าการ Body Paint จะต้องมีความสามารถและ
ความช านาญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา (พงศ์พันธุ์, Body paint: ศิลปะสร้างสรรค์บนเรือนร่าง)  

วิชากายวิภาคศาสตร์เป็นวิชาที่นักศึกษาเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ าเป็นต้องศึกษา เพื่อได้เรียนรู้กายวิภาค
ศาสตร์ของมนุษย์พื้นฐานและรู้จักต าแหน่งที่ส าคัญทางกายวิภาคน ามาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ โดยมหกายวิภาค
ศาสตร์ (Gross anatomy) เป็นการศึกษากายวิภาคในระดับท่ีสายตาเปล่ามองเห็นได้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและ
การจัดเรียงตัวของอวัยวะและระบบอวัยวะต่างๆ การศึกษาวิชานี้โดยทั่วไปจะท าการช าแหละ (Dissection) ร่างกายของสัตว์
หรือผู้บริจาคร่างกาย (หรือที่นิยมเรียกกันในประเทศไทยว่า "อาจารย์ใหญ่") เพื่อการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาจุลกาย
วิภาคศาสตร์ (Microanatomy) ซึ่งเป็นการศึกษาโครงสร้างของร่างกายที่เป็นรายละเอียดขนาดเล็กๆ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การศึกษา เช่นกล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานที่จัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 มีเนื้อหาหลักที่ศึกษาทั้งหมด 5 
บทเรียน ได้แก่ บทน าวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย 
ระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งแต่ละบทมีเนื้อหาค่อนข้างมากและซับซ้อน โดยเฉพาะระบบโครงร่างของร่างกายและระบบกล้ามเนื้อที่
นักศึกษาต้องทราบช่ือและต าแหน่งของกระดูกแต่ละช้ินและกล้ามเนื้อแต่ละมัด โดยเฉพาะการเรียกช่ือที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่
เคยได้ยินหรือได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่เป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษากรีกและละติน ดังนั้น จึงมักพบปัญหาที่นักศึกษาท า
ข้อสอบได้คะแนนน้อยในท้ัง 2 บทนี้ ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบทได้อธิบายถึงอวัยวะและโครงสร้างต่างๆ 
ทั้งการศึกษาในระดับมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค หน้าที่ส าคัญของอวัยวะและโครงสร้างนั้นๆ ในการควบคุมการท างานของ
ระบบต่างๆ  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมชนก ซึ่ง
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องใช้องค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ต่อไปในอนาคต ดังนั้น นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ในเรื่ องกายวิภาคศาสตร์ของระบบดังกล่าวอย่างถ่องแท้
เสียก่อน จึงจะสามารถน าความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอื่น เช่น วิชาการนวดแผนไทยต่อไปใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ยังได้ท าการศึกษาความคงทน (Retention) ในการอ่านช่ือ 
และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ หลังเสร็จสิ้นการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ 1 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษากิจกรรมในช้ันเรียนที่จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับนักศึกษาให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความรู้ที่เพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์
แผนไทย ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพื่อ
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือช่วยสอนให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการบูรณาการความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด โดยการคิดค้นวิธีสอน 
สื่อหรือนวัตกรรมต่างๆ ผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หรือแก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) เป็นเครื่องมือ 
นอกจากน้ันยังสามารถน าไปใช้กับสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านช่ือและต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อด้วยการเขียน
ภาพบนร่างกายมนุษย์ เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่  1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  
กาญจนาภิเษก  

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อน – หลัง และหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว 1 สัปดาห์ในการ
อ่านช่ือและต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานของนักศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมการกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพิ่มความรู้ความเข้าใจการ
อ่านช่ือและต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานของนักศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
รูปแบบกำรศึกษำ  

เป็นรูปแบบการศึกษาแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
 
ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 

นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560วิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 42 คน 
ประกอบด้วยนักศึกษาชาย 5 คน และนักศึกษาหญิง 37 คน ก่อนเริ่มท าการศึกษา นักวิจัยจะมีการอธิบายวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการศึกษาให้แก่กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และให้มีการลงนามแสดงความยินยอมตามที่คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ได้ก าหนดไว้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้กำรศึกษำ 

1. แบบทดสอบก่อนการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ แบบทดสอบหลังการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ และ
แบบทดสอบความคงทนในการอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อด้วยการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไป
แล้ว 1 สัปดาห์จะเป็นแบบอัตนัยให้เขียนตอบ ซึ่งเนื้อหาจะคลอบคลุมเรื่องการอ่านช่ือและต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และ
กล้ามเนื้อ จ านวนทั้งสิ้น 60 ข้อ มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบแต่ละครั้ง 30 นาที โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นละร้อยละ 100 โดยเกณฑ์
ที่ใช้ในการแปลค่าคะแนนความรู้ ดังนี้  

ระดับดีมาก  ได้คะแนนเท่ากับ  50-60  คะแนน 
ระดับดี   ได้คะแนนเท่ากับ  40-49  คะแนน 
ระดับปานกลาง  ได้คะแนนเท่ากับ  30-39      คะแนน 

 ระดับต้องปรับปรุง  ได้คะแนนเท่ากับ         20-29       คะแนน 
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม
การเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องการอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และ
กล้ามเนื้อ เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขา
การแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข จ านวน 20 ข้อ โดย
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ด้านเนื้อหา 8  ข้อ ด้านกิจกรรม 7  ข้อและด้านอาจารย์ผู้สอน 5 ข้อ ซึ่งแบบสอบถาม
จะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยจะให้
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตอบแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์แล้ว 
 
กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

1. แบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ที่สร้างขึ้น
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ 2 ท่าน และด้านการวิจัย 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ประกอบด้วยความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา แล้วน าข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโดยถือเกณฑ์ความสอดคล้อง และการยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากนั้นน าผลมาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item objective congruence) โดยผลการตรวจสอบ
พบวา่ข้อรายการของแบบสอบถามมีค่า IOC เท่ากับ 1 

2. การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบในกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ 
โดยผู้วิจัยน าแบบทดสอบความรู้ที่จัดท าขึ้น ไปทดสอบใช้กับนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเวชระเบียน ช้ันปีที่ 2 
จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาหาระดับความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบโดยใช้สูตร P=R/N โดยผลจากการ
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก แต่สามมารถใช้เป็นแบบทดสอบได้ 
และผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบคุณภาพของดีมาก 

3. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกาย
มนุษย์ ผู้วิจัยน าแบบประเมินท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเวชระเบียน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 30 คน แล้ว
น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แล้วจึง
จะน าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการหาความเช่ือมั่นแล้วน าไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อน
น าไปใช้ 

 

วิธีกำรศึกษำวิจัย 

กำรท ำแบบทดสอบ 

นักศึกษาทุกคนจะได้รับแบบทดสอบก่อนจะมีการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ โดยจะเป็นแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
จ านวน 60 ข้อ โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที ซึ่งการสอบนี้จะเป็นตัววัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนการสอนเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ท่ีนักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้วท้ังในภาคทฤษฏีและภาคทดลอง  
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ระหว่ำงกิจกรรมกำรเขียนภำพบนร่ำงกำยมนุษย์ 

นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 
1- 4 จะเขียนภาพบนร่างกายของระบบโครงร่าง (skeleton system) โดยแบ่งออกเป็น 

- กระดูกสันหลัง ได้แก่ Cervical vertebrae, Thoracic vertebrae และ Lumbar vertebrae 
- กระดูกซี่โครงและอก ได้แก่ Costal bone และ Sternum 
- กระดูกรยางค์บน ได้แก่ Scapula, Clavicle, Humerus, Radius, Ulna, Carpal bone, Metacarpal bone

และ Phalanges 
- กระดูกขาและเท้า ได้แก่ Femur, Patella, Tibia, Fibula, Tarsal bone, Metatarsal bone และ Phalanges 
ส่วนกลุ่ม 5-8 จะเขียนภาพบนร่างกายของระบบกล้ามเนื้อ (muscular system) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในช้ันตื้น 

(superficial muscles) ดังนี ้
- กล้ามเนื้อแขน ได้แก่ Deltoid m., Biceps brachii m., Triceps brachii m., Brachioradialis m., Forearm 

Flexor group m. และ Forearm Extensor group m. 
- กล้ามเนื้อขา ได้แก่ Sartorius m., Quadriceps femoris m., Adductor group m., Tensor fasciae latae 

m., Hamstrings group m., Tibialis anterior m., Gastrocnemius m. และ Soleus m.   
- กล้ามเนื้อหน้าท้อง ได้แก่ Rectus abdominis m., External abdominal oblique m., Internal abdominal 

oblique m. และ Transversus abdominis m. 
- กล้ามเนื้อหลัง ได้แก่ Trapezius m., Latissimus dorsi m. และ Rhomboidius m. 
แต่ละกลุ่มจะได้รับแจกสีเฮนน่าที่ไม่มีสารเคมีเจือปนและไม่เป็นอันตรายต่อผิว จ านวน 6 หลอด ได้แก่สีด า แดง 

น้ าตาล เขียว แดง น้ าเงิน และส้ม พร้อมทั้งพู่กันและจานสี โดยการเขียนภาพบนร่างกายทั้ง 8 กลุ่มจะอ้างอิงความถูกต้องจาก
หนังสือ Netter's Atlas Of Human Anatomy 5th edition) 
 
ขั้นหลังกำรเขียนภำพบนร่ำงกำย 

หลังจบการเขียนภาพบนร่างกายแล้ว จะท าการวัดความรู้ความเข้าใจการอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ 
และกล้ามเนื้อ ผ่านแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการเขียนภาพบนร่างกาย โดยให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 
นาทีเช่นเดียวกัน ผลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบผลของการเขียนภาพบนร่างกายต่อความรู้เรื่องการ
อ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อของนักศึกษาต่อไป 
 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกิจกรรมกำรเขียนภำพบนร่ำงกำย 

เพื่อประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการการประเมินครูผู้สอนที่น ากิจกรรมการเขียนภาพบน
ร่างกายจ านวน 20 ข้อ โดยจะให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตอบแบบสอบถามหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเขียนภาพ
บนร่างกาย 
 
กำรศึกษำควำมคงทน (Retention)  

การศึกษาความคงทนในการอ่านช่ือ และต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อกิจกรรมการเขียนภาพบน
ร่างกายจะท าการทดสอบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกาย 1 สัปดาห์กับนักศึกษาทุกคน โดยแบบทดสอบเป็น
ฉบับเดียวกันกับฉบับเดิมแต่สลับข้อและสลับตัวเลือก5. การศึกษาความคงทน (Retention) ในการอ่านช่ือ ต าแหน่ง และ 
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การท างานของกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมการเต้นแอโรบิกประกอบเทคนิคการคิดออกเสียง จะท าการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเต้น
แอโรบิกไปแล้ว 1 สัปดาห์กับนักศึกษาทุกคน โดยแบบทดสอบเป็นฉบับเดิมแต่สลับข้อและสลับตัวเลือก 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรของคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
การเขียนภาพบนร่างกาย หลังการเขียนภาพบนร่างกายและคะแนนของแบบทดสอบความคงทนในการอ่านช่ือ และต าแหน่ง
ของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ หลังเสร็จสิ้นการเขียนภาพบนร่างกายไปแล้ว 1 สัปดาห์ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เขียนภาพบนร่างกาย 

2. ใช้ Pair sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ 1) คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการเขียน
ภาพบนร่างกาย 2) คะแนนจากแบบทดสอบหลังการเขียนภาพบนร่างกาย และคะแนนจากแบบทดสอบในการอ่านช่ือ และ
ต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายไปแล้ว 1 สัปดาห์ ด้วยนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ .05 
 
ผลกำรวิจัย 

ในการวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 42 ฉบับ และน าแบบสอบถามมา
คัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นจ านวนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

 ตำรำง 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (n = 42) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 5 11.90 
     หญิง 37 88.10 
   อำยุ   
      ต่ ากว่า 18 ป ี 1 2.38 
      19 - 20 ปี 
      21 – 22 ปี 

38 
3 

90.48 
7.14 

 จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 และเพศชายจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามล าดับ ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 19-20 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.48 รองลงมาคืออายุ  21 – 22 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ อายุต่ ากว่า 18 ปี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 
ตามล าดับ  
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 ตำรำง 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อด้วยก่อน
   และหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ (n=42) 

คะแนนสอบ  S.D. t P-value 

ก่อนกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย ์ 23.17 7.54 
-22.151 

   
.000* หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย ์ 47.26 5.83 

 จากตาราง 2 การทดสอบเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ 

พบว่า ก่อนกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (  =23.17) จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และ

หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ( =47.26) เมื่อใช้ Paired T-test ทดสอบพบว่าคะแนน
สอบหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

 ตำรำง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อ หลัง 
  กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์และหลังกิจกรรไปแล้ว 1 สัปดาห์ (n=42) 

คะแนนสอบ  S.D. t P-value 

หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย ์ 47.26 5.83 
2.513 .016* หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว  

1 สัปดาห ์
44.67 5.85 

 
 จากตาราง 3 การทดสอบเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อด้วยกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ 

พบว่า หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ( = 47.26) จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และ

หลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว 1 สัปดาห์นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย (  =44.67) เมื่อใช้ Paired T-test 
ทดสอบพบว่า คะแนนสอบหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแลว้ 1 สัปดาห์ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  

 ตำรำง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกาย
   มนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน (n = 42) 

ควำมพึงพอใจในกิจกรรม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 S.D. ควำมหมำย 

ด้านเนื้อหา 3.97 .508 มาก 

ด้านกิจกรรม 4.13 .460 มาก 

ด้านอาจารยผ์ูส้อน 4.63 .371 มากที่สุด 

รวม 4.24 .446 มำก 

จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ( = 4.63) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม  ( = 4.13)  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเนื้อหา 
( = 3.97) 
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 ตำรำง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อ 
     การเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานด้านเนื้อหา (n=42) 

ด้ำนเนื้อหำ 
ระดับควำมคิดเห็น 

Χ  S.D. ควำมหมำย 

ระบบกระดูกและข้อต่อ (Skeleton system) ของวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาเยอะและยากต่อการเข้าใจ 

3.93 .947 มาก 

ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) ของวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาเยอะและยากต่อการเข้าใจ 

4.12 .861 มาก 

ฉันเข้าใจเนื้อหาของระบบกระดูกและข้อต่อ (Skeleton system) ของวิชา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นอย่างดี 

3.64 .821 มาก 

ฉันเข้าใจเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) ของวิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นอย่างดี 

3.60 .885 มาก 

ฉันมีความกระตือรือร้นและสนใจเนื้อหาของระบบกระดูกและข้อต่อ 
(Skeleton system) ของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นอย่างดี 

4.05 .731 มาก 

ฉันมีความกระตือรือร้นและสนใจเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อ (Muscular 
system) ของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นอย่างมาก 

4.07 .745 มาก 

หากไม่สามารถจ าช่ือและต าแหน่งของกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้ ก็จะไม่ทราบ 
Action ได้เช่นกัน 

4.24 .692 มาก 

การเข้าใจเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อท าให้เข้าใจระบบโครงร่าง (Skeleton 
system) และข้อต่อ (Joint) ได้ดีขึ้นด้วย 

4.12 .705 มาก 

รวม 3.97 .508 มำก 

 จากตาราง 5 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ด้านเนื้อหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากไม่สามารถจ าช่ือและต าแหน่งของกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้ ก็จะไม่ทราบ Action ได้เช่นกัน (Χ  = 4.24) 
รองลงมา คือ ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) ของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาเยอะและยาก
ต่อการเข้าใจ และการเข้าใจเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อท าให้เข้าใจระบบโครงร่าง (Skeleton system) และข้อต่อ (Joint) ได้

ดีขึ้นด้วย (Χ  = 4.12)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ฉันเข้าใจเนื้อหาของระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) ของวิชากาย

วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเป็นอย่างดี (Χ  = 3.60) 

 

 

 

 

      167 



 

 

 
  
 ตำรำง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบน 
     ร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานด้านกิจกรรม (n=42) 
 

ด้านกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

     Χ  S.D. ความหมาย 

ฉันรู้สึกชอบกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนเรื่องระบบ
กล้ามเนื้อของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 

4.12 .593 มาก 

ฉันสามารถน าความรู้เรื่อง Action ของกล้ามเนื้อแต่ละมัด มาประยุกต์ใช้ขณะ
ออกก าลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ 

4.19 .594 มาก 

กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ท าให้ฉันจ าช่ือและต าแหน่งของ
กระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้ดีขึ้น 

4.17 .581 มาก 

กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนท าให้ฉันเข้าใจ Action 
ของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้ดีขึ้น 

4.07 .640 มาก 

ฉันสามารถน าความรู้เรื่อง Action ของกล้ามเนื้อแต่ละมัดมาประยุกต์ใช้ขณะ
ออกก าลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ 

4.14 .521 มาก 

กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพื้นฐานท าให้ฉันสนุกกับการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม 

4.24 .532 มาก 

กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ท าให้ฉันสนใจการเรียนวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาหัวข้ออื่นๆ มากขึ้น 

4.17 .696 มาก 

รวม 4.13 .460 มำก 

  จากตาราง 6 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากาย

วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ด้านกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานท าให้

ฉันสนุกกับการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม (Χ  = 4.24) รองลงมา คือ ฉันสามารถน าความรู้เรื่อง Action ของกล้ามเนื้อแต่ละมัด มา

ประยุกต์ใช้ขณะออกก าลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ (Χ  = 4.19)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมการเขียนภาพบน

ร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนท าให้ฉันเข้าใจ Action ของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้ดีขึ้น (Χ  = 4.07) 
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ตำรำง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ 
             เพื่อการเรียนวิชากายวภิาคศาสตร์และสรรีวิทยาพื้นฐาน ด้านอาจารยผ์ูส้อน (n = 42) 
 

ด้ำนอำจำรย์ผู้สอน 
ระดับควำมคิดเห็น 

Χ  S.D. ควำมหมำย 

อาจารย์มีความรู้เรื่องระบบกล้ามเนื้อของวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาพื้นฐานเป็นอย่างดี 

4.67 .477 มากที่สุด 

อาจารยส์ามารถน าสอนในห้องเรยีนได้เป็นอย่างด ี 4.62 .492 มากที่สุด 
อาจารย์ให้ความสนใจและตอบข้อสงสัยของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 4.71 .457 มากที่สุด 
อาจารย์สามารถน ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพบนร่างกาย
มนุษย์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

4.55 .504 มากที่สุด 

กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ที่อาจารย์น ามาประยุกต์ใช้กบั
การเรียนการสอน เป็นแรงจูงใจในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาหัวข้ออื่นๆของฉันได้เป็นอย่างดี 

4.60 .544 มากที่สุด 

รวม 4.63 .371 มำกที่สุด 

  จากตาราง 7 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากาย

วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ด้านอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจารย์ให้ความสนใจและตอบข้อสงสัยของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี (Χ  = 4.71) รองลงมา คือ 

อาจารย์มีความรู้เรื่องระบบกล้ามเนื้อของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานเป็นอย่างดี ( Χ  = 4.67)  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อาจารย์สามารถน ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ

สอนได้เป็นอย่างดี (Χ  = 4.55) 
 
สรุปผลและอภิปรำยผล 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของการอ่านช่ือและต าแหน่งของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ด้วยการเขียน
ภาพบนร่างกายมนุษย์ เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขา
การแพทย์แผนไทย ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 และเพศชาย
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และมีอายุระหว่าง 19-22 ปี ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบ พบว่า นักศึกษามี
คะแนนสอบหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์สูงกว่าก่อนกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 และการศึกษาความคงทนในการจ าของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบคะแนนหลังการเขียนภาพบนร่างกายและ
คะแนนหลังท ากิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายไปแล้ว 1 สัปดาห์ พบว่า คะแนนหลังท ากิจกรรมไปแล้ว 1 สัปดาห์ ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาจากการศึกษาของ Jariyapong et, al. (2016) ที่ได้ศึกษาการเขียน
ภาพบนร่างกายมนุษย์ของนักศึกษาช้ันปรีคลินิกปีท่ี 1 และ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 96 คน โดยเป็นการศึกษากาย
วิภาคศาสตร์ของมือ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนของแบบทดสอบหลังกิจกรรมทันทีของกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.2 
± 2.4 คะแนน ส่วนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.3 ± 2.3 คะแนน ขณะที่คะแนนแบบทดสอบหลังท ากิจกรรมไปแล้ว 
1 เดือน พบว่า กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.0 ± 2.5 คะแนน ส่วนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.4 ± 2.8 คะแนน 
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ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังท ากิจกรรมเสร็จแล้วทันทีกับคะแนนหลังท ากิจกรรมแล้ว 1 เดือน พบว่า ไม่
มีความแตกต่างเช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาของ Finn และคณะ (2554) ได้ศึกษาการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ของ
นักศึกษา medical program ช้ันปีท่ี 1 และ 2 จ านวน 117 คน ของ Durham University ประเทศอังกฤษ โดยนักศึกษากลุ่ม 
color condition (CLR) คือ กลุ่มที่เขียนภาพลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์บริเวณท้อง (abdomen) ด้วยสีต่างๆ และกลุ่ม 
black condition (BLK)  คือ กลุ่มที่เขียนภาพลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์บริเวณท้อง (abdomen) ด้วยเส้นสีด าทึบ ซึ่งเป็น
วิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการท าเส้นเครื่องหมายในโรงเรียนแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบก่อนการท ากิจกรรม 14 วัน 
(pre-intervention) แบบทดสอบหลังเสร็จกิจกรรมทันที (mid-intervention) และแบบทดสอบหลังท ากิจกรรมไปแล้ว 4 
สัปดาห์ (post-intervention) ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบระหว่างกลุ่ม CLR และกลุ่ม 
BLK ทั้งใน pre , mid and post intervention โดยมีค่า p=0.529, 0.072 และ 0.278 ตามล าดับ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีผล
การศึกษาแตกต่างจาก 2 งานดังกล่าวข้างต้น โดยจากการศึกษาของ Stevick (1982) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบ 3 ประการที่จะ
ท าให้เราจดจ าสิ่งที่พบเห็นได้ดี คือ ความใหม่ของเหตุการณ์ (recency) ความถี่ที่พบเห็น (frequency) และความเข้มข้นของ
ประสบการณ์ (intensity) สาเหตุที่ท าให้คะแนนสอบหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ของนักศึกษาสูงกว่าก่อน
กิจกรรมการเขียนภาพนั้น  อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านความใหม่ของเหตุการณ์ ( recency) ที่เพิ่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการเขียน
ภาพบนร่างกายมนุษย์ จึงท าให้ยังสามารถจดจ าได้ และส่งผลให้ท าคะแนนได้สูงกว่า แต่เมื่อทดสอบคะแนนหลังการเขียนภาพ
บนร่างกายและคะแนนหลังกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายไปแล้ว 1 สัปดาห์ กลับพบว่า คะแนนหลังกิจกรรมการเขียนภาพ
บนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว 1 สัปดาห์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านความถี่ที่พบเห็น ( frequency) คือ 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ท ากิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปเพียง 1 ครั้ง ดังนั้น จึงไม่สามารถจดจ าข้อมูลที่เหล่านั้น
ได้ รวมไปถึง กลุ่มตัวอย่างยังขาดปัจจัยด้านความเข้มข้นของประสบการณ์ (intensity) ที่เพียงพอ จึงส่งผลให้ได้คะแนนหลัง
กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ไปแล้ว 1 สัปดาห์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยการศึกษาความคงทนในการจ าจาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนั้น ได้มีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เช่น การศึกษาความคงทน
ทางการเรียนรู้ในการจ าค าศัพท์ในระบบย่อยอาหารในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาปกากะญอท่ีได้รับการจัดกระบวนการสอนค าศัพท์กาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาควบคู่ไปกับภาษาที่หนึ่งของชาติพันธุ์ตนเอง มีคะแนนความคงทนในการจ าค าศัพท์สูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการสอนแบบปกติ เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี (ศิวาพร มหาท านุโชค, 2559) และการศึกษาของ ชุติพร จริตงามและจิราจันทร์ 
คณฑา (2553) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 3 แบบ ได้แก่ การเรียนแบบบรรยาย เรียนบนเว็บ และเรียนแบบ
บรรยายร่วมกับการเรียนบนเว็บ ของของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ช้ัน
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา 1 เนื้อหาระบบไหลเวียน จากการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาพยาบาลที่ได้เรียนร่วมกันท้ังแบบบรรยายร่วมกับการเรียนบนเว็บ มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบ
บรรยายหรือเรียนบนเว็บอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ
บรรยายไม่แตกต่างจากท่ีเรียนบนเว็บอีกด้วย โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังท ากิจกรรมเสริมต่างๆ ที่เหมาะสม
กับรายวิชานั้นๆ มักจะมีคะแนนแบบทดสอบสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ความจ า การ
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์บทเรียนได้มากขึ้นจากการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเหล่านั้น รวมทั้งนักศึกษายังอาจมีแนวโน้ม
การพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่ง
หมายความว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เช่น การเตรียมตัวอ่านหนังสือมาล่วงหน้าและมีความตั้งใจ ใน
ห้องเรียนมากขึ้น เพื่อท าความเข้าใจกับบทเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมบทเรียนเหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นความสนใจ ความท้า
ทายและความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการช่วยลดความตึงเครียดในการเรียนของนักศึกษาอีกด้วย ดังที่ Krashen (1981) 
กล่าวว่า สิ่งกีดขวางจิตใจ (affective filter)  เช่น ความเครียด  ความวิตกกังวล  การขาดแรงจูงใจ และเจตคติเชิงลบ อาจเป็น 
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อุปสรรคในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา และอาจท าให้ผู้เรียนมีการรับรู้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่างๆ อาจท าให้นักศึกษารู้สึกว่าบทเรียนหรือค าศัพท์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน จึงท าให้สามารถจดจ าบทเรียนหรือค าศัพท์ได้ดี
ยิ่งข้ึน (จิราพร สุขกรง, 2552) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียน
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ( = 4.63) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม ( = 4.13)  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
เนื้อหา ( = 3.97) สอดคล้องกับการศึกษาของ Jariyapong et, al. (2016) ที่ได้ศึกษาการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ของ
นักศึกษาปรีคลินิคช้ันปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 96 คน โดยเป็นการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของมือ โดย
พบวานักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับสูงมาก (ร้อยละ 92) โดยร้อยละ 83 เห็นว่าการศึกษาลักษณะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ของมือโดยใช้การเขียนภาพบนมือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและยังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน (peer-to-peer) อีกด้วย นอกจากนั้น ร้อยละ 79 ยังเห็นด้วยที่จะมีการใช้กิจกรรมการเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์ใน
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์บริเวณอื่นๆ ของร่างกายมนุษย์อีกด้วย รวมทั้งการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบบรรยาย เรียนบนเว็บ และเรียนแบบบรรยายร่วมกับการเรียนบนเว็บของของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา 1 
เนื้อหาระบบไหลเวียน จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บในระดับที่เห็นด้วยมาก  
(ชุติพร จริตงามและจิราจันทร์ คณฑา, 2553) เช่นเดียวกับการศึกษาของศรีรัฐ ภักดีรณชิต (2556) เรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์ที่พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าการใช้สื่อของผู้เรียนมีความสนใจการเรียนมากยิ่ งขึ้น ตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ
เพราะบทเรียนบนเว็บเป็นรูปแบบที่สามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพประกอบ กราฟิก สี
สัญลักษณ์ การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหา ท าให้ผู้เรียนสนุกไม่เบื่อหน่าย ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ และ เลือกเวลาเรียนได้อย่าง
อิสระ เรียนตามความสามารถของตนเอง เช่นเดียวกับการใช้การเขียนภาพบนร่างกายมนุษย์เพื่อการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพื้นฐาน เรื่อง ระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อ ที่ท าให้นักศึกษารู้สึกสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย ช่วย
เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนที่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนเท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถน ารูปแบบการเรียนเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อโดยใช้กิจกรรมการเขียนภาพบน
ร่างกายมนุษย์ ไปจัดท าแนวการสอน/เนื้อหาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเรียน
การสอนภาคทดลองและประยุกต์ให้เข้ากับภาคทฤษฏีต่อไป 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้กับการวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเวชกรรมไทยหรือวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

3. สามารถน ารูปแบบการศึกษาเรื่องระบบกระดูก ข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อโดยใช้กิจกรรมการเขียนภาพบน
ร่างกายมนุษย์ ไปจัดท าแนวการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีบริบทท่ีใกล้เคียงกัน 
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ผลของกำรรับส่งเวรด้วย SBAR ต่อระยะเวลำและคุณภำพกำรสื่อสำร 

กำรส่งเวรที่ตึกศัลยกรรม โรงพยำบำลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร         

                                                                                  

                                                                          วรา   เขียวประทุม* 

 

บทคัดย่อ   
 การส่งเวรเป็นกิจกรรมส าคัญของการบริหารเวลาในหอผู้ป่วย การส่งเวรแบบดั้งเดิมมีการใช้เวลาค่อนข้างมากและมี
ผลต่อคุณภาพการสื่อสารข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย  การน าเทคนิคการส่งเวรด้วยการสื่อสารแบบ SBAR มาประยุกต์ใช้ในการ
รับส่งเวรซึ่งจะช่วยลดระยะเวลารับการส่งเวรและคุณภาพการสื่อสาร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อลดระยะเวลา
การรับส่งเวร และเพิ่มคุณภาพของการรับส่งเวร เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 5 คน ตึกศัลยกรรม
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แนวทางการส่งเวรด้วย SBAR  แบบบันทึกระยะเวลาการส่งเวร และแบบ
ประเมินคุณภาพการส่งเวรด้วย SBAR เครื่องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ราย 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความตรง 0.93 ผลการวิจัยวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่าผลของการรับส่ง
เวรด้วย SBAR ใช้เวลาการส่งเวร เท่ากับ 2 นาทีต่อรายหรือใช้เวลาต่อเวรเท่ากับ 30 นาทีต่อเวร ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแบบดั้งเดิม
ซึ่งใช้เวลา 2.6 นาที ต่อราย หรือใช้เวลาต่อเวรเท่ากับ 40 นาที ส่วนคุณภาพของการรับส่งเวรพบว่าพยาบาลมีการรับรู้ว่า
คุณภาพของการส่งเวรด้วย SBAR เท่ากับร้อยละ 94.67  การวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารทางการพยาบาลควรเลือกใช้หลักการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลและทันสมัยด้วย SBAR เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ :  การรับส่งเวร  SBAR  ระยะเวลา คณุภาพการสื่อสาร 

* พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ตกึศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
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ผลของกำรพัฒนำกำรบริกำรด้วยลีนต่อระยะเวลำกำรรอคอยกำรรอท ำหัตถกำร 
และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในโรงพยำบำลรวมแพทย์ชัยนำท 

 
                   ชุติมา   งูพิมาย*  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการรอคอยการรอท าหัตถการ และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่หลังจากการใช้ระบบลีน กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ประจ า
แผนกผู้ป่วยนอกจ านวน 8 คน และผู้ป่วยที่มารับบริการการท าหัตถการจ านวน 21 คน เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยมี 3 ชุด ได้แก่ คู่มือการให้บริการการท าหัตถการที่แผนกผู้ป่วยนอก แบบบันทึกระยะเวลาการรอคอยการท า
หัตถการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มารับบริการหลังการพัฒนา ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ราย วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยค่าดัชนีความตรงเท่ากับ 0.94  ใช้สถิติเชิงพรรณาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวน ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาการบริการด้วยลีนมีเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 6 นาทีต่อราย ซึ่งแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาเฉลี่ยใน
การให้บริการเฉลี่ย 12.3 นาทีต่อราย สามารถลดเวลาการบริการได้เป็น 1 เท่าของเวลาเดิม ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พบว่ามีความพึงพอใจร้อยละ 92.71 (บริการแบบเดิมมีความพึงพอใจร้อยละ 83.32) ส่วนเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจการบริการ
ด้วยลีนร้อยละ 91.1 (บริการแบบเดิมมีความพึงพอใจร้อยละ 85.3) ผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าพยาบาลในหน่วยงานผู้ป่วยนอก
สามารถบริหารบริการด้วยการใช้หลักการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและพัฒนาคุณภาพบริการอีกทั้งเพิ่มความพึง
พอใจให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและมีบรรยากาศในหน่วยงานบริการที่ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ  : บริการด้วยลีน ระยะเวลาท าหัตถการ ความพึงพอใจ ผูร้ับบริการ เจ้าหน้าท่ี 

*พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 
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กำรบริหำรเวลำกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีรับเคมีบ ำบัด 
ในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 4B โรงพยำบำลวชิรพยำบำล 

                  รดาธร   สอนเต็ม*   

 

บทคัดย่อ 
              ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ท่ีรับเคมีบ าบัดมีแนวโน้มที่สูงข้ึน จึงมีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น   ในเชิงการบริหาร
การพยาบาลจ าเป็นต้องศึกษาการบริหารเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลา  วิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาการบริหารเวลา
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่รับเคมีบ าบัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรจ านวน 14 ราย และผู้ป่วยจ านวน 6 ราย เลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย แบบบันทึกเวลาปฏิบัติ แบบบันทึกค่าแรงของ
บุคลากรและพจนานุกรมกิจกรรมการพยาบาล (4 กิจกรรม ได้แก่ การพยาบาลก่อนให้เคมีบ าบัด การพยาบาลระหว่างให้เคมี
บ าบัด การพยาบาลหลังให้เคมีบ าบัด การพยาบาลการจ าหน่ายผู้ป่วย ) ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย วิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ค่าดัชนีความตรงเท่ากับ 0.94 ใช้สถิติเชิงพรรณนา จ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่าการ
บริหารเวลาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่รับเคมีบ าบัดใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับ632 นาทีต่อราย (10.53ชม.) เรียงล าดับเวลา
จากมากไปหาน้อยดังนี้ กิจกรรมการพยาบาลระหว่างให้เคมีบ าบัด 445 นาทีต่อราย (7.41ชม.) กิจกรรมการพยาบาลก่อนให้
เคมีบ าบัด 82 นาทีต่อราย(1.36ชม.) กิจกรรมการพยาบาลการจ าหน่ายผู้ป่วย 80 นาทีต่อราย(1.33 ชม.) กิจกรรมการพยาบาล
หลังให้เคมีบ าบัด   25 นาทีต่อราย  ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าการบริหารเวลาในกิจกรรมช่วงต่างๆผู้บริหารสามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาพัฒนามาเป็นมาตรฐานเวลาในการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากรและประเมินผลการ
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคญั :  การบริหารเวลาการพยาบาล, ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ , เคมบี าบัด 

*พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สตูิ -นรีเวช 4B โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
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ผลของกำรพัฒนำแนวปฏิบัติกำรมอบหมำยงำนดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 

                                                                                                                               ดวงดี   ศรีสุขวัน*  

บทคัดย่อ 
        หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวชมีเป้าหมายในการจัดบริการให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะแนว
ปฏิบัติการมอบหมายงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการควบคุม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติการมอบหมายงานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน
และหลังพัฒนาแนวปฏิบัติมอบหมายงานดูแลผู้ป่วย  ด าเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์  ถึงมีนาคม 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ 
บุคลากรในหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช จ านวน 11 ราย เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาสถานการณ์  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการมอบหมายงานและทดลองใช้ ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ   
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการมอบหมายงานดูแลผู้ป่วย  ตารางปฏิบัติงานที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งทีมดูแลผู้ป่วย 
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน  คุณภาพเครื่องมือมีค่าดัชนีความตรง
เท่ากับ 0.92  ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ (จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย)  ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติการ
มอบหมายที่สอดคล้องกับหน่วยงาน คือแนวปฏิบัติที่มีลักษณะผสมผสาน (การมอบหมายงานแบบหน้าท่ีร่วมกับการมอบหมาย
แบบทีม)  บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการมอบหมายงานแบบผสมผสานในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้านการใช้ความรู้
ความสามารถเพื่อดูแลผู้ป่วยตามขอบเขตหน้าที่ของตนเอง ร้อยละ 94.5   ด้านความสามารถในการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในความรับผิดชอบ ร้อยละ 96.3  ด้านการวางแผนการพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบได้ครบองค์รวม ร้อยละ 
90.0  ด้านมีการท างานเป็นทีมและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90.0  ด้านระบบการมอบหมายงาน ร้อยละ  
96.3 ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารควรพัฒนาการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 
และบุคลากรมีความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ : การมอบหมายงาน , หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช  

*พยาบาลวิชาชีพ แผนกพิเศษสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

      178 



 

 

 
 

กำรบริหำรเวลำกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัดสลำยต้อกระจกด้วยคลื่นควำมถี่สูง 
ในห้องผ่ำตัดโรงพยำบำลกระทุ่มแบน 

 

                 ศิริวรรณ   คุ้มนุ่ม*  

 
บทคัดย่อ 
 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในเชิงบริหารการพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้รวดเร็ว วิจัยแบบเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาการ
บริหารเวลาการพยาบาลและการบริหารเวลาจ าแนกตามกิจกรรมการพยาบาล (มี 5 ระยะ กิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
ระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัดและกิจกรรมการบริหารจัดการ) กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ บุคลากรในห้องผ่าตัด
จ านวน 30 ราย และผู้รับบริการผ่าตัด จ านวน 10 ราย  เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  แบบบันทึก
ข้อมูลทั่วไป  แบบบันทึกเวลา  และพจนานุกรมกิจกรรม ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย วิเคราะห์คุณภาพ
เครื่องมือได้ค่าดัชนีความตรงเท่ากับ 0.92 ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย จ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย 
การบริหารเวลาพบว่าเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดต่อรายเท่ากับ  128 นาที (2 ช่ัวโมง 8 นาที ) เมื่อจ าแนกเวลาเป็น
รายกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่พยาบาลใช้เวลามากที่สุดคือระยะการผ่าตัดใช้เวลาเท่ากับ 45.7 นาทีรองลงมา คือ กิจกรรม
พยาบาลหลังผ่าตัด  24 นาที  กิจกรรมพยาบาลก่อนผ่าตัด 23นาที ส่วนกิจกรรมการบริหารจัดการใช้เวลา 18 นาทีและ
กิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมใช้เวลา 17 นาที  ผลการวิจัย ช้ีให้เห็นว่าการบริหารเวลาในการ
ผ่าตัดผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพควรหาวิธีการบริหารเวลาระยะผ่าตัดให้ลดลงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการผู้บริหาร
ควรน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานเวลาในการบริหารของบุคลากรพัฒนาเป็นมาตรฐานเวลาในการบริหารบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ :  บริหารเวลาการพยาบาล  ผ่าตดัสลายต้อกระจก  คลื่นความถี่สูง  ห้องผ่าตัด 

*พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกระทุม่แบน 
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กำรพัฒนำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน โรงพยำบำลกระทุ่มแบน 

 

              วิไลรัตน์   คอมเพ็ชร*  

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญเรื่องความปลอดภัยของพยาบาลจึงมี
ความจ าเป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พยาบาลวิชาชีพจ านวน 5 ราย  เครื่องมือได้แก่ แบบวัดทักษะความช านาญของพยาบาลในห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3ราย วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยค่าดัชนีความตรงเท่ากับ 0.92 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า แนวปฏิบัติการจัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
ประกอบด้วย 5 ด้าน 1.การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง 2.การจัดการปัญหาและตัดสินใจ 3.การสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์และการ
ตั้งสติ 4.การป้องกันตัวและเอาตัวรอดและการแจ้งต ารวจ 5.การเขียนรายงานและการรายงานข้อมูล หลังพัฒนาพยาบาลมี
ทักษะในการจัดการความรุนแรงได้ถูกต้องร้อยละ80 และความพึงพอใจในการพัฒนาพบว่าร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนาแนวปฏิบัต ิ การจัดการความรุนแรง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

*พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกระทุม่แบน 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ
เรื่อง “ก้ำวล้ ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทลัเพื่อสังคมสุขภำพ” 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำมวิจัย (Peer Review) 
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ค าสั่ง มหาวิทยาลัยครสิเตียน 
      ที่  351/2561 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิประเมินคุณภาพบทความ  
การประชุมวิชาการระดับชาติ “กา้วล้ านวัตกรรมวิจยัและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” 

        

 เพื่อให้กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ก้ำวล้ ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภำพ” เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ . 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยคริสเตียน เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพบทควำม  
(Peer Reviewer) ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สถาบัน สาขา/ความเชี่ยวชาญ 
1 ศ.ดร.เพชรน้อย  สิงห์ช่ำงชัย  มหำวิทยำลัยคริสเตียน กำรระเบียบวิธีวิจัยทำงสุขภำพ

ทำงกำรพยำบำล/กำรบริหำร/
เศรษฐศำสตร์/พยำบำล 

2 รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ ์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน กำรบริหำรกำรศึกษำ /  
กำรเรียนกำรสอน 

3 รศ.ดร.พัชรำภรณ์  อำรีย์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน กำรพยำบำล 
4 รศ.ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
กำรบริหำรกำรศึกษำ/  
กำรเรียนกำรสอน 

5 รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์/ 
ชีวกำรแพทย ์

6 ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำรบริหำรกำรศึกษำ/กำรเรียน
กำรสอน 

7 ผศ.ดร.นฤมล ปทุมำรักษ์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน กำรบริหำรกำรพยำบำล 
8 ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎำลักษณ ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำรจัดกำร/กำรบัญชี 

9 ผศ.ดร.ปรัชมน อักษรจรุง มหำวิทยำลัยคริสเตียน ภำษำอังกฤษ 
10 ผศ.สุโกศล  วโนทยำพิทักษ์ วิทยำลัยเซำธ์อีสต์บำงกอก วิทยำกำรคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
11 ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
Nanoelectronic Material 
Superconductivity 
Electrical properties of  
Biomaterials 
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ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษ  
เรื่อง 

“ก้าวล้ านวัตกรรมวิจัยและดิจิทลัเพื่อสังคมสขุภาพ”  
โดย ดร.นพ. พิชัย  รัตนโรจน์สกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางประกอกและปิยะเวท 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท 
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ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษ 

 
1. ชื่อ-สกุล 
 ดร.นพ. พิชัย  รัตนโรจน์สกุล 
 
2. ประวัติการศึกษา 
 - แพทยศำสตรบณัฑิต มหำวทิยำลัยเชียงใหม ่
 - ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวทิยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก มหำวิทยำลยัมหิดล 
 - วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชพีเวชกรรม  
 - สำขำสตูิ-นรีเวช แพทยส์ภำ 
 - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันพฒันำบริหำรศำสตร์ (NIDA) (EMBA) 
 - วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม) 
 
3. ประสบการณ ์
 - ผู้อ ำนวยกำร โรงพยำบำล เกษมรำษฎร์ ประชำชืน่    
 - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีทำงกำรแพทย ์  
 - กลุ่มโรงพยำบำลสมิติเวชและบีเอ็นเอช (ในเครือ BDMS) 
 - ผู้อ ำนวยกำร โรงพยำบำลบำงประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
 - ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรฝำ่ยนวัตกรรม โรงพยำบำลในเครือบำงปะกอกและปิยะเวท 
 - รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำร โรงพยำบำลในเครือบำงปะกอกและปิยะเวท 

 การบรรยายวิชาการ 
 - วิทยำกรในหัวข้อ กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (MEDICAL 
HUB) ณ ศูนย์ให้ค ำปรึกษำผู้ประกอบกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรม ( Intellectual Property 
Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ประเทศไทย 
 - วิทยำกร เร่ือง “โอกำสในกำรท ำธุรกิจด้ำนสังคมสงูวัย” CU Innovation Hub โดย สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับศูนย์กลำงนวัตกรรมแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย – CU Innovation Hub ในโครงกำร 
Ind-tech Hackathon 
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 - วิทยำกรในหัวข้อ ยกระดับกำรเพิ่มผลิตภำพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 8 ของสถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ  

 - ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรวิพำกษ์หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 - วิทยำกรในโครงกำร “ผ่ำวิกฤตพิชิต ๑๐ อุตสำหกรรมน ำนวัตกรรมไทยสู่สำกล” จัดโดย กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ประเทศไทย  

 - ผู้วิพำกษ์ (Commentator) กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนธุรกิจโครงกำร “พัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและนวัตกรรม” จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลงำนดังกล่ำวในงำน Startups กับกำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 
Thailand 4.0 ของสถำบันทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CUIPI) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย์  

 - วิทยำกรงำน CU Innodating-Aging and Health แสดงผลงำนวิจัยด้ำนผู้สูงวัยของอำจำรย์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย จัดโดย CU Innovation Hub  

 - วิทยำกรงำน บรรยำยพิเศษ ในงำนสัมมนำวิชำกำร ของมหำวิทยำลัยคริสเตียน เรื่อง “ควำมล้ ำยุคของ
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้สูงอำยุ”  

 - กรรมกำรผู้ทรงคุณวุติสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม (สหสำขำวิชำ) 

 - วิทยำกรร่วมประชุมกลุ่มระดมควำมคิดเห็น ของกำรพัฒนำศูนย์ผู้ประกอบกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
และนวัตกรรม (IDE Center)    

 - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ คร้ังที่3 ของวิทยำลัย
นวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  

 - วิทยำกรในหัวข้อ ยกระดับกำรเพิ่มผลิตภำพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น10 ของสถำบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชำติ  

 - ผู้วิพำกษ์กิจกรรม Pitching & Matching “พลิกเกมส์ธุรกิจด้วยสิทธิบัตรไทย” โดยกรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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