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ตอผู อานและเปนสื ่อกลางในการเผยแพรงานวิจัยสู เวทีสาธารณชนอยางกวางขวางตอไป 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ ที่ปรึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน และขอขอบคุณ

ผูเขียนทุกทานท่ีกรุณาสงบทความมาใหตีพิมพ จนทำใหวารสารวิชาการฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธง  บญุเรือง 

บรรณาธิการ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการใชสมุนไพร แนว

ทางการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นการใชสมุนไพร และพัฒนาสื่อองคความรูการใชสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพของชุมชนบานอีตอง รูปแบบการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

และพฤติกรรมการใชสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพชุมชม 2) การสรางและนำเสนอแนวทางการ

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรโดยการมีสวนรวมของชุมชน และ 3) การพัฒนาสื่อ

องคความรูดานการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชน ผูใหขอมูลหลัก คือ หมอสมุนไพรพื้นบาน 

และตัวแทนชุมชนท่ีมีความรูและประสบการณดานการใชสมุนไพร จำนวน 20 คน เครื่องมือวิจัย

คือแบบสัมภาษณเชิงลึก แนวทางการสนทนากลุม การสังเกต และแบบบันทึกการประชุม เก็บ

ขอมูลระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการวิจัยและนำเสนอผลโดยเขียนเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ดานความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ชุมชนมีความรูการใชสมุนไพรและมี

ความรูดานคุณประโยชนของพืชสมุนไพร วิธีการนำพืชสมุนไพรมาปรุงเปนยาสมุนไพร และ 
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ชนิดของสมุนไพรเปนอยางดี 2) แหลงเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร ชุมชนเรียนรูจากบรรพบุรุษและ

หมอสมุนไพรพ้ืนบานท่ีถายทอดในครอบครัวจากรุนสูรุนโดยวิธีการบอกตอ การปฏิบัติและวิธีการ

สังเกต 3) การเลือกใชพืชสมุนไพรรักษาการเจ็บปวยชุมชนใชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวย

เล็กนอย บางคนใชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยเมื่อไปรักษากับหมอแผนปจจุบันแลวอาการ 

ไมทุเลา และแหลงของพืชสมุนไพรสวนใหญจะปลูกเองและท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 4) แนวทางใน

การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นการใชสมุนไพรของชุมชน ไดแก การอนุรักษพืชสมุนไพร การฟนฟู

การใชสมุนไพร การพัฒนาสมุนไพร การถายทอดองคความรูสมุนไพร การสงเสริมกิจกรรมการใช

สมุนไพร และการเผยแพรและแลกเปลี ่ยนการใชสมุนไพรเพื ่อสุขภาพ และ 5) การพัฒนา 

สื่อองคความรูดานการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของชุมชนโดยการจัดทำคูมือความรูเรื่องภูมิปญญา

ทองถ่ินการใชพืชสมุนไพรสำหรับใชเผยแพรไปสูชุมชน และองคกรตาง ๆ ใหท่ัวถึงมากข้ึน 

คำสำคัญ: ภูมิปญญาทองถ่ิน สมุนไพร สุขภาพ ชุมชน 

Abstract 

This qualitative research aimed to 1) study local wisdom in using herbs, 2) 

study guidelines for local wisdom promotion in using herbs, and 3) develop media 

given knowledge in using herbs for community health of Ban E-Tong. The research 

process was divided into 3 steps, 1) study the local wisdom, and behavior of using 

herbs for health care in communities. 2) create and present guidelines for 

promoting local wisdom in using herbs for health by community participation, and 

3) develop media given knowledge in using herbs for community health. The 20

key informants were traditional herbal healers and knowledgeable and 

experienced community representatives in using herbs. Research instruments were 

in-depth interviews, group discussion, observation, and meeting records. Data were 

collected from April to December 2019 and analyzed by content analysis. The 

research results were summarized by narrative writing. 
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The results showed that: 1) In knowledge about herbs aspect, the 

community knew how to use herbs, realized the usefulness of medicinal plants, 

knew how to make herbs as herbal medicine and knew  the types of herbs as well, 

2) In learning resources about herbs aspect, the community learned from the

ancestors and traditional herbal healers that were passed on to the family from 

generation to generation by word-of-mouth, training and observation, 3) In 

selection of medicinal plants to treat illness aspect, the community used herbs for 

minor ailments. Some people use herbs to treat their ailments when they were 

not still better after seeing the doctor. Most of the medicinal plant sources were 

self-grown and naturally occur. 4) Guidelines to promote local wisdom with the 

use of herbs in the community included the conservation of medicinal plants, the 

restoration the use of herbs, the herbal development, the knowledge transfer on 

herbs, the promotion of the use of herbs, and the dissemination and exchange of 

herbal use for health. and 5) In the development of media given knowledge in 

using herbs for community health aspect, a manual of local wisdom in herbal use 

should be made and distributed throughout the community and the other 

organizations. 

Keywords: local wisdom, herbs, health, community 

บทนำ 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณดวยสมุนไพรนานาชนิด ซ่ึงสมุนไพรเปนสิ่งท่ีอยูคู

กับคนไทยมาชานาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เพื ่อการพัฒนาอยางยั ่งย ืน ซึ ่งวางแนวทางการพัฒนาที ่ม ีความสำคัญในการรักษาฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม โดย

การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน สงเสริมการใชประโยชน 
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สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ และสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาสมุนไพรที่เปนยาและ

เครื่องสำอางที่มีศักยภาพและมีความตองการของตลาด โดยคนหาเอกลักษณและศักยภาพท่ี

แทจริงของทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของทองถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มี

มูลคาสูง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

จังหวัดกาญจนบุรีมีภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเอ้ือในการนำพืชสมุนไพรมาใชประโยชนอยาง

มาก เนื่องจากมีอาณาเขตที่เปนทั้งภูเขา ที่ราบลุม และปาธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณไปดวยพืช

พันธหลากหลาย มีชุมชนที่มีความรูความชำนาญดานภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาโรคจาก

สมุนไพร ในปจจุบันสมุนไพรนับวันยิ่งจะเหลือนอยลงทุกที เนื่องจากขาดผูสนใจที่จะสืบทอดทำ

ใหองคความรูในภูมิปญญาดานสมุนไพรพื้นบานคอย ๆ สูญหายไป การศึกษาองคความรูคุณคา

ของสมุนไพรพ้ืนบานท่ียังคงเหลือเพียงนอยนิด จึงตองรีบทำอยางเรงดวนเพราะเปนวิธีการหนึ่งใน

การอนุรักษ สงเสริมพัฒนาองคความรูของการแพทยพ้ืนบาน และเพ่ือนำองคความรูภูมิปญญามา

พัฒนาตอยอดใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามหลักการพึ่งตนเอง

อยางยั่งยืน (ประสิทธิ์ชัย หนูนวล และมานะ ชวยชู, 2549) 

ตำบลปลอก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนพ้ืนท่ีอยูหางไกล มีอาณาเขตติดกับ

ชายแดนพมา ชุมชนประสบปญหาการรับบริการดานสุขภาพจากหนวยงานของรัฐเมื ่อยาม

เจ็บปวย เพราะตองเดินทางไกลและเสียคาใชจายมาก แตตำบลปลอกมีสมุนไพรพ้ืนบานรักษาโรค

มากมายหลายชนิด เชน ดีปลี ชะพลู กระชายดำ มะแวงตน ขาปา บอระเพ็ด ไพล รางจืด และ

อื ่นๆ  ปจจุบ ันชุมชนในตำบลปล อก มีสมุนไพรพื ้นบานลดลงจำนวนมาก เนื ่องจากใน

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหชุมชนบานอีตองไปหันมาใชยาแผนปจจุบันรักษาโรค

เพราะวามีความสะดวก สงผลทำใหการใชสมุนไพรเริ่มลดลงและไมมีผูใหความสนใจท่ีจะปลูกพืช

สมุนไพร ซึ่งเปนเรื่องที่ควรใหความสำคัญ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่เคยมีมาในอดีตกำลังจะสูญ

หายไปในไมชานี้ (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปลอก, 2557) จาก

ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวายังมีประชาชนจำนวนนอยที่ใชสมุนไพรในการดูแลสขุภาพ (สำนักงาน

สถิติแหงชาติ, 2556) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภูมิปญญาการใชสมุนไพรพ้ืนบานชุมชนตำบลปลอก เพ่ือ

ทำการรวบรวมไวเปนองคความรู และนำองคความรูมาพัฒนาเปนสื่อเอกสารสำหรับการเรียนรู

ดานสมุนไพรในชุมชน เกิดการเรียนรูในภูมิปญญาการใชสมุนไพร และพัฒนาสืบทอดภูมิปญญา
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การใชสมุนไพรในการรักษาโรคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนการสงเสริมใหประชาชนมีการ

พึ่งตนเองดานสุขภาพ ชุมชนเกิดความตระหนักในทรัพยากรที่มีคุณคา รวมกันอนุรักษไวและ

เผยแพรใหเปนที่นิยมมากขึ้น หวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นการใชสมุนไพรใหดำรงอยูคูชุมชน

ตอไป และเปนขอมูลพื้นฐานแกหนวยงาน บุคคลผูสนใจทั่วไปนำไปปรับประยุกตใชเพื่อการ

พัฒนาดานสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของชุมชน

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ

ชุมชน 
3. เพ่ือพัฒนาสื่อองคความรูดานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของชุมชนในชุมชน

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ใช การว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) โดยกำหนดวิจ ัยเปน 3 ข ั ้นตอน 

1. การศึกษาบริบทชุมชน องคความรูภูมิปญญาการใชสมุนไพรของชุมชนและพฤติกรรมการใช

สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชม 2. การสรางและนำเสนอแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพโดยการสีสวนรวมของชุมชน และ 3 การพัฒนาสื่อองค

ความรูดานการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กำหนดเปน 2 กลุม ดังนี้

ผูใหขอมูลหลัก การเลือกผู ใหขอมูลหลักแบบเจาะจง โดยเลือกศึกษาจากหมอ

สมุนไพรพื้นบานที่ใชสมุนไพรในการรักษาโรคที่มีภูมิลำเนาอยูในบานอีตอง ตำบลปลอก อำเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเปนผูมีความรูความชำนาญ และมีประสบการณการรักษาโรคดวย

การใชสมุนไพร จำนวน 2 คน 

ผูใหขอมูลรอง เปนประชาชนที่มีความรูเรื่องสมุนไพรและมีประสบการณในการใช

สมุนไพรที่อาศัยอยูในบานอีตอง ตำบลปลอก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย 
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ผูนำชุมชน ผูนำทองที่ ผูนำกลุมชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน และประชาชน

ท่ัวไป จำนวน 18 คน 

2. ขอบเขตเนื้อหา เปนการศึกษาเกี่ยวกับความรูสมุนไพรพื้นบาน การถายทอดองค

ความรูการใชสมุนไพรพ้ืนบาน แนวทางการอนุรักษสมุนไพรพ้ืนบานของหมอสมุนไพรและชุมชนท่ี

มีความรูและประสบการณดานการใชสมุนไพรพื้นบาน การพัฒนาฐานขอมูลแหลงเรียนรูดาน

สมุนไพรในชุมชนบานอีตอง ตำบลปลอก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย ใชแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) แนว

ทางการสนทนากลุ ม (Focus Group guidelines) และการจ ัดทำเวทีประช ุมระดมสมอง 

(Brainstorming) รวมกับเครื่องมืออ่ืนๆ ไดแก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก และแบบ

บันทึกการสังเกต (Observation) ในสนาม 

4. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผู วิจัยตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดขอมูลท่ี

ถูกตองและเชื่อถือได ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดวยวิธีการ

เปรียบเทียบขอมูลที ่ไดจากการเก็บขอมูลตางวิธ ี (Methods Triangulation) คือจากการ

สัมภาษณเจาะลึกกับการสนทนากลุมเพ่ือพิจารณาวาผลท่ีไดมีความสอดคลองตรงกันหรือไม แลว

นำเอาขอมูลที ่ไดมาทำการสรุปประเด็นของขอมูลดวยเทคนิคการสรุปอุปนัย (Analytic 

Induction) นำขอมูลที่สรุปไดไปคืนใหผูเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของขอมูล

อีกครั้งหนึ่งกอนท่ีจะนำผลดังกลาวคืนสูชุมชน 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสนทนา

กลุม (Focus Group) และการจัดทำเวทีประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 

6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนำขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม และการสัมภาษณราย

เจาะลึกรายบุคคล และจากการประชุมระดมสมอง ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะหเนื้อหา 

(Content analysis) ดวยการจัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) จากนั้นจึงไดนำมาสังเคราะห

เปนประเด็นรวม หรือประเด็นหลัก (Theme) แลวอธิบายเนื้อหา (Text) และนำเสนอผลการวิจัย

โดยเขียนพรรณาความ 
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ผลการวิจัย 

1. บริบทของชุมชนบานอีตอง บานอีตอง ตำบลปลอก เปนพื้นที่ติดชายแดนระหวาง

ประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร มีเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวเขตแดน พื้นที่สวนใหญ 95 % 

เปนปาเขาสูงสลับซับซอน จึงเปนตนกำเนิดของลำหวยตางๆ ไหลลงเข่ือนเขาแหลมและแมน้ำแคว

นอย หางจากอำเภอทองผาภูมิ 75 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดกาญจนบุรี 210 กิโลเมตร เสนทาง

คมนาคมเดินทางสัญจรโดยทางรถยนต หมูบานแหงนี้อยูกลางหุบเขา ที่มาของชื่อหมูบาน “อี

ตอง” เพี้ยนมาจากคำวา “ณัตเองตอง” โดยคำวา “ณัต” แปลวา เทพเจาหรือเทวดา สวนคำวา 

“เอง” แปลวา บาน และคำวา “ตอง” แปลวา ภูเขา (สัมภาษณผูแทนชุมชน, 18 ตุลาคม 2561) 

จึงมีความหมายโดยรวมวา “บานแหงภูผาหรือบานแหงเทพเจา/เทวดา” หรือ “บานเทพเจาแหง

ขุนเขา” การจัดตั้งชุมชนหมูบานอีตองเริ่มตนจากที่คนอพยพเขามาขุดแรในพื้นที่ โดยทำเหมือง

แรดีบุกและวุลแฟรม มีการสำรวจขุดพบแหลงแรในพื้นที่ในสมัยกอนอังกฤษซึ่งปกครองประเทศ

พมาไดทำการสำรวจสายแรบริเวณพ้ืนท่ีแนวรอยตอระหวางประเทศพมา (เมียนมา) และไทย  

ตอมาทางราชการไดทำการเปดเหมืองแรอยางเปนทางการในป พ.ศ.2484 เนื่องจากพบ

แหลงแรดีบุกและวุลแฟรมอยู 3 แหง คือ เหมืองอีตอง เหมืองอีปู และเหมืองผาแป เรียกรวมวา 

“หมูเหมืองปลอก” ในชวงประมาณหลังป พ.ศ.2500 ตำบลปลอกเปนพื้นที่ทำเหมืองที่มีความ

รุ งเรืองมาก มีเหมืองเล็กและเหมืองใหญราว 50-60 เหมือง ผู คนพากันเรียกบรรดาเหมือง

ทั้งหลายในพื้นที่แบบเหมารวมวา “เหมืองปลอก” โดยมีเหมืององคการเปนเหมืองของรัฐบาลท่ี

ใหญที่สุด ปลอกในสมัยนั้นเปรียบเสมือนขุมทรัพยของบรรดานายเหมืองทั้งหลายที่ตางหลั่งไหล

เขามาแสวงโชค จนเม่ือประมาณป พ.ศ.2525 เปนตนมา เหมืองแรตางๆ เริ่มคอยๆ ปดกิจการลง 

เนื่องจากราคาแรวุลแฟรมและดีบุกราคาตกต่ำมาก และเนื่องจากแรหมดหรือหมดสัมปทาน 

ปจจุบันไมมีเหมืองแรเหลือเลย คงเหลือชาวบานอยูไมก่ีรอยหลังคาเรือน 

2. ผลการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการใชสมุนไพรและการใชสมุนไพรเพื่อการดูแล

สุขภาพชุมชมอีตอง ตำบลปลอก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

กลุมผูใหขอมูลสวนใหญเปนคนในชุมชน มีอาชีพคาขายและรับจางท่ัวไป มีรายไดเปน

ของตนเอง และมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่แสดงออกมาในลักษณะของการ

ดำเนินชีวิตภายใตพื้นฐานปจจัยสี่ ผูวิจัยไดศึกษาการใชสมุนไพรดูแลสุขภาพและพืชสมุนไพรใน
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ชุมชน ท้ังท่ีมีอยูตามธรรมชาติ และท่ีประชาชนปลูกไวใชประโยชน จากการสัมภาษณเชิงลึกหมอ

สมุนไพร 2 คน และการสัมภาษณตัวแทนชุมชน 18 คน สรุปผลดังนี้ 

2.1 ความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ชุมชนสวนใหญมีความรูการใชสมุนไพร และมีความรู

ดานคุณประโยชนของพืชสมุนไพรชนิดตางๆ ตลอดถึงวิธีการนำพืชสมุนไพรเหลานั้นมาปรุงเปน

ยาสมุนไพร และชนิดของสมุนไพรเปนอยางดี ดังคำกลาวของหมอสมุนไพรพ้ืนบานวา  

“ยายเรียนสมุนไพรมาตั้งแตอายุยังไมถึง 20 ป จากบรรพบุรุษ และตองทดสอบความจำ

ดวย ถาจำไมไดจริงก็ไมใหทำการรักษา จึงทำใหยายเกิดความรูเรื่องสมุนไพรมาจนทุกวันนี้”  

การสัมภาษณหมอสมุนไพรพ้ืนบาน หมอ B, สัมภาษณเม่ือ 23 ตุลาคม 2561 

2.2 การนำสมุนไพรไปใชในชีวิตประจำวัน ชุมชนมีการนำพืชสมุนไพรมาใช บางคน

นำมาปรุงเปนอาหาร เนื่องจากเปนเครื่องปรุงอาหารตามธรรมชาติท่ีหาไดงายและมีประโยชนตอ

รางกาย โดยพืชสมุนไพรสวนใหญไดจากสวนครัวหรือริมรั้วขางบาน เชน ใชขม้ินมาผสมในอาหาร

ทองถิ่นของชุมชน เปนตน รองลงมาคือใชในการรักษาโรค เชน เมื่อเกิดแผลไฟไหม น้ำรอนลวก 

จะใชว านหางจระเขร ักษา โดยการนำมาโขลกใหละเอียดแลวทาหรือโปะที ่แผล เปนตน 

ดังคำกลาวของตัวแทนชุมชนทานหนึ่งวา 

“ชุมชนใชสมุนไพรมานานแลว สวนใหญจะเปนพืชผักที่เราปลูกสำหรับกินเปนอาหาร

ประจำวันอยูแลว มีบางครั้งที่ใชในการรักษาเมื่อเจ็บปวย อยางเชน ใชวานหางจระเขใสแผลไฟ

ไหม และแผนล้ำรอนลวก ทำใหแผลหายได”  

การสัมภาษณตัวแทนชุมชน, สัมภาษณเม่ือ 23 ตุลาคม 2561 

2.3 แหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร ชุมชนเรียนรูการใชสมุนไพรจากบรรพบุรุษ 

และหมอสมุนไพรพื้นบานที่ถายทอดในครอบครัวจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง และมีวิธีการเรียน

ดวยวิธีการบอกกลาว วิธีการปฏิบัติ และวิธีการสังเกต เชน เมื่อเขาไปในปาพบตนสมุนไพรกจ็ะชี้

ใหดูพรอมอธิบายสรรพคุณของพืชสมุนไพรใหฟง ดังคำกลาวของหมอสมุนไพรทานหนึ่งวา 

“ผมเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรมาจากพอของผม ตอมาก็ไดศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงความรู 

คือ หนังสือซึ่งผมมีอย ู เลมหนึ่งซึ ่งเกามากที่ผมใชสำหรับศึกษาสรรพคุณของสมุนไพร ทำใหมี

ความรูสรรพคุณสมุนไพรตางๆ จนทำใหเปดเปนรานขายสมุนไพรมาจนทึกวันนี้” 

การสัมภาษณหมอสมุนไพรพ้ืนบาน หมอ A, สัมภาษณเม่ือ 23 ตุลาคม 2561 
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2.4 ความรู เกี ่ยวกับการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร ชุมชนมีความรู เกี ่ยวกับ

วิธีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเปนอยางดีและทราบถึงวิธีการนำสวนใดของพืชสมุนไพรมา

ปรุงเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพ ท้ังปรุงเปนอาหารและรักษาโรค สวนตางๆ ของสมุนไพรท่ีนำมาใช

มี 5 อยาง คือ ราก ลำตน ใบ ดอก และผล สวนใหญแลวชุมชนบานอีตองจะใชพืชสมุนไพรในการ

ปรุงอาหารซ่ึงเปนการรักษาโรคและดูแลสุขภาพโดยไมรูตัว ดังคำกลาวของตัวแทนชุมชนทานหนึ่ง

วา 

“ชุมชนบานอีตองจะใชสมุนไพรในการรักษาการเจ็บปวย การบำรุงสุขภาพมาชานาน

แลว โดยคนสวนใหญจะมีความรูวาจะใชสวนไหนของสมุนไพรมาใชในการรักษา เนื่องจากมี

ประสบการณท่ีเกิดจากการถายทอดความรูเรื่องสมุนไพรของคนในชุมชนกันเองจากการบอกตอๆ 

กันมา” 

การสัมภาษณตัวแทนชุมชน , สัมภาษณเม่ือ 24 ตุลาคม 2561 

2.5 อาการหรือโรคท่ีรักษาดวยพืชสมุนไพร เม่ือเจ็บปวยเล็กนอยชุมชนจะรักษาโรค

หรืออาการดวยพืชสมุนไพร สวนมากจะเปนโรคผิวหนัง เชน ฝ ผื่นคัน อาการไอ เจ็บคอ ปวด

เมื่อยตามรางกาย และมีวิธีการรักษาโดยการรับประทานยาสมุนไพรโดยวิธีการพอก วิธีการทา

ดวยสมุนไพร ดังคำกลาวของหมอสมุนไพรทานหนึ่งวา 

“ผูที่เจ็บปวยจะมารับการรักษาดวยยาสมุนไพร เมื่อเขามีอาหารเจ็บปวยเล็กๆ นอย ๆ 

เชน เปนไข มีอาการไอ เจ็บคอ โดยชุมชนจะไปถามคนที่รู และบางทีก็มาปรึกษาที่รานเกี่ยวกับ

สมุนไพรท่ีใชรักษา” 

การสัมภาษณหมอสมุนไพร หมอ A , สัมภาษณเม่ือ 24 ตุลาคม 2561 

2.6 การเลือกใชพืชสมุนไพรรักษาการเจ็บปวย ชุมชนจะเลือกใชพืชสมุนไพรรักษา

อาการเจ็บปวยเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย เชน อาการปวดเมื่อยตามรางกาย อาการเปนหวัด

คัดจมูก อาการนอนไมหลับ ปวดศีรษะ และแมลงมีพิษกัดตอย วิธีที่ใชในการรักษาไดแก การนำ

พืชสมุนไพรที่ใชรักษามาปรุงเปนยาตามกรรมวิธีแลวรับประทาน นำพืชสมุนไพรมาปรุงแลว 

ใชทาภายนอก และนำพืชสมุนไพรที่ใชรักษามาตมแลวใชอาบ รองลงมาคือ ใชรักษาอาการ

เจ็บปวยท่ีไปรักษากับหมอแผนปจจุบันแลวรักษาไมหาย ดังจากการสัมภาษณหมอพ้ืนบานตอไปนี้ 
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“ชาวบานที่มารับการรักษามีอยู 2 กลุม คือ เมื่อมีอาการเจ็บปวยก็มารักษาดวยพืช

สมุนไพรทันที สวนอีกกลุมหนึ่งคือไปรักษากับหมอสมัยใหมมาแลวไมหายจึงกลับมารักษาดวยพืช

สมุนไพรพ้ืนบาน” 

การสัมภาษณหมอสมุนไพรพ้ืนบาน หมอ B, สัมภาษณเม่ือ 22 ตุลาคม 2561 

2.7 แหลงของพืชสมุนไพรท่ีใช สวนใหญจะปลูกเองในบริเวณท่ีอยูอาศัยในสวนครัว 

หรือเปนสมุนไพรท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ชุมชนรูถึงแหลงสมุนไพรและวิธีการใชสมุนไพรเปนอยาง

ดี และทราบวาสมุนไพรชนิดใดนำมาใชบำบัดโรคได มีสรรพคุณอยางไร วิธีการท่ีจะนำสมุนไพรมา

ปรุงเปนยาใชสวนใดของพืชสมุนไพรมาปรุงเปนยารักษาโรค และเปนอาหารบำรุงรางกาย 

2.8 ผลการศึกษาชนิดของสมุนไพรพ้ืนบานของชุมชนอีตอง การสำรวจพืชสมุนไพร

พบวามีพืชสมุนไพรที่นำมาใชประโยชนไดหลายดาน เชน สมุนไพรที่ใชเปนอาหาร เรียกวา 

อาหารสมุนไพร สมุนไพรที่ใชเปนยา เรียกวายาสมุนไพร โดยใชสวนตางๆ ของพืชชนิดเดียวหรือ

หลายชนิดพรอมกัน โดยพืชสมุนไพรที่กลุมหมอสมุนไพรพื้นบานและชุมชนใชมากที่สุด จำแนก

ตามประเภทการใชได 2 กลุม ดังนี้ 

1) สมุนไพรในชุมชน เปนสมุนไพรที ่พบไดทั ่วไปในชุมชนทั้งที่ชุมชนปลูกใน

ครัวเรือน และที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีจำนวน 27 ชนิด มีสรรพคุณเพื่อดูแลสุขภาพของชุมชน 

ประกอบดวยสมุนไพรท่ีใชสำหรับการรักษาโรค สมุนไพรท่ีใชสำหรับการปองกันโรค สมุนไพรท่ีใช

สำหรับการสงเสริมสุขภาพ และสมุนไพรท่ีใชสำหรับการฟนฟูสุขภาพ 

2) สมุนไพรที่หมอสมุนไพรพื้นบานในชุมชนใช พืชสมุนไพรที่หมอสมุนไพรใน

ชุมชนใชเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน ใหการรักษาและจัดจำหนายใหกับสมาชิกในชุมชน มีทั้งพืช

สมุนไพรที่มีอยูในชุมชนและสมุนไพรที่ตองไปเก็บจากปานำมาแปรรูปเปนสมุนไพร และสมุนไพร

ท่ีเปนผลผลิตจากสัตว มีจำนวน 5 ชนิด 

3. แนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชน

อีตอง จากการประชุมระดมสมองผูเกี่ยวของเพื่อสรางแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน

การใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ไดแนวทางดังนี้ 

3.1 การอนุรักษพืชสมุนไพร โดยการปลูกฝงใหเยาวชน และประชาชนตระหนักถึง

คุณคาดานภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพร การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน ทั้งใน

บริเวณสวนครัวหรือบริเวณพื้นที ่รอบๆ บาน ซึ ่งการอนุร ักษสมุนไพรนั ้นชุมชนบางสวนก็
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ดำเนินการอยูแลว โดยการแนะนำหรือบอกตอเพื่อนบานในชุมชนใหรูถงึสมรรพคุณของสมุนไพร 

ดังนี้ 

1) การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสมุนไพร โดยการสอนใหรูถึงสรรพคุณของ

สมุนไพร ประโยชนของสมุนไพร และนำสมุนไพรมาสอนไปรักษาการเจ็บปวยในชุมชนดวยการ

สอนวิธีใช ทำเปนแบบอยาง และปลูกฝงใหเห็นคุณคาของพืชสมุนไพร โดยการบอกตอถายทอด

ไปสูชุมชนใหรูจักจักสมุนไพรใหรูจักรสของตัวยา ใหไดรูสมุนไพรแตละชนิดมีสรรพคุณ ดังคำกลาว

ของหมอสมุนไพรดังนี ้

“ในการที่จะสอนและสรางจิตสำนึกจะตองสอนใหรูวาสมุนไพรมีดีอยางไร มี

ประโยชนมากเพียงใด และหาใชไดในบานเรา” 

การประชุมระดมสมอง, 18 พฤศจิกายน 2561 

2) การปลูกสมุนไพรทดแทน โดยสนับสนุนใหชุมชนปลูกสมุนไพรที่สามารถแตก

หนอข้ึนเอง เชน กระเพรา พอแกแลวเมล็ดจะรวงและข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือขา ถาเราขุดเหงา

ขามาไมหมดก็จะแตกข้ึนมาใหม เรียกวาการแตกหนอ ปลูกเพ่ือขยายพันธ สวนใหญสมุนไพรก็จะ

ข้ึนเองตามธรรมชาติแตก็ตองมีการนำมาปลูกดวย ดังคำกลาวของผูใหขอมูลที่สำคัญไดกลาวไว

ดังนี้ 

“ตะไครตองปลูกในที่ใหมเมื่อตนมันลอยขึ้น เราตองชวยกันขยายพันธุ พืชผัก

บางอยาง ถาขุดเอาเหงาไปใชสวนของเหงาบางสวนท่ีเหลือติดตนเอาไปปลูกใหม” 

การประชุมระดมสมองผูนำชุมชน, 18 พฤศจิกายน 2561 

3.2 การฟนฟูการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ชุมชนมองวาภูมิปญญาทองถ่ินในดานการ

ใชพืชสมุนไพรนั้นมีความสำคัญมาก ควรที่จะมีการฟนฟูใหชุมชนหันกลับมาใชพืชสมุนไพรดูแล

สุขภาพเบื้องตน โดยเสนอใหมีการจัดทำโครงการอบรมใหความรูดานพืชสมุนไพร ชี้ใหเห็นคุณคา

และประโยชนจากการใชสมุนไพรในทองถ่ินอยางจริงจังและตอเนื่อง พรอมกับจัดกิจกรรมรณรงค

ใหชุมชนเห็นความสำคัญของการใชสมุนไพรในทองถ่ินแบบคอยเปนคอยไป 

3.3 การพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในชุมชนยังไมมีการนำเสนอภูมิปญญาทองถ่ิน

ดานพืชสมุนไพรมาพัฒนาตอยอดใหเขากับเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสามารถนำมาใชในชีวิตประจำวัน

ได ชุมชนยังคงใชพืชสมุนไพรแบบเดิมคือ การตม การนำมาโขลกตำใหละเอียด แลวนำมาใชดื่ม

โดยตรงเมื่อมีอาหารเจ็บปวย มีหมอสมุนไพรเพียงสองคนที่นำสมุนไพรมาใชประโยชนเพื่อสราง
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รายไดเพิ่มเติมใหกับตนเองและครอบครัว โดยการนำสมุนไพรมาแปรรูปเปนสมุนไพรอบแหง

เพ่ือใหเก็บไดนานๆ นำมาผสมกันหลายๆ ชนิดตามสูตรท่ีไดเรียนรูมาบรรจุในขวดเพ่ือจำหนาย 

3.4 การถายทอดองคความรูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนมีการถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่นการใชสมุนไพรพื้นบานโดยการพูดคุยบอกตอจากคนในครอบครัว หรือบอกตอจากคนใน

ชุมชนดวยกันเอง บางครั้งก็ลงมือทดลองใชสมุนไพรดวยตนเอง สำหรับการถายทอดโดยวิธีการ

ฝกอบรม หรือการบรรยายเผยแพรความรูผานหนวยงาน หรือเวทีการประชุมสัมมนานั้นยังไมมี

การดำเนินการเลย 

3.5 การสงเสริมกิจกรรมการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ชุมชนอยากใหมีการสนับสนุน

และสงเสริมใหมีเครือขายการสืบสานการใชสมุนไพรพื้นบาน โดยเสนอใหองคการบริหารสวน

ตำบลปล็อกจัดกิจกรรมระดมผูมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรในเขตพื้นที่ตำบลปล็อกไดพบปะ

เพ่ือสรางเครือขายผูมีความรูดานการใชสมุนไพรพ้ืนบานอยางตอเนื่อง และขยายเครือขายผูใชพืช

สมุนไพรสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ทำการสรุปเปนชุดความรูดานการใชพืชสมุนไพรของชุมชนตอไป 

3.6 การเผยแพรและแลกเปลี่ยนการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนเห็นวาควรจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินดานพืช

สมุนไพรระหวางชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับองคกร จะเกิดกระบวนการเผยแพรความรูไปสูชุมชน

และองคกรตางๆ ไดท่ัวถึงมากข้ึน 

4. ปญหาและแนวทางแกไขในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพ่ือ

ดูแลสุขภาพ 

4.1 ปญหาการสงเสริมภูม ิป ญญาทองถิ ่นในการใชสมุนไพรเพื ่อดูแลสุขภาพ 

ประกอบดวย 1) ปญหาดานประชากร ไดแก ประชาชน เยาวชน เด็กรุนใหมไมเห็นคุณคาและ

ความสำคัญของพืชสมุนไพร 2) ปญหาดานการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นพืชสมุนไพรเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ ไดแก การถายทอดสวนใหญเปนการถายทอดดวยปากตอปาก ไมไดมีการจดบันทึก

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนลายลักษณอักษร 3) ปญหาดานบุคลากร ไดแก การขาดความเอาใจใส

ปราชญชาวบานหรือหมอสมุนไพรพื้นบานในดานตางๆ ขาดการประชาสัมพันธผลงานของหมอ

สมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ ่นใหประชาชนไดรับรู  และมีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริม 

ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชพืชสมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพ 
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4.2 แนวทางการแกไขในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ สามารถ

แยกไดดังนี้ 1) ปญหาดานประชากรผูใชสมุนไพร แนวทางในการแกไขคือ หนวยงานภาครัฐตอง

จัดการฝกอบรมใหความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืชสมุนไพร ชี้ใหคนรุนใหมเกิดความ

ตระหนักในคุณคาของพืชสมุนไพรพื้นบานอยางสม่ำเสมอ 2) ปญหาดานการถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ ่นพืชสมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพ แนวทางในการแกไขโดยจัดทำบันทึกความรู และ 

ภูมิปญญาทองถิ่นการใชสมุนไพรพื้นบานไวในสื่อประเภทตางๆ จัดตั้งศูนยศึกษาพืชสมุนไพรข้ึน

ในชุมชน และจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนของชุมชน 3) ปญหาดาน

บุคลากร มีแนวทางในการแกไขโดยการจัดตั้งเปนกลุม ชมรมในชุมชนและใหมีกิจกรรมรวมกัน

เก่ียวกับความรูเรื่องพืชสมุนไพร  

สรุปแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของ

ชุมชนอีตอง ตำบลปลอก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลจากการวิจัยสรางแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพของชุมชนอีตอง ไดขอสรุป ประกอบดวย 1) การอนุรักษพืชสมุนไพร ไดแก การสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษสมุนไพร และการปลูกสมุนไพรทดแทน 2) การฟนฟูการใชสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ 3) การพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 4) การถายทอดองคความรูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 5) 

การสงเสริมกิจกรรมการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ 6) การเผยแพรและแลกเปลี่ยนการใช

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ดังภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของชุมชน 

5. การพัฒนาสื่อองคความรูดานการใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชนบานอีตอง

ตำบลปล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การเพ่ือพัฒนาสื่อเผยแพรองคความรูดานการ

ใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของชุมชนคือการจัดทำคูมือชุดความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นการใชพืช

สมุนไพร สำหรับใชเผยแพรไปสูชุมชน และองคกรตางๆ ท้ังในชุมชน สถาบันการศึกษา หนวยงาน

ท่ีมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการใชสมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชน โดย

จัดทำขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดตางๆ ในชุมชนใหสามารถสื่อสารไดเขาใจงายและ

นาสนใจ มีเนื้อหาที่สำคัญคือ สมุนไพรชนิดตางๆ ในชุมชน สรรพคุณของสมุนไพร และวิธีการใช

สมุนไพรแตละชนิด เพ่ือใหเกิดประโยชนแกชุมชนและผูสนใจ 

 

  

  

 
 

 

 

ภูมิปญญาการใชสมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพของชุมชน 

(การปองกันโรค การรักษาโรค การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพ) 

แนวทางในการสงเสรมิภูมปิญญาทองถ่ินในการใชสมุนไพร 

เพ่ือสุขภาพของชุมชน

การอนุรักษพืชสมุนไพร การฟนฟูการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ การถายทอดองคความรูสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

การเผยแพรและแลกเปลีย่นการใช

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

การสงเสริมกิจกรรมการใชสมุนไพร 

เพ่ือสุขภาพ

การพ่ึงตนเองดานสุขภาพของชุมชน 

โดยการใชภูมิปญญาทองถ่ินดานการใชสมุนไพร 
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อภิปรายผล 

1. ภูมิปญญาการใชสมุนไพรของชุมชน และการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพชุม

ชม มีดังนี้ 

1.1 ความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ชุมชนสวนใหญมีความรูการใชสมุนไพร และมีความรู

ดานคุณประโยชนของพืชสมุนไพรชนิดตางๆ วิธีการนำพืชสมุนไพรมาปรุงเปนยาสมุนไพร และ

ชนิดของสมุนไพรเปนอยางดี เนื่องจากวาสมุนไพรในชุมชนพบไดในพืชทั่วไป รวมถึงพืชผักสวน

ครัว เมื่อมีการเจ็บปวยเล็กนอยก็มักจะมีการใชพืชสมุนไพรในการบำบัดรักษาเบื้องตน เมื่อใช

รักษาไดผลก็จะทำใหเกิดการเรียนรูถึงประโยชนและรับรูวาสมุนไพรชนิดนั้นใชรักษาอาการได 

เมื่อมีอาการนั้นอีกก็จะใชสมุนไพรชนิดเดิมมารักษาอีก แลวนำมาถายทอดจากรุนสูรุน ทำใหเกิด

ความรู  เก ี ่ยวกับชนิดและสรรพคุณของพืชสมุนไพรในทองถิ ่นเปนอยางดี สอดคลองกับ 

ภิษณี วิจันทึก (2562) ศึกษาความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรของ

ประชาชนบานหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ชุมชนมีความรูเก่ียวกับการ

ใชผลิตภัณฑสมุนไพรและมีการใชผลิตภัณฑสมุนไพรอยูในระดับปานกลาง โดยผลิตภัณฑสมุนไพร

ที่รูจักกันอยางแพรหลายในปจจุบันมี 3 รูปแบบคือ ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง 

และผลิตภัณฑยา และผลงานวิจัยของ ประไพศรี ไชยพงศ และคณะ (2558) ศึกษาแนวทางการ

สงเสริมการใชสมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพของชุมชน ตำบลปทุมวาป อำเภอสงดาว 

จังหวัดสกลนคร พบวาผูที่นิยมใชสมุนไพรสวนใหญไดรับคำแนะนำจากเพื่อบาน คนในครอบครัว

ในลักษณะบอกตอกันปากตอปาก 

1.2 การนำสมุนไพรไปใชในชีวิตประจำวัน ชุมชนบางคนนำพืชสมุนไพรมาใชปรุง

เปนอาหาร เนื่องจากเปนเครื่องปรุงอาหารตามธรรมชาติที่หาไดงายและมีประโยชนตอรางกาย 

โดยสมุนไพรสวนใหญไดจากสวนครัวหรือริมรั้วขางบาน เชน ใชขม้ินมาผสมในอาหารทองถ่ินของ

ชุมชน การใชใบโหระพาเปนผักจิ้มน้ำพริก การนำขามาใสตมยำ เปนตน เพราะวาสมุนไพรมี

ความสำคัญกับวิถีวีชิตของชุมชนอีตอง แตละวันจะใชสมุนไพรในลักษณะของเครื่องปรุงอาหาร 

โดยเฉพาะอาหารทองถิ ่นซึ ่งตองมีสวนผสมของสมุนไพรอยู แลว ทำใหสมุนไพรทองถิ ่นมี

ความสัมพันธกับชีวิตประจำวันของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับอัจฉราภรณ โพธิเชนย (2554) ศึกษา

การอนุรักษสมุนไพรบานหนองไมแกน ตำบลหนองลาน อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
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สมุนไพรไทยมีคุณคาทางยาและโภชนาการที่ชุมชนนำมาเปนทางเลือกในการรักษาในระดับ

เบื้องตนโดยไมตองไปหาหมอแผนปจจุบันและถายทอดความรูจากรุนสูรุน 

1.3 แหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร ชุมชนเรียนรูการใชสมุนไพรจากบรรพบุรุษ 

และหมอสมุนไพรพื้นบานที่ถายทอดในครอบครัวจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง มีวิธีการเรียนดวย

วิธีการบอกกลาว วิธีการปฏิบัติ และวิธีการสังเกต เชน เมื่อเขาไปในปาพบตนสมุนไพรก็จะชี้ใหดู

พรอมทั้งอธิบายสรรพคุณของพืชสมุนไพรใหฟง เพราะในสมัยกอนไมไดมีการเขียนตำราหรือจด

บันทึกความรูเรื ่องการใชสมุนไพรทองถิ่นเปนลายลักษณอักษร ความรูจะอยูในตัวของหมอ

สมุนไพรหรือบุคคลท่ีมีประสบการณเก่ียวกับสมุนไพร จึงตองใชการถายทอดโดยการบอกตอหรือ

การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งหมอสมุนไพรก็เลือกบุคคลท่ีจะถายทอดความรูการใช

สมุนไพรใหกับบุคคลใกลชิดเปนหลัก สอดคลองกับการศึกษาของ วิริญญา เมืองชาง (2559) 

ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน

ในอำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวาความรูเก่ียวกับการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและ

การรับรูประโยชนจากการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และผลการศึกษาของ LIYUN 

(2013) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสมุนไพรจีน

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการซื้อสมุนไพรของผูบริโภคสวนใหญซื้อเพ่ือ

รักษาอาการรอนใน เพ่ิมความสดชื่นและบำรุงรางกาย 

1.4 ความรู เกี ่ยวกับการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร ชุมชนมีความรู เกี ่ยวกับ

วิธีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเปนอยางดีและทราบวิธีการนำสวนประกอบของพืชสมุนไพร

มาปรุงเพื่อใชในการดูแลสุขภาพ ทั้งปรุงเปนอาหารและรักษาโรค สวนตางๆ ของสมุนไพรท่ี

นำมาใชมี 5 อยาง คือ ราก ลำตน ใบ ดอก และผล ชุมชนจะใชพืชสมุนไพรในการปรุงอาหารซ่ึง

เปนการรักษาโรคและดูแลสุขภาพโดยไมรูตัว เพราะชุมชนมีการใชสมุนไพรมาเปนเวลายาวนาน

ทำใหเกิดความรูและมีประสบการณเกี ่ยวกับการใชประโยชนจากสวนตางๆ ของสมุนไพรใน

ทองถิ่นเปนอยางดี สอดคลองกับ จันทรทิรา เจียรณัย (2557) ไดศึกษารวบรวมขอมูลความ

หลากหลายของสมุนไพร ภูมิปญญาการใชสมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณของหมอพื้นบานท่ี

อาศัยอยูบริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกลเคียงฯ พบวาหมอสมุนไพร

สวนใหญใชหลักการจำและความคุนเคยกับปา ทำใหรู จักชนิดของสมุนไพรเปนอยางดี และ
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ประกอบอาชีพเปนหมอสมุนไพร ปลูกและขายสมุนไพร มีตำรายาสมุนไพร วิธีการรักษาดวย

สมุนไพรมีท้ังการตมดื่ม การฝนทา อม โดยมีท้ังตัวยาหลักและเขายา สวนใหญจะไมนิยมใชเดี่ยวๆ 

และบัททารัย, เชาฎารี และไทเลอร (Bhattarai, Chaudhary & Tylor, 2006: 1-8) ไดศึกษาการ

ใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Gurungs ที่มีถิ ่นกำเนิดอยูในธิเบตประเทศเนปาล พบวาพืช

สมุนไพรที ่ชนเผา Gurungs นำไปใชประโยชนสวนใหญจะนำไปใชในการรักษาโรคและการ

เจ็บปวย 

1.5 อาการหรือโรคท่ีรักษาดวยพืชสมุนไพร เม่ือเจ็บปวยเล็กนอยชุมชนจะรักษาโรค

หรืออาการดวยพืชสมุนไพร สวนมากจะเปนโรคผิวหนัง เชน ฝ ผื่นคัน เมื่อมีอาการไอ เจ็บคอ 

อาหารปวดเมื่อยตามรางกาย และมีวิธีการรักษาโดยการรับประทานยาสมุนไพร วิธีการพอก 

วิธีการทาดวยสมุนไพร เพราะวาชุมชนมีการใชสมุนไพรในชีวิตประจำวันตอเนื่องมานาน ทำใหมี

ความรูในการเลือกใชสมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวไดตามลักษณะอาการ

เจ็บปวยไดเปนอยางดี สอดคลองกับ ชัยณรงค เพ็ชรศิริ. (2560). พฤติกรรมการใชสมุนไพรชอง

ของประชาชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวา สมุนไพรที่ชุมชนใชจะเปนการรักษา

กลุมโรคทางเดินอาหาร สมุนไพรรักษากลุมโรคผิวหนัง สมุนไพรรักษาโรคอื่น ๆ และสมุนไพร

รักษากลุมโรคระบบทางเดินปสสาวะ ตามลำดับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชสมุนไพรไดแก 

ความสะดวกสบายในการใชยาสมุนไพร ราคาท่ีเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความพึงพอใจในการ

ใชสมุนไพรรักษา โรค ประสิทธิผลในการรักษาโรคดวยสมุนไพรและวัฒนธรรมในการใชยา

สมุนไพร และการศึกษาของ ฮารชา และคนอื่น ๆ (Harsha et al , 2002: 281-287) ไดศึกษา

สมุนไพรพื ้นบานของชนเผาkunabi ที ่อาศัยอยู ในเมือง Karnata ประเทศอินเดีย พบวาพืช

สมุนไพรที่ชนเผา kunabi นำไปใชประโยชนสวนใหญใชในการรักษาอาการทั่วไป เชน ไข ไอ จุก

เสียดแนนทองและอ่ืน ๆ 

1.6 การเลือกใชพืชสมุนไพรรักษาการเจ็บปวย ชุมชนเลือกใชพืชสมุนไพรรักษา

อาการเจ็บปวย เมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย เชน อาการปวดเมื่อยตามรางกาย อาการเปนหวัด

คัดจมูก อาการเจ็บรีดสีดวงทวาร อาการนอนไมหลับ ปวดศีรษะ แมลงมีพิษกัดตอย สำหรับวิธีท่ี

ใชในการรักษานั้น ไดแก การนำพืชสมุนไพรท่ีใชรักษามาปรุงเปนยาตามกรรมวิธีแลวรับประทาน 

นำพืชสมุนไพรที่ใชรักษามาปรุงแลวใชทาภายนอก นำสมุนไพรมาทำเปนลูกประคบ และนำพืช

สมุนไพรที่ใชรักษามาตมแลวใชอาบ รองลงมาคือ ใชรักษาอาการเจ็บปวยที่ไปรักษากับหมอแผน
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ปจจุบันแลวรักษาไมหาย เพราะวาการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชนบานอีตอง มี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันโรคและการรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน หรือใชเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพหลังจากไปรับการรักษาดวยวิธีการแพทยสมัยใหมแลวไมหาย ทำใหชุมชนเลือกใช

สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเหมาะกับอาหารเจ็บปวย สอดคลองกับ ชนิดา มัททวางกูร ขวัญเรือน กาวิตู 

สุธิดา ดีหนู และสิริณัฐ สินวรรณกุล (2562) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

สมุนไพรของประชาชนในเขตภาษีเจริญ.พบวา พฤติกรรมการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยดานอายุ ดานรายได และปจจัยดานโรคประจำตัวอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือคือการรับรูประโยชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง และปจจัยสวนเสริมคือชองทางการไดมาซึ่งสมุนไพร ดานการ

สั่งซื้อออนไลน และการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

1.7 แหลงของพืชสมุนไพรที่ใช สมุนไพรที่นำมาใชสวนใหญจะปลูกเองในบริเวณท่ี

อยูอาศัย ในสวนครัว หรือเปนสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประชาชนในบานอีตองสวนใหญมี

ความรูถึงแหลงสมุนไพร และวิธีการใชสมุนไพรเปนอยางดี และทราบวาสมุนไพรชนิดใดสามารถ

นำมาใชบำบัดโรคได มีสรรพคุณอยางไร วิธีการที่จะนำสมุนไพรมาปรุงเปนยา และใชสวนใดของ

พืชสมุนไพรที่จะนำมาปรุงเปนยาในการรักษาโรค และชนิดของพืชสมุนไพรที่นำมาปรุงเปน

อาหารบำรุงรางกาย เพราะวาชุมชนอีตองมีตนทุนทางสังคมที่มีภูมิปญญา และผลงานดานการ

ดูแลสุขภาพเชิงประจักษในชุมชน เนื่องจากชุมชนอีตองมีแหลงสมุนไพรมากมาย ทำใหชุมชน

เขาถึงแหงสมุนไพรไดตลอดเวลา สอดคลองกับการศึกษาของสุรชาติ สินวรณ และณัฐบดี 

วิริยาวัฒน. (2557) ไดศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรและการใชสมุนไพรในพื้นที่เขาพระ 

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบวามีสมุนไพร 20 ชนิด และมีการนำสมุนไพรมาใช

ประโยชนทางยาดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.8 ผลการศึกษาชนิดของสมุนไพรพ้ืนบานของชุมชนบานอีตอง ผลการสำรวจพืช

สมุนไพร พบวามีพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใชประโยชนไดหลายดาน โดยใชสวนตางๆ ของพืช

ชนิดเดียวหรือหลายชนิดพรอมกัน พืชสมุนไพรเปนกลุมหมอสมุนไพรพื้นบานและชุมชนอีตองใช

มากที่สุด จำแนกตามประเภทการใชได 2 กลุม ไดแก สมุนไพรในชุมชน เปนสมุนไพรที่สามารถ

พบไดท่ัวไปในชุมชนท้ังท่ีชุมชนปลูกในครัวเรือน และท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ และ สมุนไพรท่ีหมอ
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สมุนไพรในชุมชนใชเปนสมุนไพรที่เปนผลผลิตจากพืชสมุนไพร และสมุนไพรที่เปนผลผลิตจาก

สัตว เพราะวาชุมชนบานอีตองเปนชุมชนที่ตั้งอยูหางไกลเมืองหรือสถานบริการสุขภาพ เมื่อมี

อาหารเจ็บปวยเล็กนอยทำใหชุมชนตองหันมาพ่ึงยาสมุนไพรท่ีมีอยูในทองถ่ินโดยใชความรูท่ีไดรับ

การถายทอดหรือการบอกเลาสืบตอกันมาของรุนสูรุน ประกอบกับมีพืชสมุนไพรจำนวนมากใน

ชุมชนอยูแลว ทำใหชุมชนหันมาใชสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวยเล็กนอย สอดคลองกับ

การศึกษาของ เสนาะ ขาวขา (2558) ศึกษาการใชสมุนไพรตามพุทธานุญาติเพื่องานสาธารณสขุ

มูลฐาน พบวา สมุนไพรมีอยูหลายชนิดการใชสมุนไพรแตละชนิดก็มีขอกำหนดและเงื่อนไขท่ี

แตกตางกันออกไป การใชสมุนไพรในแนวทางสาธารณสุขมูลฐานจะตองบอกขนาดและวิธีการใช

ยาแตละตัวพรอมทั้งรายละเอียดในการใชยาทุกขั้นตอน และสอดคลองกับจันทรทิรา เจียรณัย 

(2557) ไดศึกษารวบรวมขอมูลความหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปญญาการใชสมุนไพร รวมท้ัง

ตำรับยาโบราณของหมอพ้ืนบานท่ีอาศัยอยูบริเวณในพ้ืนท่ีเข่ือนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชน

ใกลเคียงภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. พบวามีสมุนไพรมากถึง 10 

กลุม ไดแก สมุนไพรกลุมรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร สมุนไพรกลุมรักษาโรคไต โรคระบบ

ทางเดินปสสาวะ สมุนไพรกลุมรักษาโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต สมุนไพรกลุมรักษาโรค

ระบบทางเดินหายใจ สมุนไพรกลุ มรักษาโรคมะเร็ง สมุนไพรกลุ มรักษาโรคกระดูกและขอ 

สมุนไพรกลุมรักษาแมลงสัตวกัดตอย สมุนไพรกลุมบำรุงกำลังรักษาอาการเหนื่อยออนเพลีย 

สมุนไพรกลุมสำหรับหญิงแมลูกออนหลังอยูไฟ และสมุนไพรแกไขหรือผิดสำแดงตางๆ 

2. การสรางและนำเสนอแนวทางในการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพร

เพื่อสุขภาพของชุมชนอีตอง ไดขอสรุปแนวทางที่สำคัญไดแก 1) การอนุรักษพืชสมุนไพร ดวย

การสรางจิตสำนึกในการอนุรักษสมุนไพร และการปลูกสมุนไพรทดแทน 2) การฟนฟูการใช

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 3) การพัฒนาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  4) การถายทอดองคความรูสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ 5) การสงเสริมกิจกรรมการใชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 6) การเผยแพรและแลกเปลี่ยนการใช

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพราะวาความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนไดเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัย ความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและสาธารณสุขไดเขาถึงชุมชนมากขึ้น การ

เดินทางไปรับบริการดานสุขภาพเมื่อเจ็บปวยมีความสะดวกสบายขึ้น จึงมีคนหันมาใชยาแผน

ปจจุบันมากข้ึน แตในขณะเดียวกันชุมชนยังมีความตระหนักถึงความสำคัญของสมุนไพรบางอยาง
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ที่สามารถสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอีตองได ชุมชนจึงยังมีความตองการท่ีจะอนุรักษและ

ฟนฟูการใชสมุนไพรสงเสริมสุขภาพที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นสืบตอไป สอดคลองกับ ชัยณรงค 

เพ็ชรศิริ. (2560). พฤติกรรมการใชสมุนไพรชองของประชาชนในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี พบวา แนวทางการอนุรักษสมุนไพร ไดแก การสนับสนุนใหชุมชนเปนแหลงเรียนรูดาน

สมุนไพรที่สำคัญ การจัดตั้งชมรมสมุนไพร การสงเสริมใหมีการขยายพันธุสมุนไพร การฟนฟู

สมุนไพร การเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปเห็นถึงภูมิปญญาพื้นบานกับการ

รักษาโรคดวย การเพิ่มวิธีทำผลิตภัณฑเกี ่ยวกับสมุนไพรในรูปแบบตาง ๆ การจัดการสงเสริม

รายไดโดยการจัดใหมีตลาดนัดสมุนไพรเปนประจำและการจัดใหมีสมุนไพรในบัญชีรายชื่อของยา

สามัญประจำบานตามลำดับ และการศึกษาของเพ็ญนภา ทิพยสุราษฎร (2558) ไดศึกษาสมุนไพร

ท องถ ิ ่นและภ ูม ิป ญญาด านการใช สม ุนไพร กรณ ีศ ึกษา : อ ุทยานแห  งชาต ิกร ุ ง เกา 

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหใชพืชสมุนไพรนั้น หนวยงาน

ภาครัฐชวยดูแลสงเสริมความรูความเขาใจและประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับสมุนไพร การจัดการ

องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชสมุนไพรใชวิธีการถายทอดองคความรูโดยการสรางกลุม

การเรียนรูหมอพ้ืนบานเพ่ือเก็บรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานพืชสมุนไพร นอกจากนี้

ก็ตองมีการเก็บรักษาและอนุรักษชนิดพันธุสมุนไพร  

3. การพัฒนาสื ่อองคความรู ด านการใชสมุนไพรเพื ่อสุขภาพของชุมชนอีต อง

ตำบลปล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สื่อเผยแพรองคความรูดานการใชสมุนไพร

เพ่ือสุขภาพของชุมชนคือการจัดทำคูมือชุดความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินการใชพืชสมุนไพร โดยมี

เนื้อหาที่สำคัญคือ สมุนไพรชนิดตางๆ ในชุมชน สรรพคุณของสมุนไพร และวิธีการใชสมุนไพร 

เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนและบุคคลอื่นๆ เพราะชุมชนเห็นวาการถายทอดความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นการใชสมุนไพรยังมีความสำคัญตอชุมชน จำเปนตองมีการถายทอดความรูภูมิปญญาการ

ใชสมุนไพรไปสูชุมชนที่เปนเยาวชน ลูกหลาน หรือบุคคลที่สนใจในปจจุบัน สอดคลองกับสุเพ็ญ 

ไกรนรา (2553) ศึกษาการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของ

องคการบริหารสวนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา พบวา ชองทางการถายทอดองค

ความรู เรื ่องสมุนไพรแกเยาวชนควรเลือกชองทางที่หลากหลาย เชน การฝกอบรมเผยแพร 

ภูมิปญญาทองถ่ินดานสมุนไพรใหคนรุนใหมใหเห็นคาของสมุนไพร จัดทำระบบบันทึกความรูและ
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ภูมิปญญาทองถ่ินไวในสื่อประเภทตางๆ จัดตั้งศูนยการศึกษาพืชสมุนไพรในชุมชน โดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช ผลการวิจัยพบวาการใชสมุนไพรในการ

ดูแลสุขภาพของชุมชนยังมีความจำเปน จึงควรที่จะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในพื้นที่เขาไปชวยสนับสนุนและสงเสริมการใชสมุนไพรรวมกับชุมชน เพื่อใหเกิดความ

ม่ันใจแกชุมชนมากข้ึน 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการใช

สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องตนในกลุมเปาหมายเฉพาะบางกลุม เพื่อใหไดขอมูลที่เปน

ประโยชนในการสงเสริมสนับสนุนการใชสมุนไพรใหสอดคลองกับความตองการอยางแทจริงใน

กลุมเปาหมายนั้นๆ 
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บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการสงเสริมการออกกำลังกายของผูสูงอายุโดย

การประยุกตรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรในอำเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ เปนการ

วิจัยกึ ่งทดลอง (quasi-experimental research) ทำการวัดกอนและหลังการทดลอง (two 

group pretest- posttest design)  กลุมตัวอยางจำนวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน 

และกลุมเปรียบเทียบ 35 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย (sample random 

sampling) เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามความรู การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การ

รับรูความสามารถในตนเอง การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย และโปรแกรมสงเสริมการออก

กำลังกายโดยประยุกตตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ประกอบดวยกิจกรรม 

การใหความรู การเสนอตัวแบบ การฝกปฏิบัติการออกกำลังกาย การอภิปรายกลุมและสรุปผล

การออกกำลังกาย และการใหสิ่งชักนำเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกอนและหลังการ

ทดลอง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลองในกลุมทดลองและ 

__________________________ 
1นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ; Public 

Health Scholar Sap Yai District Public Health Office Chaiyaphum Province, Thailand.
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กลุมเปรียบเทียบดวยสถิติ paired samples t-test และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยหลังการทดลอง

ระหวางกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบดวยสถิติ dependent samples t-test 

ผลการวิจัยพบวา ความรูในการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การ

รับรูความสามารถในตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของกลุมทดลองระหวางกอน

การทดลองและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และหลัง

การทดลองความรู ในการออกกำลังกาย การรับรู ประโยชน การรับรู อ ุปสรรค การรับรู

ความสามารถในตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายระหวางกลุม

ทดลองกับกลุ มเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการ

ประเมินหลังทดลองผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 4.36 สรุปวาผลของการใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร มีผลทำให

ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีขึ้น จึงควรนำรูปแบบการสงเสริมการ

ออกกำลังกายไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืนตอไป 

คำสำคัญ: การสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรม การออกกำลังกาย ผูสูงอายุ 

Abstract 

The objective of this study was to study the effects of exercise promotion 

among the elderly by applying Pender's health promotion model in Sub Yai District, 

Chaiyaphum Province. This study was a quasi-experimental research with two-

group pretest-posttest design performed before and after the experiment. The 

sample consisted of 70 elders, divided into 35 subjects for control group and 35 

subjects for experimental group selected by simple random sampling. The research 

tools were a questionnaire including parts of knowledge in exercise, perception of 

benefit, recognizing obstacles, self-efficacy and exercise performance, and also an 

exercise promotion program based on the health promotion model of Pender 

consisted of educating activities, model presentation, exercise practice training, 

group discussions and exercise summaries, and giving inducements. Questionnaires 
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before and after the experiment were used to collect data. Descriptive statistics 

such as frequency, percentage, mean and standard deviation were used to analyze 

the data. Paired samples t-test was used to compare mean between control and 

treatment group in pre-test and post-test, and dependent samples t-test was used 

to compare mean between control and treatment group in post-test.  

The results of the research were as follows: Knowledge in exercise, 

perception of benefit, recognizing obstacles, self-efficacy and exercise performance 

of the experimental group during pre-test and post-test was statistically significant 

(p <0.05), whereas after the experiment, knowledge in exercise, perception of 

benefit, recognizing obstacles, self-efficacy and exercise performance between the 

control group and the experimental group was significantly different (p <0.05). The 

elderly’s satisfaction toward the exercise promotion mode was at a high level of 

4.36. In conclusion, the elderly’s exercise behavior has been changed in the better 

way after using Pender's health promotion model. Therefore, exercise promotion 

model should be applied in other areas further. 

 

Keywords: Health Promoting, Behavior, Exercise, Elderly 

 

บทนำ   

ประชากรไทยกาวเขาสูสังคมผู สูงวัยอยางรวดเร็ว ผลการสํารวจของสำนักงานสถิติ

แหงชาติเก่ียวกับประชากรผูสูงอายุ ในป 2562 พบผูสูงอายุเพ่ิมเปนรอยละ 17.77 ทำใหประเทศ

ไทยเขาส ู การเป นสังคมผู ส ูงอาย ุ (Aging Society) เนื ่องจากเกณฑกำหนดขององค การ

สหประชาชาติ (UN) ระบุวาประเทศใดมีประชากร อายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเกินรอยละ 10 

ของประชากรท้ังหมด (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) จากการประเมินภาวะสุขภาพรางกายโดยรวม

ดวยการประเมินตนเองของผูสูงอาย ุพบวา ภาวะสุขภาพในระดับดีมากมีแนวโนมลดลง โดยในป 

2550, ป 2554 และ ป 2557 พบรอยละ 3.8,4.3 และ 3.3 ตามลำดับ 
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 การออกกำลังกายเปนพฤติกรรมสุขภาพที่กอใหเกิดผลดีแกทุกเพศทุกวัย ทำใหระบบ

ตาง ๆ ของรางกายทำงานดีขึ้น มีรูปรางและน้ำหนักสมสวน ทำใหคลายเครียด ลดความเมื่อยลา 

และทำใหอายุยืน (เจริญ กระบวนรัตน, (2550) ในทางตรงกันขามผูที่ขาดการออกกำลังกายจะมี

ปญหาสุขภาพตามมา ซ่ึงองคการอนามัยโลกไดเสนอแนะไววาการไมออกกำลังกายเปนสาเหตุการ

ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเปน 2 ทาของคนออกกำลังกาย (ประมาณ 2 ลานคนตอป) และ

เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 เทา โรคเบาหวาน type 2 (รอยละ 90) 

โรคอวน มะเร็งลำไส (รอยละ 40-50) มะเร็งเตานม ความดันโลหิตสูง (รอยละ 30) ไขมันในเลือด

สูง กระดูกพรุน ภาวะเครียด ความวิตกกังวลและภาวะเก็บกด ฯลฯ (WHO, 2002 ) ผูสูงอายุก็

เปนประชาชนคนไทยที่ควรไดรับการสงเสริมสุขภาพทางดานการออกกำลังกายอยางยิ่ง  เพราะ

เนื่องจากปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการแพทยมีความทันสมัยและประชาชนมี

ความรูในการดูแลสุขภาพของตนเองดีขึ ้น จึงสงผลใหประชากรสูงอายุมีสุขภาพดีขึ ้นและมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, 2557) 

การศึกษาการประยุกตใชแนวคิดหรือทฤษฎีเพื่อสรางเสริมใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายที่ตอเนื่องและสม่ำเสมอไดนั้นพบวา สวนใหญใชแนวคิดการกำกับตนเอง (Self-

regulation) และทฤษฎีการรับรู ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) มาประยุกตในการจัด

กิจกรรม ซึ่งรูปแบบกิจกรรมสวนใหญเนนการใชกระบวนการกลุม การสาธิตและฝกทักษะการ

ปฏิบัติ การกำหนดพฤติกรรมเปาหมาย การเนนใหผูสูงอายุคาดหวังในผลดีท่ีจะไดรับจากการออก

กําลังกายเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพฤติกรรมเปาหมายที่กำหนด (กนกวรรณ อุดมพิทยารัชต, 

2557) โดยแนวคิดการรับรูความสามารถตนเอง (Self-efficacy) เปนแนวคิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ งหวังใหเกิดความยั่งยืน ทฤษฎีนี้เชื ่อวาหากบุคคลไดรับการ

สงเสริมการรับรูความสามารถตนเองตอการกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่เฉพาะจนทำใหมีการรับรู

ความสามารถตนเองตอการกระทำพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น บุคคลนั้นยอมมีแนวโนมที่จะกระทำ

พฤติกรรมดังกลาวเพ่ิมข้ึนดวย และหากบุคคลมีการรับความสามารถตนเองท่ีสูงมากพอเม่ือบุคคล

พบปญหาหรืออุปสรรคก็จะพยายามหาวิธีการแกไขปญหานั้นจนสามารถกระทำพฤติกรรมนั้นๆ 

ไดตามเปาหมาย (Bandura A., 1997)  

ตำบลซับใหญมีสมาชิกในชมรมผูสูงอายุประมาณ 250 คน ชมรมจัดใหมีการนัดพบกัน

ทุก 2 เดือนโดยมีกิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมการออกกําลังกายทั้งการรําไมพลอง การรําวง 
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และการแจงขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของชมรมใหกับสมาชิกทราบ ผลจากการสัมภาษณ

ประธานชมรมผูสูงอายุพบวา ชมรมยังไมเคยมีกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือ

การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพหรือรูปแบบการออกกําลังกายที่สามารถทำไดเองที่บาน 

ขณะนี้การออกกําลังกายของชมรมจะเปนการออกกําลังกายแบบกลุมโดยออก 2 เดือน ตอ  

1 ครั้ง และมีผูสูงอายุเพียงสวนนอยท่ีมีการออกกําลังกายเองท่ีบาน (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ, 2563) 

จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย

ของผูสูงอายุ โดยนำแนวคิดการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ในดานความรู การรับรูประโยชน 

การรับรู อุปสรรคการรับรูความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย 

รวมกับการใหสิ่งชักนำในการออกกำลังกาย เชน การพูดชักจูงใหกำลังใจ และการกระตุนเตือน

ดวยแบบบันทึกการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายเพ่ือใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการออกกำลังกายท่ี

ถูกตอง เหมาะสม และจากผลการวิจัยใชเปนแนวทางในการนำกิจกรรมไปประยุกตเพื่อสราง

พฤติกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพื่อศึกษาการสงเสริมการออกกำลังกายของผูสูงอายุโดยการประยุกตรูปแบบการ

สงเสริมสุขภาพของเพนเดอรในอำเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ 

1) เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายของผูสูงอาย การรับรูประโยชนของ

การออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย การรับรูความสามารถของตนเองใน

การออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองและกลุม

เปรียบเทียบ 

2) เพื ่อเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยระดับความรู เกี ่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรู

ประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย การรับรูความสามารถ

ตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกับ

กลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรอบการวิจัย 

 ผู วิจัยใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรสำหรับประยุกตใชในการวิจัย ซ่ึง

ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชนการออกกำลังกาย การรับรู

อุปสรรคการออกกำลังกาย การรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบตัิตัว

ในการออกกำลังกาย ดังกรอบแนวคิดนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย (Conceptual Framework) 

ตัวแปรตาม 

1. ความรูเก่ียวกับการออก

กำลังกาย 

2. การรับรูประโยชนการ

ออกกำลังกาย 

3. การรับรูอุปสรรคการ

ออกกำลังกาย 

4. การรับรูความสามารถ

ตนเองในการออกกำลังกาย 

5. การปฏิบัติตัวในการออก

กำลังกาย 

สิ่งชักนำการกระทำ ประกอบดวย การพูดชักจูงใหกำลังใจ โดยผูวิจัยและคณะวิจัย และการ

กระตุ นเตือนดวยแบบบันทึกการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย ดวยคำพูด โดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน  

ความพึงพอใจตอ

โปรแกรมการสงเสริม

การออกกำลังกาย 

ตัวแปรอิสระ 

โปรแกรมการสงเสริมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 

กิจกรรมคร้ังที่ 1 การอบรม จำนวน 2 วัน 

การจัดกิจกรรมใหความรู ประกอบดวย การบรรยาย 

ประชุมกลุม แจกเอกสาร แผนพับและคูมือการออกกำลังกาย 

การเสนอตัวแบบ  โดยผูสงูอายทุี่ออกกำลังกาย

สม่ำเสมอและถูกตอง 

การสาธิต และฝกปฏิบัติการออกกำลังกาย 

ประกอบดวย การฝกทักษะการออกกำลังกายจากผูเชี่ยวชาญ 

การอภิปรายกลุม ประกอบดวย การอภิปรายเก่ียวกับ

การออกกำลังกายในประเด็นตางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ  

สรุปประเด็นและเนื้อหาการอภิปรายกลุม 

กิจกรรมคร้ังที่ 2 การนิเทศ ติดตามคร้ังที่ 1 เพื่อกระตุนการ

ออกกำลังกายโดยนำปญหาที่ยังคงอยูมาวางแผนแกไขปญหา

รวมกัน และชวยกันฝกทักษะทีย่ังทำไมได 

กิจกรรมคร้ังที่ 3 การนิเทศ ติดตาม คร้ังที่ 2 

กิจกรรมคร้ังที่ 4 การนิเทศ ติดตาม คร้ังที่ 3 
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ขอบเขตของการวิจัย

1. พื้นที่ในการวิจัย ไดแก เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลซับใหญ

ตำบลซับใหญ อำเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย หมู 1 บานซับใหญ และหมู 10 บาน

ซับใหญพัฒนา 

2. ประชากร เปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูงทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลซับใหญ อำเภอซับใหญ 

จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 250 คน  

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม

ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมการสงเสริมการออกกำลังกายของผู สูงอายุจากการ

ประยุกตใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร 

ตัวแปรตาม ไดแก ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชนของการออก

กำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถตนเองในการออก

กำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย 

4. ระยะเวลาทำการศึกษา ในระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564

สมมุติฐานของการวิจัย

1. ผูสูงอายุกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชนของการ

ออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย การรับรูความสามารถตนเองในการออก

กำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบ

การสงเสริมการออกกำลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

2. ผูสูงอายุกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบมีระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

การรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย การรับรู

ความสามารถตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายหลังการทดลอง

ใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบสองกลุม

วัดกอนและหลังการทดลอง (Two – group pretest – posttest design) ในกลุมทดลองและ

กลุมเปรียบเทียบ โดยวัดผลกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออก

กำลังกาย 

ประชากร เปนผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลซับใหญ ตำบลซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 

250 คน 

กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลซับใหญ อำเภอซับใหญ จังหวัด

ชัยภูมิ จำนวน 70 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) จากผูท่ีมีคุณลักษณะตามท่ี

กำหนดไวตามเกณฑคัดเขา (inclusion criteria) ดังนี้ 

 1.เปนผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 –74 ป ปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยการ

วินิจฉัยของแพทย ซ่ึงไมมีอาการของโรคท่ีเปนขอหามในการออกกำลังกาย 

 2. ไมเปนโรคจิตหรือประสาท สามารถโตตอบ สื่อความหมายเขาใจกันไดทั้งใน การ

ตอบสัมภาษณ รวมท้ังการเขารวมกระบวนการกลุมและการออกกำลังกาย  

 โดยกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลอง จำนวน 35 คน และเปนกลุมเปรียบเทียบ จำนวน 

35 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุด ไดแก 

 1. โปรแกรมการสงเสริมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ ประกอบดวยกิจกรรมยอย

จำนวน 5 กิจกรรม ไดแก 1) การสงเสริมความรู การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรู

ความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย  2) การเสนอตัวแบบการออกกำลัง

กาย 3) การสาธิตการออกกำลังกายและการฝกปฏิบัติในการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 4)การ

อภิปรายกลุมและสรุปผลการออกกำลังกาย และ 5) การใหสิ่งชักนำการกระทำโดยการกระตุน

เตือนดวยแบบบันทึกการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก

2.1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูรวมโปรแกรม ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน กิจกรรมยามวาง และโรคประจำตัวของผูสูงอายุ 

2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาของผูสูงอายุทั้ง 5 ดาน ที่ผานการ

ประเมินโดยผู เช ี ่ยวชาญและการทดสอบความเชื ่อม่ันของเครื ่องมือผานเกณฑที ่กำหนด 

ประกอบดวย  

1) ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เปนขอคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ตอบ “ถูก” และ “ไมถูก” ถาตอบขอคำถามถูก จะ

ได 1 คะแนน แตถาตอบผิด จะไดคาคะแนนเปน 0 คะแนน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 โดย

กำหนดเกณฑในการแปลผลเปน 3 ระดับคือ มีความรูต่ำ มีความรูปานกลาง และ ความรูมาก 

2) การรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลัง

กาย ดานการรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกาย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Ratting Scale) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 แบงออกเปน 3 ระดับ โดยกำหนดชวงคะแนน

เฉลี่ย คือ ชวงคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.67 หมายความวา มีการรับรูในระดับนอย ชวงคาเฉลี่ย

ระหวาง 1.68 – 2.33 หมายความวา มีการรับรูในระดับปานกลาง และ ชวงคาเฉลี่ยระหวาง 2.34 

– 3.00 หมายความวา มีการรับรูในระดับมาก

3) การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา

(Ratting Scale) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 แบงออกเปน 4 ระดับ โดยกำหนดชวงคะแนน

เฉลี่ยดังนี้ ชวงคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.75 หมายความวา มีการปฏิบัตินอยมาก ชวงคาเฉลี่ย

ระหวาง 1.76 – 2.50 หมายความวา มีการปฏิบัติคอนขางนอย ชวงคาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.25 

หมายความวา มีการปฏิบัติคอนขางมาก และ ชวงคาเฉลี่ยระหวาง 3.26 – 4.00 หมายความวา มี

การปฏิบัติมาก 

การประเมินผลโปรแกรมการสงเสริมการออกกำลังกายของผูสูงอายุในอำเภอซับใหญ 

จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อหาเกี่ยวกับดายความเปนประโยชน ดายความเปนไปได ดานการยอมรับ

รวมกัน ดานความถูกตองครอบคลุม และดานการตรวจสอบได เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

แบงออกเปน 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และ
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พึงพอใจมากที ่ส ุดโดยกำหนดช วงคะแนนเฉล ี ่ยออกเปน 5 ระดับ (Best,1977, อ างใน 

สิน พันธุพินิจ, 2553) 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลของผูสูงอายุกลุมทดลองและผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบ 2 ครั้ง 

คือ กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชระยะเวลาหางกัน 6 สัปดาห 

2. การวิเคราะหขอมูล

2.1 วิเคราะหโดยสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คาสูงสุดและต่ำสุด 

2.2 วิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน การ

รับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายของผูสูงอายุ

กลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ กอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการ

ออกกำลังกาย โดยใช paired samples t-test  

2) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน การ

รับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกําลังกายของผูสูงอายุ

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย โดยใช 

dependent samples t-test 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการออกกำบังกาย การรับรูประโยชน

ของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย การรับรูความสามารถตนเอง

ในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองและกลุม

เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง 

1.1 ขอมูลทั ่วไปของกลุ มผู สูงอายุ ผูสูงอายุที ่ใชในการวิจัยทั ้งหมด 70 คน แยก

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง จำนวน 35 คน และ กลุมเปรียบเทียบ จำนวน 35 คน ในกลุม

ทดลอง สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 57.14 มีอายุ อยูระหวาง 60 – 65 ป รอยละ 51.43 โดยมี

อายุเฉลี่ย 67 ป มีสถานภาพสมรสคูรอยละ 71.43) จบระดับประถมศึกษารอยละ 94.3) มีอาชีพ
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ทำนา ทำไร รอยละ 80 สวนใหญมีรายได 500 – 1,000 บาทตอเดือนรอยละ 68.57 กิจกรรมท่ี

ทำบอยท่ีสุดเม่ือมีเวลาวางจะดูโทรทัศน รอยละ 88.6 และปวยดวยโรคเบาหวาน รอยละ 68.57 

กลุมเปรียบเทียบ สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 51.43 มีอายุอยูระหวาง 60 – 65 ป 

รอยละ 48.57 โดยมีอายุเฉลี่ย 66.22 ป มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 62.86 จบระดับประถม

ศึกษารอยละ 97.1 มีอาชีพทำนา ทำไร รอยละ 82.86) สวนใหญมีรายได 500 – 1,000 บาทตอ

เดือนรอยละ 74.28 กิจกรรมที่ทำบอยที่สุดเมื่อมีเวลาวางจะดูโทรทัศน รอยละ 91.4 และปวย

ดวยโรคเบาหวาน รอยละ 65.71 

1.2 ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง โดยภาพรวมกอน

การทดลองสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการออกกำลังกายในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.58 สวน

หลังการทดลองผูสูงอายุความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยความรู

หลังการทดลองเทากับ 11.45  

1.3 ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบ โดยรวมกอน

การทดลองผูสูงอายุ มีความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.51 

สำหรับหลังการทดลองมีความรูเก่ียวกับการออกกำลังกายในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.60  

1.4 การรับรูประโยชนของการออกกำลังกายผูสูงอายุกลุมทดลอง โดยรวมกอนการ

ทดลองมีการรับรูประโยชนของการออกกำลังกายในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.03 ภายหลัง

การทดลองมีการรับรูประโยชนจากการออกกำลังกายในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35  

1.5 การรับรูประโยชนของการออกกำลังกายผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบ โดยรวมกอน

การทดลองมีการรับรูประโยชนของการออกกำลังกายในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.01 ภายหลัง

การทดลองผูสูงอายุมีการรับรูประโยชนจากการออกกำลังกายในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.02 

1.6 การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายกลุมทดลอง โดยรวมกอนการทดลองมี

การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยน 2.31 ภายหลังการทดลอง

ผูสูงอายุมีการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.51  

1.7 การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบ โดยรวม

กอนการทดลองมีการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.32 
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ภายหลังการทดลองผู ส ูงอายุมีการรับรู อุปสรรคของการออกกำลังกายในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย 2.33  

1.8 การรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง 

โดยรวมกอนการทดลอง มีการรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกายในระดับมากมี

คาเฉลี่ย 2.38 ภายหลังการทดลอง ผูสูงอายุมีการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลัง

กายในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 2.62  

1.9 การรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบ 

โดยรวมกอนการทดลอง มีการรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกายในระดับมาก มี

คาเฉลี่ย 2.37 ภายหลังการทดลองผูสูงอายุมีการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลัง

กายระดับมากมีคาเฉลี่ย 2.38 

1.10 การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุในกลุมทดลอง โดยรวมกอน

การทดลองมีการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายในระดับคอนขางนอย มีคาเฉลี่ย 2.39 ภายหลัง

การทดลองผูสูงอายุมีการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.43 

1.11 การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุในกลุมเปรียบเทียบ โดยรวม

กอนการทดลองมีการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายในระดับคอนขางนอย มีคาเฉลี ่ย 2.40 

ภายหลังการทดลองผูสูงอายุมีการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายอยูในระดับคอนขางนอย มี

คาเฉลี่ย 2.41 
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ตารางที่ 1  ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรู

ความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง

และกลุมเปยบเทียบกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการ

ออกกำลังกาย 

ตัวแปร 
กลุมทดลอง (n = 35 คน) กลุมเปรียบเทียบ (n = 35 คน) 

X  S.D. แปลความ X  S.D. แปลความ 

ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย       

กอนทดลอง 8.58 1.71 นอย 8.51 1.03 นอย 

หลังทดลอง 11.45 1.80 ปานกลาง 8.60 1.06 นอย 

การรับรูประโยชน       

กอนทดลอง 2.03 0.23 ปานกลาง 2.01 0.23 ปานกลาง 

หลังทดลอง 2.35 0.08 มาก 2.02 0.24 ปานกลาง 

การรับรูอุปสรรค       

กอนทดลอง 2.31 0.12 ปานกลาง 2.32 0.12 ปานกลาง 

หลังทดลอง 2.51 0.14 มาก 2.33 0.11 ปานกลาง 

การรับรูความสามารถตนเอง       

กอนทดลอง 2.38 0.81 มาก 2.37 0.08 มาก 

หลังทดลอง 2.62 0.07 มาก 2.38 0.07 มาก 

การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย       

กอนทดลอง 2.39 0.17 คอนขางนอย 2.40 0.17 คอนขางนอย 

หลังทดลอง 3.43 0.11 คอนขางมาก 2.41 0.18 คอนขางนอย 

หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
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2. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน

ของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถ

ตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง

ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 

1) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความรูเกี ่ยวกับการออกกำลังกายผูสูงอายุกลุม

ทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย พบวา 

ผูสูงอายุกลุมทดลองกอนการใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.51 

และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 11.45 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนน

เฉลี่ยความรูกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

2) การเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยการรับรู ประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรู

อุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรู ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของ

ผูสูงอายุกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย

พบวา การรับรูประโยชนของการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุ มทดลอง กอนการทดลองมี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.02 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชนของการออกกำลังกายกอนการทดลองและหลังการทดลองใช

รูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สำหรับการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง กอนการ

ทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.32 หลังการทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.51  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรค

การออกกำลังกายกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

สวนการรับรูความสามารถตนเองของผูสูงอายุกลุมทดลอง กอนการทดลองใช

รูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38  หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.61 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลัง

กายกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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3) การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกอน

การทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายพบวา กอนการทดลองใช

รูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.39 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.44 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายระหวาง

กอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.000) 

ตารางที ่ 2  การเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยการรับรู ประโยชน การรับรู อุปสรรค และการรับรู

ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการ

ทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 

ตัวแปร n X S.D. t df p-value 

ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 

กอนทดลอง 35 8.51 1.71 -7.29 34 0.00* 

หลังทดลอง 35 11.45 1.80 

การรับรูประโยชน 

กอนทดลอง 35 2.02 0.23 -7.41 34 0.00* 

หลังทดลอง 35 2.34 0.08 

การรับรูอุปสรรค 

กอนทดลอง 35 2.32 0.12 -11.14 34 0.00* 

หลังทดลอง 35 2.51 0.14 

การรับรูความสามารถตนเอง 

กอนทดลอง 35 2.38 0.81 -13.39 34 0.00 

หลังทดลอง 35 2.61 0.07 

การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย 

กอนทดลอง 35 2.39 0.17 -30.34 34 0.00* 

หลังทดลอง 35 2.39 0.17 -30.34 34 0.00* 

หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
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3. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน

ของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถ

ตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง

และกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 

1) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุม

ทดลองกับกลุ มเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายพบวา 

ผูสูงอายุกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรูเทากับ 11.45 และผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย

ความรูเทากับ 8.60 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย

ระหวางผูสูงอายุกลุมทดลองกับผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริม

การออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

2) การเปรียบเทียบการรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของ

การออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถตนเองของผูสูงอายุกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ

หลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายพบวา ผูสูงอายุกลุมทดลองมีคาฉลี่ยการ

รับรูประโยชนของการออกกำลังกาย เทากับ 2.34  ผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.01 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการรับรูประโยชนของการออกกำลังกายระหวาง

ผูสูงอายุกลุมทดลองกับผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออก

กำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

สำหรับการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายหลังการทดลอง ผูสูงอายุกลุมทดลองมี

คาเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายเทากับ 2.51 ผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย

การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายเทากับ 2.33 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคา

คะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกายระหวางผูสูงอายุกลุมทดลองกับผูสูงอายุกลุม

เปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สวนการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายหลังการทดลอง ผูสูงอายุ

กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายเทากับ 2.61 ผูสูงอายุ

กลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายเทากับ 2.38 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย
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ระหวางผูสูงอายุกลุมทดลองกับผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริม

การออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

3) การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกับกลุม

เปรียบเทียบระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย

พบวา หลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย ผูสูงอายุกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.44  ผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.41 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายระหวางผูสูงอายุกลุมทดลองกับผูสูงอายุ

กลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ผลการประเมินหลังทดลองผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสงเสริมการออกกำลัง

กายอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 สรุปวาผลของการใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร 

มีผลทำใหผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกายท่ีดีข้ึน ควรนำไปประยุกตใชใน

พ้ืนท่ีอ่ืนตอไป 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรู

ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกับผูสูงอายุกลุม

เปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 

กิจกรรม n X S.D. F t df p-value 

ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 

กลุมทดลอง 35 11..45 1.80 3.53 12.33 62.77 0.00* 

กลุมเปรียบเทีย 35 8.60 1.06 

การรับรูประโยชน 

กลุมทดลอง 35 2.34 0.08 12.69 8.01 68 0.00* 

กลุมเปรียบเทีย 35 2.01 0.24 

การรับรูอุปสรรค 

กลุมทดลอง 35 2.51 0.14 3.22 6.23 64.64 0.00* 

กลุมเปรียบเทียบ 35 2.33 0.11 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

การรับรูความสามารถตนเอง 

กลุมทดลอง 35 2.61 0.07 0.40 12.91 67.06 0.00* 

กลุมเรียบเทียบ 35 2.38 0.07 

การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย 

กลุมทดลอง 35 3.44 0.11 5.12 29.27 68 0.00* 

กลุมเรียบเทียบ 35 2.41 0.18 

หมายเหตุ : * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ความรูในการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค 

การรับรูความสามารถในตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของกลุมทดลองระหวาง

กอนการทดลองและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ

หลังการทดลองความรู ในการออกกำลังกาย การรับรู ประโยชน การรับรู อุปสรรค การรับรู

ความสามารถในตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายระหวางกลุม

ทดลองกับกลุมเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

อภิปรายผล 

1. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน

ของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถ

ตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง 

กอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 

1) การเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยระดับความรู เกี ่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรู

ประโยชนของการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลงัการทดลองใช

รูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายท่ี

เกิดขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายกอนการทดลองที่มี

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   48 12/16/21   1:43 PM



วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี          49 

ความรูอยูในระดับนอยเปลี่ยนเปนความรูในระดับมาก เปนผลเนื่องมาจากการที่ผูสูงอายุได 

เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมสงเสริมการออกกําลังกาย โดยมีการจัดกิจกรรมใหความรู  

ประกอบดวยการบรรยาย การประชุมกลุม แจกโปสเตอร และคูมือความรูเกี่ยวกับการออกกําลัง

กาย นอกจากนี้ในการประชุมกลุมผูสูงอายุไดมีการโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

เพื่อเปนการสรางความเขาใจ ขยายขอบเขตของความเขาใจใหมีความกวางขวางและมีความ

ชัดเจนมากขึ้น เปนลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลายวิธีนี้ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ อารีย ธวัชวัฒนานันท (2557) ศึกษาผลลัพธของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพในผูปวยท่ีมี

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาท พบวาภายหลังทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู

เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพมากกวากอนทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมในระยะหลังทดลองพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกบการสงเสริมสุขภาพ

มากกกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำญทางสถิติ 

2) การเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยการรับรู ประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรู

อุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรู ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของ

ผูสูงอายุกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย

พบวา การรับรูประโยชนของการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกอนการทดลองมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สำหรับการรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย

ของผูสูงอายุกลุมทดลอง กอนการทดลองใชรูปแบบและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริม

การออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p<0.05) ส วนการรับรู

ความสามารถตนเองของผูสูงอายุกลุมทดลอง กอนการทดลองใชรูปแบบและหลังการทดลองใช

รูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่ใชในการเสริมสรางการรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรู

อุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรู ความสามารถตนเองในการออกกำลังกายของ

ผูสูงอายุกลุมทดลอง ใชกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายวิธีการ ทำใหผูสูงอายุกลุมทดลองสามารถท่ี

จะเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายไดมากยิ่งขึ้น คาเฉลี่ยของการรับรูประโยชน

ของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถตนเอง

ในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองมากกวากอนการทดลอง ผลการศึกษาสอดคลองกับ 

เสาวณีย ภูมิสวัสดิ ์ และคณะ (2556) ศึกษาการรับรู ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพกับ
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พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภในโรงพยาบาลราชวิถี พบวากลุมตัวอยาง

มีการรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู

ในระดับที่ดีทุกดาน และการรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3) การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกอน

การทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายพบวา กอนการใชรูปแบบ

และหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ท้ังนี้เนื่องจากผูสูงอายุกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู การ

รับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย ทำใหเกิด

การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายเพิ่มมากกวากอนการเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางการออก

กำลังกาย สอดคลองกับการศึกษาของ วิชาญ มีเครือรอด (2563) ศึกษาผลของโปรแกรมการ

สรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกายและระดับความดันโลหิตของบุคลากร

สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพกอนการทดลอง

และหลังการทดลอง 12 สัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

สรุปไดวาผลการศึกษาสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยคือ ผูสูงอายุกลุมทดลองมีความรู

เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเองใน

การออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายกอนการทดลองและหลังการทดลองใช

รูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

2. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชน

ของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถ

ตนเองในการออกกำลังกาย และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลอง

กับกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย 

1) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุม

ทดลองกับกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากกลุมทดลองเปนกลุมที่ไดรับการ

เสริมการความรู รูปแบบการออกกำลังกาย วิธีการออกกำลังกาย ทำใหเกิดความรูเกี่ยวกับการ

ออกกำลังกายมากกวาผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบซ่ึงไมไดรับการเสริมสรางความรูเก่ียวกับการออก
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กำลังกายเลย ทำใหคาเฉลี่ยความรูหลังการทดลองของผูสูงอายุกลุมทดลองมากกวาคาเฉลี่ย

ความรูหลังการทดลองของกลุมเปรียบเทียบ สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงสมร นิลตานนท 

(2553) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมสงเสริมสุขภาพโดยประยุกตใชทฤษฎีความสามารถแหงการ

ปฏิบัติตนและกระบวนการกลุมรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน

โรงพยาบาลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนน

คาเฉลี่ยความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.01) 

2) การเปรียบเทียบการรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของ

การออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถตนเองของผูสูงอายุกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ

หลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุที่เปนกลุมทดลองไดรับการพัฒนาทางดานความรู เทคนิค

วิธีการท่ีหลากหลายในการออกกำลังกายจากการเขารวมกิจกรรมจนเกิดความรูท่ีมากข้ึน เกิดการ

รับรูถึงประโยชนจากการออกกำลังกาย การรับรูถึงอุปสรรคในการออกกำลังกาย และการรับรู

ความสามารถตนเองในการออกกำลังกาย นำไปสูการปรับตัวที่เหมาะสมและสอดคลองกับบรบิท

ของตัวเองไดดีข้ึน สวนผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบเปนกลุมท่ีตองพ่ึงพาตนเองในการแสวงหาความรู

ความเขาใจ และแสวงหาวิธีการในการออกกำลังกายของตนเองโดยไมมีกิจกรรมเสริมสรางในการ

ออกกำลังกายเลย ทำใหการรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย การรับรูอุปสรรคของการออก

กำลังกาย และการรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกายนอยกวาผูสูงอายุกลุมทดลอง 

สอดคลองกับกมลพร จันทาคึมบง (2551) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการออกกำลัง

กายของผูสูงอายุในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา หลังการทดลองผูสูงอายุกลุม

ทดลองมีพฤติกรรมการสงเสริมการออกกำลังกายในดานความรู การรับรูประโยชน การรับรู

อุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย เพิ่มขึ้นจากกอน

การทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมทดลองมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย

ท้ัง 5 ดานสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) การเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายของผูสูงอายุกลุมทดลองกับ

กลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกายมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ท้ังนี้เนื่องจากผูสูงอายุกลุมทดลองไดรับการเสริมสรางความรูความ

เขาใจ เทคนิควิธีการออกกำลังกายที่มีความหลากหลายวิธี ทำใหสามารถเลือกวิธีการออกกำลัง
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กายที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองทำใหเกิดการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นตลอด

ระยะเวลาท่ีเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางการออกกำลังกาย สวนผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบไมได

เขารวมกิจกรรม ทำใหขาดการเสริมสรางความรู เทคนิควิธีการออกกำลังกาย ทำใหขาดความรู 

ความตระหนักในประโยชนที่ไดรับจากการออกกำลังกาย จึงมีการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย

ที่นอยกวา สอดคลองกับการศึกษาของ ภัคจุฑานันท สมมุง และคณะ (2562) ศึกษาผลของ

โปรแกรมการออกกำลังกายดวยตนเองท่ีบานตอพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทาง

กายของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จังหวัดสุพรรณบุรี.พบวา ภายหลังการทดลอง

กลุมทดลองมีคะแนนการรับรูความสามารถตนเองในการออก กําลังกาย พฤติกรรมการออกกําลัง

กายและสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) 

สรุปไดวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยคือ ผูสูงอายุกลุมทดลองกับกลุม

เปรียบเทียบมีระดับความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรูประโยชนของการออกกำลังกาย 

การรับรูอุปสรรคของการออกกำลังกาย การรับรูความสามารถตนเองในการออกกำลังกาย และ

การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายหลังการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมการออกกำลังกาย

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี ่ยของความรู เกี ่ยวกับการออกกำลังกาย การรับรู

ประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย

ของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เปนสิ่งท่ีพึงประสงค ผูท่ีเก่ียวของจึงควรมี

การติดตามสงเสริมอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกายยังคงอยูอยางยั่งยืน ซ่ึง

จะสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. ผูสูงอายุกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยของความรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย การรับรู

ประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย

กอนและหลังการทดลองไมแตกตางกันและต่ำกวากลุมทดลอง ดังนั้นผูเก่ียวของควรมีการสงเสริม

พฤติกรรมการออกกำลังกาย โดยประยุกตใชโปรแกรมเชนเดียวกับกลุมทดลอง เพ่ือใหผูสูงอายุใน
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ทุกพื้นที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่พึงประสงคและสามารถ

ดูแลสุขภาพของตนเองได 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการวิจัยหารูปแบบในการสงเสริมการออกกำลังกายใหตอเนื่องยั่งยืน โดย

การมีสวนรวมของผู ที ่เกี ่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ผู นำชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน บุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอ และการสรางสื่อท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. การดูแลสุขภาพมีประเด็นหลายอยางที่เกี่ยวของกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม 

ควรมีการศึกษาถึงวิธีการท่ีจะชวยสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองไดอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ศึกษา

ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับทำการเกษตรในตำบล

หนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศ

ยกเลิกสารตองหามสำหรับทำการเกษตรในตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

เปนการวิจัยเชิงพรรณา เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ เลือกกลุ มตัวอยางดวยวิธ ีแบบ 

(Purposive sampling) จากเกษตรกรผูที ่ใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตองหามในตำบลหนองกุม 

อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 ราย และทำการวิเคราะหขอมูลโดยคำนวณคา

ทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอขอมูลผลการวิจัยในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยาย  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

กลุมตัวอยางปลูกพืชหลักๆ คือ หนอไมฝรั่ง ขาวโพดฝกออน ออย มันสำปะหลัง ตนทุนเฉลี่ยใน 

__________________________ 
1นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การทำการเกษตรตอ 1 รอบการปลูก 12,000 บาท มีรายไดเฉลี่ยจากการเกษตร 89,000 บาทตอ

ป มีประสบการณทำเกษตรเฉลี่ย 14.5 ป โดยการทำเกษตรสวนใหญจะใชสารเคมีเปนหลัก เชน 

พาราควอต เพราะมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืช ความถ่ีในการใชสารเคมีของเกษตรกรตอ 

1 รอบการปลูก 1-2 ครั้ง ความคิดตอการยกเลิกสารตองหามของเกษตรกร ผลจากการประกาศ

ยกเลิกสารเคมีตองหาม 3 ชนิด การกำจัดวัชพืชบางชนิดยังไมมีสารชีวภาพมาทดแทนได ในการ

ทำการเกษตรของเกษตรกรจึงใชสารเคมีชนิดอื่นๆ แทน และมีการใชแรงงานคนเขาชวยในการ

ดูแลจัดการพื้นที่ปลูกเพื่อลดตนทุน การปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหาม

สำหรับทำการเกษตร เกษตรกรสวนใหญมีการจัดการดูแลแปลงเองอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการ

เตรียมแปลง การดูแล ตลอดจนการเก็บเกี่ยว  ปญหาที่พบจึงนำไปสูขอเสนอแนะดานนโยบาย 

โดยองคการบริหารสวนทองถิ่นและสำนักงานเกษตรจังหวัดสามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ไปเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่การดานการเกษตรตอไป ดานการปฏิบัติควรมีการฝกอบรมให

ความรูแกเกษตรกรในเรื่องของการแกไขปญหาและผลกระทบจากการประกาศยกเลิกสารเคมี

ตองหามและขอปฏิบัติในการใชสารเคมีท่ีถูกวิธีใหกับเกษตรกร 

คำสำคัญ: การปรับตัว เกษตรกร สารเคมีกำจดัศัตรูพืช การเกษตร 

Abstract 

The purpose of this research was to study the economic and social factors 

of farmers, the opinions of famers on pesticide cancellation announcement and 

the adaptation of farmers to pesticide cancellation announcement for the 

agriculture in Nong Kum Sub-district, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province. It was 

descriptive research. Data were collected by using an interview form. A sample 

group was selected by purposive sampling from 50 farmers who used banned 

pesticides in the research setting. The data was analyzed by calculating statistical 

values as follows: mean, percent, standard deviation. The research results were 

presented in a tabular form with its description. 
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The results showed that in the main crops were asparagus, baby corn, 

sugarcane, cassava. The average cost of farming per 1 planting cycle was 12,000 

baht and the average income from agriculture is 89,000 baht per year. The average 

farming experience was 14.5 years. The chemicals, such as Paraquat, were mainly 

used because they were highly effective in killing weeds. Frequency of using 

chemicals of farmers per 1 planting cycle was 1-2 times. Farmers' thoughts on the 

abolition of prohibited pesticide, as a result of the announcement of the 

cancellation of 3 prohibited chemicals, some herbicides had no substitutes for bio-

based substances. Therefore, in agriculture, farmers used other chemicals instead 

and employed human labor to help farmers in managing the planting area to 

reduce costs. In farmers adapted to the cancellation of prohibited substances for 

agriculture aspect, most of the farmers systematically managed their own plots by 

starting from preparing the plot, taking care of it, as well as harvesting. The 

problems encountered, therefore, leaded to recommendations on the policy 

aspect. The Local Administrative Organization and the Provincial Agriculture Office 

could use the information obtained from the study as a guideline for further 

agricultural area development. The practical aspect: there should be training to 

educate farmers about solving problems and the impact of the cancellation of 

prohibited chemicals and the practice of using chemicals correctly for farmers.

keywords: adaptation, farmer, Chemical pesticides, agriculture 

บทนำ

ประชากรสวนใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั ้งแตโบราณกาล 

การเกษตรเปนการผลิตที่เกิดจากวิวัฒนาการของธรรมชาติ โดยการใหกำเนิดพืชและสัตวนานา

ชนิดแกมนุษยชาติเพื ่อเปนปจจัยในการดำเนินชีวิต (สาวิตรี วงษเมตตา, 2554) ประชากร

ประมาณสองในสามอยูในภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตรเปนเปาหมายที่สำคัญของการพัฒนา
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ประเทศมาตลอด (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริ, 2559)  

เกษตรกรไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย โดยกวารอยละ 50 มีที่ดินนอยกวา 10 ไร 

ในขณะท่ีเกษตรกรซ่ึงมีท่ีดินมากกวา 20 ไรนั้นคิดเปนเพียงรอยละ 20 อีกท้ังมีเพียงเกษตรกรรอย

ละ 42 เทานั้นที่สามารถเขาถึงแหลงน้ำ ในขณะที่ความถี ่และความรุนแรงของภัยพิบัติทาง

สิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปนภัยแลงหรือน้ำทวม แนวโนมแรงงานในภาคเกษตร

ไทยก็แกชราลง โดยสัดสวนของผูท่ีอายุมากกวา 60 ปในภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 36 ใน 

พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 46 ในพ.ศ. 2561 ปจจัยเหลานี้อาจเปนปจจัยที่ทำใหผลิตผลในภาค

การเกษตรไทยเติบโตลาชา (The Momentum, 2562) ท้ังนี้ เกษตรกรมีการใชสารกำจัดศัตรูพืช

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งจากขอมูลของ

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ป พ.ศ. 2560 ที่แสดงใหเห็นขางตน รวมถึงการใชสารเคมี

ของเกษตรกรที่มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากมีราคาถูก เห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว

ในการควบคุมการระบาดของโรคและศัตรูพืช (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2560) 

อยางไรก็ตาม วัตถุอันตรายทางการเกษตรเหลานี้มีความเปนไปไดสูงมากที่จะตกคางใน

ผลผลิตและสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงอาจสงผลใหศัตรูพืชดื้อยาไดอีกดวย 

นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถเขาถึงสารเคมีไดงายและมีการใชมากเกินความจำเปน ประกอบกับ

การใชสารที ่ผ ิดวิธี และพฤติกรรมการใชสารของเกษตรกรไทยที ่ไมถูกตองและเหมาะสม 

เปนปญหาที่สำคัญที่กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรรวมถึงผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

(ชาญชัย คหาปนะ, 2560) 

ปญหาสุขภาพที่สำคัญคืออันตรายจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากเกษตรกร

สวนใหญใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอยางแพรหลายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีเกษตรกร

สวนใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีที่ไมถูกตอง ไมปลอดภัย ทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพท้ัง

เฉียบพลันและเรื้อรัง อาการแสดงเฉียบพลันมีตั้งแตระดับเล็กนอยจนรุนแรงถงึแกชีวิต ขึ้นอยูกับ

ระดับความเขมขน ความเปนพิษ และปริมาณที่ไดรับ สวนอาการเรื้อรังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะ

สะสมในระบบตางๆ ของรางกายทำใหเกิดความผิดปกติและโรคตางๆ เชน มะเร็งสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง โดยการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุง

กระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน้ำดื่มท่ีมีสารเคมีปนเปอน ซ่ึงพฤติกรรมการใช
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สารเคมีที่ไมปลอดภัยนั้นทำใหเกษตรกรผูอาศัยในชุมชน และผูบริโภคมีความเสี่ยงจากการไดรับ

อันตรายจากสารเคมีเพ่ิมข้ึน (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

ทั้งนี้ รัฐบาลไดมีการประกาศใหพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอรไพริฟอส 

และไกลโฟเซต ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ใหเปนวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 4 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค. 2562 สรุปไดวา การใชสารเคมีปองกันกำจัด

ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ผลการประชุมรวม 5 ครั้งไดกำหนดชนิดของสารที่มีความเสี่ยงสูง 3 

ชนิด คือ ไกลโฟชต พาราควอต และคลอรไพริฟอส ใหยกเลิกการใชภายในเดือนธันวาคม 2562 

ไมใหขึ้นทะเบียน ไมใหตอทะเบียน และยุติการนำเขาสารดังกลาว (ธันยาพร บัวทอง, บีบีซีไทย, 

2559) 

ตำบลหนองกุมเปนชุมชนท่ีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและไดมีการใช

สารเคมีเพื ่อใชในการทำการเกษตรเปนจำนวนมาก สารเคมีจึงเปนปจจัยสำคัญในการทำ

เกษตรกรรมที ่เกษตรกรจำเปนตองมีการใชสารเคมีเพื ่อลดความเสียหายใหกับพืชผลทาง

การเกษตรและเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะออย ขาวโพด มันสำปะหลัง และหนอไมฝรั่ง ซึ่งเกษตรกร

ใชสารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ไดแก ไกลโฟชต พาราควอต และคลอรไพริฟอส เนื่องจากมี

ผลในการจำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูง ทำใหลดเวลาและคาใชจายในการจาง

แรงงานคน แตการใชสารเคมีก็มีโทษเชนเดียวกัน รัฐบาลจึงมีมติใหยกเลิกใชสารเคมีทั้งสามชนิด

คือ ไกลโฟชต พาราควอต และคลอรไพริฟอส (นพดล กิตนะ,รูลึกกับจุฬา, 2560: ออนไลน) 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นถึงความสำคัญและความจำเปนอยางยิ่งที่จะศึกษา

การปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับการทำการเกษตรในพื้นท่ี

ตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจที่จะไดนำ

ความรูไปเปนสวนชวยในการปรับตัวการทำการเกษตรของตนเองและเพื่อเปนประโยชนตอผูท่ี

ตองการศึกษาคนควาและตอยอดตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรตำบลหนองกุม อำเภอ

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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2. เพื่อศึกษาความคิดตอการยกเลิกสารตองหามของเกษตรกรตำบลหนองกุม อำเภอ

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เพื ่อศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับ

ทำการเกษตร ตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร ประชากรประกอบดวยเกษตรกรผูที ่ใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ตองหามในตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 250 ราย 

ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยมีเนื้อหาครอบคลุมดานปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ความคิดเห็นสำหรับการยกเลิกสารตองหามของเกษตรกร และการปรับตัวของเกษตรกรตอการ

ประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับทำการเกษตร 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับการทำ

การเกษตรในตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยการวิจัยมุ งแสวงหาขอเท็จจริงที ่เกี ่ยวของกับการปรับตัวของ

เกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามทางการเกษตร มีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ประชากร เปนเกษตรกรผูที่ใชสารตองหาม 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอรไพริฟอส

และไกลโฟเซต ที่อาศัยและทำการเกษตรในตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

จำนวน 250 คน  

กลุ มตัวอยาง เปนเกษตรกรที่อาศัยและทำการเกษตรในตำบลหนองกุม อำเภอ 

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนผูท่ีใชสารตองหาม 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอรไพริฟอส และ

ไกลโฟเซต โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ดวยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) จำนวน 50 คน โดยกำหนดเกณฑในการคักเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

หลักเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ดังนี้ 
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1. เปนเกษตรกรท่ีอาศัยและทำการเกษตรในตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัด

กาญจนบรุี 

2. มีประสบการณในการใชสารตองหาม 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอรไพริฟอส และ

ไกลโฟเซตมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได ไมมีปญหาสุขภาพจิต

4. มีความสมัครใจ และเต็มใจใหขอมูลการวิจัย

หลักเกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) มีดังนี้ 

1. เปนเกษตรกรท่ีไมไดอาศัยและทำการเกษตรในพ้ืนท่ีวิจัย

2. ไมมีประสบการณในการใชสารเคมีตองหาม 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอร 

ไพริฟอส และไกลโฟเซต 

3. มีปญหาสุขภาพจิต ไมสามารถใหขอมูลงานวิจัยไดครบถวน

4. ยายหรือออกจากพ้ืนท่ีในระหวางเขารวมทำการวิจัย

5. เสียชีวิตในระหวางเขารวมทำการวิจัย

2. การเก็บรวบรวมขอมูล

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลที่เก็บรวบรวมเปนขอมูลแบบปฐมภูมิคือ เปนการเก็บขอมูลจาก

แบบสัมภาษณในสวนของขอมูลทั่วไป สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของเกษตรกรสำหรับการประกาศยกเลิก 3 สารเคมีตองหาม และรวมไปถึงการศึกษาการ

ปรับตัวของเกษตรตอการประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามทางการเกษตรตำบลหนองกุม อำเภอ

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

   ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสาร ดำเนินการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร รายงาน

การศึกษา เว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ เชน แนวคิดและทฤษฎีการปรับตัว ชนิดของสารเคมี พรบ.

สารตองหาม และ ประเภทและผลกระทบของ 3 สารเคมีตองหาม 

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)

โดยผูวิจัยมีการกำหนดโครงสรางหัวขอคำถามที่จะใชในการสัมภาษณไวลวงหนากอนการไปเก็บ

ขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถามปลายเปด (Open Questionnaire) และคำถามปลายปด 

โดยแบงออกเปน 4 ตอนประกอบดวย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูที่ใชสารเคมีตองหามทางการ

เกษตร 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามสำหรับทำการเกษตร 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหาม

สำหรับทำการเกษตร 

ตอนที่ 4 สภาพปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามสำหรับทำการเกษตร 

4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ผูวิจัยนำเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ตรวจสอบความครบถวน

ความถูกตองของเนื้อหา และภาษาที่ใชของเครื่องมือวิจัย ดำเนินการแกไขตามขอเสนอของ

ผูเชี ่ยวชาญ แลวนำเครื่องมือไปทดลองเก็บขอมูลกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองรี อำเภอ 

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และปรับแกเครื่องมือใหสมบูรณกอนนำไปใชเก็บขอมูลจริงในพื้นท่ี

วิจัย 

5. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได ดวยวิธีการตรวจสอบ

ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดวยวิธีการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลตางวิธี 

(Methods Triangulation) คือจากการสัมภาษณเจาะลึกกับการสนทนากลุมเพื่อพิจารณาวาผล

ที่ไดมีความสอดคลองตรงกันหรือไม นำขอมูลที่ไดมาทำการสรุปประเด็นดวยการสรุปอุปนัย 

(Analytic Induction) นำขอมูลท่ีสรุปไดไปคืนใหผูเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม

ของขอมูลอีกครั้งหนึ่งโดยการคืนขอมูลชุมชนกอนท่ีจะนำผลสรุปเขียนรายงานการวิจัย 

6. การวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู ใช

สารเคมีตองหามทางการเกษตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพปจจุบัน รายไดและ

รายจายของกลุมตัวอยาง รวมถึงการใชสารเคมีของกลุมตัวอยาง โดยคำนวณคาทางสถิติ ไดแก 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาต่ำสุด 
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2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการปรับตัวและความคิดเห็นของเกษตรกรตอการประกาศ

ยกเลิกสารตองหามสำหรับการทำการเกษตรที่มีลักษณะเปนคำถามปลายเปดมีจำนวนทั้งหมด 6 

ขอ ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

3. วิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับสภาพปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรตอการ

ประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับทำการเกษตร ซึ่งมีลักษณะเปนคำถามปลายเปดมีจำนวน

ท้ังหมด 3 ขอ ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

จากนั้นนำขอมูลทั้ง 3 สวนที่วิเคราะหแลวมารวบรวมสรุปผล เชื่อมโยงความสัมพนัธ

ระหวางแนวคิดสรุปสาระสำคัญตามประเด็นท่ีกำหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหามาตรวจสอบความ

ถูกตองและเก็บขอมูลเสริมใหมีเนื้อหาท่ีครบถวน ถูกตอง และสมบูรณ 

สรุปผลการวิจัย 

การปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับการทำเกษตรใน

ตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในตำบลหนองกุม

1.1 กลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาเปนเกษตรกรที่เปนเพศชายมีจำนวน 31 คน คิดเปน

รอยละ 62.00 และเพศหญิงมีจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.00 โดยมีอายุระหวาง 41-50 ป

มากที ่ส ุดคือคิดเปนรอยละ 38.00 เกษตรกรมีอายุเฉลี ่ยเทากับ 45 ป จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาคือไมไดรับการศึกษาคิดเปนรอยละ 20.00 

และจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 10.00 

1.2 ขนาดพ้ืนท่ีในการทำการเกษตร เกษตรกรทำเกษตรเปนอาชีพหลัก โดยมีพ้ืนท่ีใน

การทำเกษตรมากที ่สุดคือ ขนาด 1-5 ไรคิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือขนาด 6-10 ไร 

คิดเปนรอยละ 18.00 โดยการทำเกษตรนั้นเปนพื้นที่ของตัวเองทั้งหมด โดยพื้นที่สำหรับทำ

เกษตรนอยสุดคือ 2 ไร และมากท่ีสุด 16 ไรโดยมีพ้ืนท่ีเฉลี่ย 9 ไร  

1.3 ประสบการณในการทำการเกษตรและพืชที ่ปล ูก เกษตรกรส วนใหญมี

ประสบการณในการในการทำเกษตรมากที่สุดคือ 11-15 ป คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือ 

6-10 ป คิดเปนรอยละ 22.00 และพืชที่ปลูกมากที่สุดคือหนอไมฝรั ่ง คิดเปนรอยละ 50.00 
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รองลงมาคือ ขาวโพดฝกออน คิดเปนรอยละ 30.00 นอยที่สุดคือออยและมันสำปะหลัง คิดเปน

รอยละ 10.00 เทากัน โดยเกษตรกรมีประสบการณทำการเกษตรเฉลี่ย 14.5 ป 

1.4 รายไดจากการทำเกษตร (ตอ 1 รอบการปลูก) รายไดเฉลี่ยจากการทำการเกษตร

ตอ 1 รอบการปลูก พบวา เกษตรกรมีรายไดระหวาง 31,000-50,000 บาท มากที่สุด คิดเปน 

รอยละ 50.00 รองลงมาคือรายได 10,000-30,000 คิดเปนรอยละ 30.00  

1.5 ตนทุนในการทำการเกษตร (ตอ 1 รอบการปลูก) ตนทุนในการทำการเกษตรตอ 

1 รอบ แสดงตารางที่ 4-5 พบวา เกษตรกรรอยละ 80 มีตนทุนในการทำการเกษตรระหวาง 

11,000-15,000 บาทมากที่สุด รองลงมา เกษตรกรรอยละ 10.00 มีตนทุนในการทำการเกษตร 

ต่ำกวา 10,000 บาท และเกษตรกรรอยละ 10.00 มีตนทุนในการทำการเกษตรมากกวา 16,000-

20,000 บาท  

1.6 การใชสารเคมีของเกษตร เกษตรกรสวนใหญไดทำการเกษตรแบบใชสารเคมี 

โดยสารเคมีที ่เกษตรกรเลือกใชจะแบงเปน 3 ประเภทคือ สารกำจัดวัชพืช เชน พาราควอต 

คิดเปนรอยละ 40.00 สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 20.00 และสารเคมีอ่ืนๆ คิดเปน

รอยละ 40.00 

1.7 ความถี่ในการใชสารเคมีของเกษตรกร (ตอ 1 รอบการปลูก) เกษตรกรสวนใหญ 

คิดเปนรอยละ 88.00 ใชสารเคมี 1-2 ครั้ง ตอ 1 รอบการปลูก รองลงมาคือ ใชสารเคมี 3-4 ครั้ง 

ตอ 1 รอบการปลูก รอยละ 10.00 ปจจัยสำคัญของการเลือกใชสารเคมีของเกษตรกรคือ พืชและ

สภาพแวดลอมพ้ืนท่ีปลูก เพราะพืชบางชนิดใชสารเคมี 1-2 ครั้ง หรือมากกวานั้นและสภาพพ้ืนท่ี

ปลูกท่ีมีความสมบูรณตางกัน 

1.8 วัตถุประสงคท่ีเลือกใชสารเคมีของเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญท่ีเลือกใชสารเคมี 

คิดเปนรอยละ 70 กลาววา การใชสารเคมีชวยใหสะดวกประหยัดเวลา รองลงมาคือ ลดตนทุนใน

การผลิต เนื่องจากสารเคมีมีประสิทธิภาพคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 20.00 

1.9 วิธีการใชสารเคมีที่ถูกหลักการของเกษตรกร เกษตรกรที่ใชสารเคมีสวนใหญ 

คิดเปนรอยละ 90.00 มีการใชสารเคมีที่ถูกตองตามหลักการคือ อานฉลากและวิธีการใชกอนใช

งาน มีชุดอุปกรณที่ปลอดภัย มีหองเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และ เกษตรกรรอยละ 10.00 ใช

สารเคมีไมถูกหลักวิธีการ เชน ไมมีชุดอุปกรณที่ปลอดภัย และไมอานฉลากกอนใชงานเพราะ

เกษตรกรบางทานไมไดรับการศึกษาจึงอานหนังสือไมออก 
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1.10 ภาวะหนี้สินของเกษตร เกษตรกรสวนใหญมีภาวะหนี้สิน คิดเปนรอยละ 90.00 

สวนเกษตรกรบางสวนที ่ไมมีภาวะหนี้สิน คิดเปนรอยละ 10.00 (ดังแสดงในตารางที่ 4-14) 

สำหรับเกษตรกรท่ีประสบภาวะหนี้สินมีสาเหตุมากการซ้ือรถยนตสวนตัวเพ่ือการเดินทาง กองทุน

หมูบาน กูธนาคาร ใชจายภายในครัวเรือน เปนตน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของเกษตรกรจำแนกตามขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ 

ชาย 31 62.00 

หญิง 19 38.00 

รวม 50 100.00 

อายุ 

ต่ำกวา 30 ป 0 0.00 

ระหวาง 30- 39ป 10 20.00 

ระหวาง 40-49 ป 18 36.00 

ระหวาง 50-59 ป 19 38.00 

อาย ุ60 ป ข้ึนไป 3 6.00 

อายุนอยท่ีสุด 30 ป อายุมากท่ีสุด 60 ป อายุ

เฉลี่ย 45 ป 

รวม 50 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษา 

ไมไดรับการศึกษา 10 20.00 

ชั้นประถมศึกษา 35 70.00 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 5 10.00 

รวม 50 100.00 

ขนาดพ้ืนท่ีในการทำการเกษตร (ไร) 

ระหวาง 1 - 5 ไร 30 60.00 

ระหวาง 6 - 10 ไร 9 18.00 

ระหวาง 11 - 15 ไร 9 18.00 

ตั้งแต 16 ไร ข้ึนไป 2 4.00 

พ้ืนท่ีนอยท่ีสุด 2 ไร,พ้ืนท่ีมากสุด 16 ไร,พ้ืนท่ีเฉลี่ย 

9 ไร 

รวม 50 100.00 

ประสบการณทำเกษตรกรรม (ป) 

ระหวาง 1 - 5 ป 4 8.00 

ระหวาง 6 - 10 ป 11 22.00 

ระหวาง 11 - 15 ป 15 30.00 

ระหวาง 16 - 20 ป 11 22.00 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 9 18.00 

นอยท่ีสุด 4 ป, มากท่ีสุด 25 ป, เฉลี่ย 14.5 ป 

รวม 50 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

พ้ืนท่ีทำการเกษตร (ไร) 

ปลูกหนอไมฝรั่ง 25 50.00 

ปลูกขาวโพดฝกออน 15 30.00 

ปลูกออย 5 10.00 

ปลูกมันสำปะหลัง 5 10.00 

รวม 50 100.00 

รายได (ตอ1รอบการปลูก) 

ระหวาง 10,000 - 30,000 บาท 15 30.00 

ระหวาง 31,000 - 50,000 บาท 25 50.00 

ระหวาง 51,000 - 70,000 บาท 5 10.00 

ระหวาง 71,000 - 90,000 บาท 0 0.00 

ระหวาง 91,000 - 100,000 บาท 0 0.00 

ระหวาง 110,000 - 300,000 บาท 5 10.000 

ต่ำสุด 28,000 บาท,สูงสุด 150,000 บาท,เฉลี่ย 

89,000 บาท 

รวม 50 100 

ตนทุนการทำเกษตร(1รอบการปลูก) 

ต่ำกวา 10,000 บาท 5 10.00 

ระหวาง 11,000 - 15,000 บาท 40 80.00 

ระหวาง 16,000 - 20,000 บาท 5 10.00 

มากกวา 20,000 บาท 0 0.00 

ต่ำสุด 7,000 บาท,สูงสุด 17,000 บาท,เฉลี่ย 

12,000 บาท 

รวม 50 100.00 

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   67 12/16/21   1:44 PM



68         บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

ประเภทของสารเคมี 

สารเคมีกำจัดวัชพืช 

สารเคมีกำจัดโรคพืช 

20 

0 

40.00 

0.00 

สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช 

สารเคมีอ่ืนๆ 

10 

20 

20.00 

40.00 

รวม 50 100.00 

ความถี่ท่ีใชสารเคมี (1 รอบการปลูก) 

จำนวน 1 - 2 ครั้ง 44 88.00 

จำนวน 3 - 4 ครั้ง 5 10.00 

จำนวน 5 - 6 ครั้ง 1 2.00 

รวม 50 100.00 

วัตถุประสงคท่ีเลือกใชสารเคมีของเกษตรกร 

สะดวก,ประหยัดเวลา 35 70 

ลดตนทุนการผลิต 10 20 

ประคาใชจายแรงงาน 4 8.00 

อ่ืนๆ 1 2.00 

รวม 50 100.00 

การใชสารเคมีท่ีถูกหลักการของเกษตรกร 

ถูกวิธ ี 45 90.00 

ไมถูกวิธี 5 10.00 

รวม 50 100.00 

ภาวะหนี้สิน 

มีหนี้สิน 45 90 

ไมมีหนี้สิน 5 10 

รวม 50 100.00 
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1.11. ชวงระยะเวลาที ่ใชสารเคมีของเกษตรกร ระยะเวลาที่ใชสารเคมี สามารถ

จำแนกไดตามพืชท่ีปลูกไดดังนี้ 

1) ชวงระยะเวลาที่ใชสารเคมีสำหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง จะใชสารเคมีในชวง

เริ่มการเพาะปลูกในเดือนตุลาคมไปแลวเพราะหลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูฝน ในชวงเตรียมแปลง จะ

ใชสารควบคุมวัชพืชเพื่อปองกันไมใหเมล็ดหญางอก เมื่อตนหนอไมฝรั่งเจริญเติบโตขึ้นมาแลวจะ

ใชแรงงานกำจัดวัชพืชแทนการใชสารเคมี เนื ่องจากกอของหนอไมฝร ั ่งที ่โตแลวทรงพุม 

มักจะชนกัน การใชสารเคมีจะทำใหชะงักการเจริญเติบโต เกษตรกรมักจะนิยมทำการกำจัดวัชพืช

โดยการใชเสียมมือเล็ก ๆ ขุดเพื่อเก็บเศษหญาและวัชพืชไปพรอม ๆ กับการแตงตน ในชวงที่พัก

ตนแม (ทุก 2 เดือน) ควรงดการใหน้ำรอใหดินหมาดกอนจึงกำจัดวัชพืช เพราะทำใหขุดรากและ

ลำตนใตดินข้ึนมาไดหมด (ตารางท่ี 2) 

2) ชวงระยะเวลาที่ใชสารเคมีสำหรับการปลูกขาวโพดฝกออน จะใชสารเคมี

ในชวงเริ่มการเพาะปลูกในเดือนตุลาคม ไปแลวเพราะหลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูฝน ฉีดคลุมแปลง

หลังปลูกขาวโพด ในขณะท่ีดินยังเปยกและกอนวัชพืชจะงอก อุณหภูมิท่ีเหมาะสมจะอยูประมาณ 

24-30 องศาเซลเซียส และตองการอุณหภูมิคอนขางต่ำในชวงกลางคืน หากมีอุณหภูมิที่สูงและ

ขาดน้ำจะทำใหการเจริญเติบโตชะงัก และแหงตาย ขาวโพดฝกออนเปนพืชที่ออกผลผลิตไดทั้งป 

(ตารางท่ี 2)   

3) ระยะเวลาที่ใชสารเคมีสำหรับการปลูกออย จะใชชวงปลูกระหวางเดือน

เมษายน - พฤษภาคม เพราะเปนการปลูกออยโดยอาศัยความชื้นจากฝนชวงแรกท่ีตกเพ่ือใหออย

งอกและเจริญเติบโตไดจนเขาสูฤดูฝนปกติ ดินท่ีเหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว การฉีด

พนสารกำจัดวัชพืชนั้นก็อาจจะมีการใชแบบหลังออยงอก แตในทางปฏิบัติเกษตรกรสามารถท่ีจะ

ใชสารกำจัดวัชพืชแบบยาคุมและยาฆารวมกัน การใชสารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอกเมื่อออยอายุ 

2-3 เดือน เพราะการปลูกในฤดูฝนนั้นอาจจะไมสะดวกท่ีจะเขาไปพูนโคน (ตารางท่ี 2) 

4) ระยะเวลาที่ใชสารเคมีสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง จะมีการปลูกในชวง

ตนฤดูฝน คือในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เพราะสำหรับการปลูกในชวงตนฤดูฝนนี้ ผลผลิต

หัวสดที่ไดจะสูงกวาการปลูกในชวงอื่นๆ) ในระยะ 1-4 เดือนแรกของการปลูกเกษตรกรตองหม่ัน

ตรวจแปลงปลูกทุก 15 วัน  เพื่อแกปญหาวัชพืชโดยใชหลักปองกันไวกอน การแกปญหาลาชา

ปลอยใหว ัชพืชแข็งแรง เจริญเติบโตจนกระทั ่งออกดอกจะกำจัดทำลายยาก ยืดเยื ้อและ 
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ใชตนทุนสูง ทำใหมันสำปะหลังแคระแกรน ผลผลิตต่ำ การปลูกมันสำปะหลังในชวงปลายฤดฝูน

ซ่ึงตรงกับหนาแลง ปญหาวัชพืชจะไมรุนแรง (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ระยะเวลาท่ีใชสารเคมีสำหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง ขาวโพด ออย และ มันสำปะหลัง 

ขั้นตอน

การ

เพาะปลูก 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะเวลาท่ีใชสารเคมสีำหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง 

เริ่มการ

เพาะปลูก 

ระยะเวลาท่ีใชสารเคมสีำหรับการปลูกขาวโพดฝกออน 

เริ่มการ

เพาะปลูก 

ระยะเวลาท่ีใชสารเคมสีำหรับการปลูกออย 

เริ่มการ

เพาะปลูก 

ระยะเวลาท่ีใชสารเคมสีำหรับการปลูกมันสำปะหลัง 

เริ่มการ

เพาะปลูก 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นตอการยกเลิกสารตองหามของเกษตรกรตำบลหนองกุม

อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

ผลการศึกษาการปรับตัวและความคิดเห็นของเกษตรกรสำหรับการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามทางการเกษตร ประกอบดวย การปรับตัวหรือปฏิบัติตนสำหรับการทำเกษตร 

ระยะเวลาที่ใชในการปรับตัวของเกษตรกร แนวทางแกปญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ประกาศยกเลิกสารเคมีตองหาม ทางการเกษตร ความสำคัญของสารแตละประเภท ความคิดเห็น

ของเกษตรกรสำหรับการประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามทางการเกษตร ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

2.1 การปรับตัวหรือการปฏิบัติตนของเกษตรกรสำหรับการทำการเกษตร จากการ

สัมภาษณเกษตรกรท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100.00 เกษตรกรสวนใหญจะใชสารเคมีเปนหลัก เชน 
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พาราควอต เพราะ มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืช ไมเสียเวลาในการปฏิบัติงานเยอะ และ

สะดวกกวาใชแรงงานคนในการกำจัดวัชพืชเอง และสารเคมีกำจัดวัชพืชบางชนิดยังไมมี

สารชีวภาพมาทดแทนได ในการทำการเกษตรของเกษตรกรจึงใชสารเคมีชนิดอื่นๆ แทนรูปแบบ

การใชสารเคมีชนิดเดิม และกลับมาใชแรงงานคนเขาชวยในการดูแลจัดการพื้นที่ปลูกเพื่อลด

ตนทุน เนื่องจากสารเคมีชนิดท่ีทดแทนประสิทธิภาพนอยกวาสารเคมีชนิดเดิม จึงตองใชปริมาณท่ี

มากกวาเดิมจึงจะควบคุมได 

2.2 ระยะเวลาที ่ใชในการปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารเคมี

ตองหามทางการเกษตร จากการสัมภาษณเกษตรกรสวนใหญกลาววาไดติดตามขาวสารและได

เตรียมความพรอมมาโดยตลอด โดยการหาขอมูลสารเคมีชนิดอื่นๆ รวมถึงวิธีการทำน้ำหมักหรือ

ผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อทดแทน ระยะเวลาที่ใชในการปรับตัวนั้น ทำใหเกษตรกรเสียเวลาไปกับการ

หาสารเคมีชนิดอื่นมาทดแทน รวมทั้งตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยการใชแรงงานคน

แทนการใชสารเคมีและสารชนิดอ่ืนท่ีจะนำมาทดแทนซ่ึงมีราคาแพงกวาหลายเทา ทำใหเกษตรกร

ตองแบกรับภาระคาลงทุนสูง 

2.3 แนวทางแกปญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการประกาศยกเลิกสารเคมี

ตองหามทางการเกษตร จากการสัมภาษณการประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามทางการเกษตรนั้น

ทำใหสงผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง และเกษตรกรสวนมากยินยอมใชสารเคมีทดแทน แตก็ยัง

ใชแรงงานคนชวยเพื่อลดเวลาการทำงานและสะดวก ยอมเพิ่มตนทุนการผลิต และเกษตรกรสวน

นอยท่ีทำน้ำหมักกำจัดวัชพืชแทนการใชสารเคมีทดแทน เนื่องจากอยากลดตนทุนการผลิตเพราะ

สารเคมีทดแทนนั้นมีราคาสูงกวาสารเคมีชนิดเดิม 

2.4 ความสำคัญของสารแตละประเภท จากการสัมภาษณในเรื่องของความสำคัญของ

สารเคมีตองหามทางการเกษตร เกษตรกรกลาววามีความสำคัญและนับเปนปจจัยการผลิต

พื้นฐานที่จำเปนชวยใหเกษตรกรไดผลผลิตมากขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวย

คุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงและตนทุนที่ต่ำ จึงทำใหเกษตรกรนิยมใชและในปจจุบันยังไมมสีาร

ใดที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาและราคาต่ำมาทดแทนได และเกษตรกรสวนนอยกลาววาสารเคมี

ทุกชนิดลวนมีความสำคัญเหมือนกัน สารไหนท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาทำลาย ราคาถูก และถูก

กฎหมายก็เปนอันใชได 
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2.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรสำหรับการประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามทางการ

เกษตร จากการสัมภาษณเกษตรกรสวนใหญกลาววาการประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามทางการ

เกษตรนั ้นไมเห็นดวยเพราะสารเคมีตองหามทางการเกษตรที ่ประกาศยกเลิกนั ้นล วนมี

ประสิทธิภาพสูง ราคาถูก ไมทำลายตนพืชหลัก ทำใหตนทุนในการผลิตต่ำ แตการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามทางการเกษตรนั้นทำใหเกษตรกรรายยอยมีตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และจากการ

ประกาศยกเลิกนั้นยังไมมีสารเคมีชนิดอื่นที่เทียบประสิทธิภาพไดและมีราคาแพง ทำใหเกษตรกร

ตองเพ่ิมปริมาณการใชสารเคมีมากข้ึนจากเดิม 

2.6 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอผลกระทบและโยชนสำหรับการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามทางการเกษตร จากการสัมภาษณเกษตรกรกลาววาการประกาศยกเลิกสารเคมี

ตองหามทางการเกษตรทำใหสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกร แตก็เปนผลดีกับสภาพแวดลอม 

เกษตรกรสวนใหญจะใชสารเคมีตองหามทางการเกษตรเปนหลัก แตจากการประกาศยกเลิกทำให

ตองใชสารเคมีชนิดอื่นแทน และเกษตรกรยังยืนยันวาใชสารเคมีตองหามทางการเกษตรมานาน

โดยไมไดรับผลกระทบตอสุขภาพแตอยางใด 

3. การปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับทำการเกษตร 

ตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี

ผลการศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามทางการเกษตร ประกอบดวย แนวทางและวิธีการจัดการในแปลงปลูกแทนการใช

สารเคมีตองหามทางการเกษตร การจัดการกับสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่ปลูก และแนวทาง

ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในบริเวณพ้ืนท่ีปลูก ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

จากการสัมภาษณเกษตรกรกลาววา เกษตรกรผูใชสารเคมีตองหามทางการเกษตรมี

การวางแผนระบบการปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูก การไถ การเลือกสายพันธุที่ตานทานโรค มีการ

ใชสารเคมีเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และใชแรงงานตนเองเพื่อลดตนทุนในการปลูก  

มีการกำจัดวัชพืชดวยวิธีที่ใชสารเคมีและแรงงานคน และมีการปลูกพืชอื่น ๆ ไวรอบแปลงเพ่ือ

ปองกันสารเคมีจากแปลงอ่ืน มีการใชสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช แตก็จะมีบางสวนท่ีทำน้ำหมักไว

ใชกำจัดแมลงเอง 
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การอภิปรายผล 

1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร สภาพพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร ผลการวิจัยจำแนกตามเพศพบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมด 50 คน

พบวามีเพศชายคิดเปนรอยละ 62.00 และเพศหญิงคิดเปนรอยละ 38.00 โดยมีอายุระหวาง 41-

50 ปมากที่สุดคือรอยละ 38.00 รองลงมาตามลำดับคืออายุ ระหวาง 36-40 ปรอยละ 36 อายุ

ระหวาง 30-35 ปรอยละ 20.00 อายุระหวาง 51-55 ปรอยละ 4.00 และอายุระหวาง 56-60 ป

นอยที่สุดคือรอยละ 2.00 โดยเกษตรกรอายุนอยที่สุด 30 ป อายุมากที่สุด 60 ปและมีอายุเฉลี่ย

เทากับ 45 ป ระดับการศึกษานั้น พบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

มากที่สุด คือรอยละ 70.00 มีบางสวนที่ไมไดรับการศึกษาเนื่องจากเกษตรกรที่สัมภาษณเปน

เกษตรกรที่อยูในสถานที่ทุรกันดาน การศึกษาเขาถึงลำบากจึงเปนสวนที่ไมไดรับการศึกษาและ

จบการศึกษาต่ำกวาภาคบังคับ เกษตรกรทำเกษตรเปนอาชีพหลักและทำเกษตรในพื้นที่ของ

ตนเองทั้งหมด เกษตรกรมีพื้นที่สำหรับทำเกษตรนอยสุดคือ 2 ไร และมากที่สุด 16 ไรโดย เฉลี่ย 

9 ไร เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณมานานกวา 4 ป และระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดคือ 25 ป เฉลี่ย 

14.50 ป กลุมที่มีประสบการณนอยเนื่องจากพึ่งเขามาเปนเกษตรกรเพราะวาลาออกจากงานท่ี

เคยทำ สวนเกษตรกรที่มีประสบการณมากที่สุดเนื่องจากชวยพอแมมาตั้งแตเด็กจึงตอยอดและ

สานตอจากที่บาน ในสวนของรายไดนั้น เกษตรกร รอยละ 50 มีรายไดระหวาง 31,000-50,000 

บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือรายได 10,000-30,000 คิดเปนรอยละ 30 และนอยท่ีสุดคือ มีรายได

ระหวาง 51,000-70,000 คิดเปนรอยละ 10 และ รายไดระหวาง 110,000-300,000 คิดเปน 

รอยละ 10.00  และเกษตรกรสวนใหญมีตนทุนระหวาง 11,000-15,000 บาท เนื่องจากการ

จัดการสูงหรือต่ำขึ้นอยูกับพืช ขนาดพื้นที่ และปจจัยตาง ๆ เชน คาเมล็ดพันธุ คาไถ คาปุย คา

หวาน คายา และคาเก็บเกี่ยว เปนตน ซึ่งตนทุนของพืชแตละชนิดจะแตกตางกันไป สวนการใช

สารเคมีของเกษตรนั้นเกษตรกรผูที ่ใชสารเคมีตองหามนั้นเปนกลุมที่ทำการปลูกหนอไมฝรั่ง 

ขาวโพดฝกออน ออย และ มันสำปะหลัง เปนตน เกษตรกรใชสารกำจัดวัชพืชมากท่ีสุดและวิธีการ

และปริมาณการใชสารเคมีของเกษตรกรนั ้นจะแตกตางกันออกไปขึ ้นอยู กับพืชที ่ปลูกและ

สภาพแวดลอมแตละพื้นที่ปลูก ปจจัยสำคัญของการเลือกใชสารเคมีของเกษตรกรคือ พืช และ

สภาพแวดลอมพ้ืนท่ีปลูก เพราะพืชบางชนิดใชสารเคมี 1-2 ครั้ง หรือมากกวานั้น และสภาพพ้ืนท่ี

ปลูกท่ีมีความสมบูรณตางกัน ตัวอยางเชน ระยะเวลาในการใชสารเคมีสำหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง
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คือจะใชสารเคมีในชวงเริ่มการเพาะปลูกในเดือนตุลาคมไปแลวเพราะหลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูฝน 

ระยะเวลาในการใชสารเคมีสำหรับการปลูกขาวโพดฝกออนคือจะใชสารเคมีในชวงเริ ่มการ

เพาะปลูกในเดือนตุลาคม ระยะเวลาที่ใชสารเคมีสำหรับการปลูกออยนั้นจะใชชวงปลูกระหวาง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม เพราะเปนการปลูกออยโดยอาศัยความชื้นจากฝนชวงแรกที่ตกเพื่อให

ออยงอกและเจริญเติบโตไดจนเขาสู ฤดูฝนปกติระยะเวลาที ่ใชสารเคมีสำหรับการปลูกมัน

สำปะหลังนั้นคือ การปลูกในชวงตนฤดูฝนคือในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพราะสำหรับการ

ปลูกในชวงตนฤดูฝนนี้ผลผลิตหัวสดที่ไดจะสูงกวาการปลูกในชวงอื่นๆ วัตถุประสงคของการใช

สารเคมีนั ้น การใชสารเคมีชวยใหสะดวกประหยัดเวลา รองลงมาคือลดตนทุนในการผลิต 

เนื่องจากสารเคมีมีประสิทธิภาพคอนขางมาก ประหยัดคาใชจายแรงงานคน สำหรับวิธีการใช

สารเคมีนั้น เกษตรกรที่ใชสาเคมีสวนใหญ มีการใชสารเคมีที่ถูกตองตามหลักการคืออานฉลาก

และวิธีการใชกอนใชงาน มีชุดอุปกรณที่ปลอดภัย มีหองเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และเกษตรกร

สวนนอยใชสารเคมีไมถูกหลักวิธีการ เชน ไมมีชุดอุปกรณท่ีปลอดภัยและไมอานฉลากกอนใชงาน 

ในสวนของภาวะหนี้สินนั้นเกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน สาเหตุมากการซื้อรถยนตสวนตัวเพื่อการ

เดินทาง กองทุนหมูบาน กูธนาคาร ใชจายภายในครัวเรือน ผลการศึกษาสอดคลองกับ ชิดหทัย 

เพชรชวย (2560) ศึกษาเรื ่องสถานการณการใชสารเคมีการเกษตรบริเวณภูมิภาคลุมน้ำโขง

ตอนลาง พบวา เกษตรกรสวนใหญยังมีการใชสารเคมีการเกษตรคอนขางมากโดยเฉพาะในการทำ

นาปลูกขาว สารเคมีท่ีใชมีท้ังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชท่ีใชกันแพรหลายในพ้ืนท่ี ไดแก สารเคมีกำจัด

แมลง สารเคมีกำจัดเชื้อรา และสารเคมีกำจัดวัชพืช รวมถึงปุยเคมีนอกจากนี้การใชสารเคมี

ดังกลาวทำใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการตกคางในดินและแหลงน้ำและยังมีผลกระทบตอ

สุขภาพของเกษตรกรท้ังพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง ท้ังนี้สาเหตุสวนใหญมาจากการใชสารเคมีใน

ปริมาณมากเกินความจำเปนและมีวิธีปฏิบัติในการใชสารเคมีที่ไมถูกตอง พบวาในบางประเทศ

เกษตรกรยังมีการใชสารเคมีการเกษตรท่ีหามจำหนายแลว 

2. ความคิดเห็นตอการยกเลิกสารตองหามของเกษตรกรตำบลหนองกุ ม อำเภอ

บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางท้ังหมดการทำเกษตรกรสวนใหญจะใช

สารเคมีเปนหลัก เชน พาราควอต เพราะมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืช ไมเสียเวลาในการ

ปฏิบัติงานเยอะ และสะดวกกวาใชแรงงานคนในการกำจัดวัชพืชเอง และจากการประกาศยกเลิก

สารเคมีตองหามสารเคมีกำจัดวัชพืชบางชนิดยังไมมีสารชีวภาพมาทดแทนได ในการทำ
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การเกษตรของเกษตรกรจึงใชสารเคมีชนิดอื่นๆ แทนรูปแบบการใชสารเคมีชนิดเดิม และกลับมา

ใชแรงงานคนเขาชวยในการดูแลจัดการพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือลดตนทุน เกษตรกรมีการเตรียมความพรอม

มาโดยตลอด โดยการหาขอมูลสารเคมีชนิดอื่นๆ รวมถึงวิธีการทำน้ำหมัก หรือผลิตภัณฑอื่นๆ 

เพื่อทดแทนระยะเวลาที่ใชในการปรับตัวทำใหเกษตรกรเสียเวลาไปกับการหาสารเคมีชนิดอื่นมา

ทดแทน รวมทั้งตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยการใชแรงงานคนแทนการใชสารเคมี 

การประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามนั้นทำใหสงผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง ทำใหเกษตรกร

สวนมากยินยอมใชสารเคมีทดแทน เกษตรกรสวนนอยที่ทำน้ำหมักกำจัดวัชพืชแทนการใช

สารเคมีทดแทน เนื่องจาก อยากลดตนทุนการผลิตเพราะสารเคมีทดแทนนั้นมีราคาสูงกวา

สารเคมีชนิดเดิม และเกษตรกรยังกลาววา สารเคมีแตละประเภทมีความสำคัญตอการทำเกษตร

มาก เพราะชวยใหเกษตรกรไดผลผลิตมากขึ ้น มีรายไดเพิ ่มขึ ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ดวย

คุณสมบัติที ่มีประสิทธิภาพสูงและตนทุนที่ต่ำ จึงทำใหเกษตรกรนิยมใชและในปจจุบัน สวน

ความคิดเห็นของเกษตรกรนั้นไมเห็นดวยสำหรับการประกาศยกเลิกสารเคมีตองหาม เพราะ

เกษตรกรสวนใหญจะใชสารเคมีตองหามเปนหลัก แตจากการประกาศยกเลิกจึงตองทำใหตองใช

สารเคมีชนิดอ่ืนแทน ผลการศึกษาสอดคลองกับ หณัฐหทัย อยูประไพ (2563) ศึกษาทัศนคติของ

เกษตรกรที่มีผลตอการประกาศยกเลิกใชสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส เพื่อลด

ความเสี่ยงของประชาชนในการบริโภคสินคาเกษตรตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ : กรณีศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา อายุ เพศ การศึกษา รายได จำนวน

พื้นที ่ปลูกพืชที ่แตกตางกันมีผลตอทัศนคติของเกษตรกรที ่มีตอการประกาศยกเลิกใชสาร 

พาราควอตไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอสที่แตกตางกัน ชนิดพืชที่เพาะปลูกที่แตกตางกันมีผลตอ

ทัศนคติของเกษตรกรที ่มีตอการประกาศยกเลิกใชสารพาราควอตที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  

ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอสที่แตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ประวัติการใชสารที่แตกตาง

กันมีผลตอทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการประกาศยกเลิกใชสารพาราควอตที่ระดับนัยสำคัญ 

0.05 และระยะเวลาการใชสารที่แตกตางกันมีผลตอทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการประกาศ

ยกเลิกใชสารพาราควอตท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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3. การปรับตัวของเกษตรกรตอการประกาศยกเลิกสารตองหามสำหรับทำการเกษตร

ตำบลหนองกุม อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรสวนใหญมีการจัดการดูแลแปลง

เองอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมในการปลูก เชน การเตรียมแปลง การไถ การ

ดูแลสภาพแวดลอมในพื้นที่ปลูก การคัดเลือกสายพันธุ และจนการเพาะปลูก มีการวางระบบน้ำ

น้ำที่ดี เลือกใชสารเคมีมีการใชสารเคมีเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และใชแรงงานตนเอง

เพ่ือลดตนทุนในการปลูก มีการกำจัดวัชพืชดวยวิธีท่ีใชสารเคมีและแรงงานคน และมีการปลูกพืช

อื่นๆไวรอบแปลงเพื่อปองกันสารเคมีจากแปลงอื่น มีการใชสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช แตก็จะมี

บางสวนที่ทำน้ำหมักไวใชกำจัดแมลงเอง ผลการศึกษาสอดคลองกับ กวิสทรารินทร คะณะพันธ 

และกาญจนา แซอึง (2563) ศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันตัวเองจากการ

สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกรตำบลหนองแกว อำเภอเมือง จังหวัด 

ศรีสะเกษพบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูเกี ่ยวกับการปองกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง มีทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืชในนาขาวอยูในระดับสูง และมีพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมี

ในนาขาวอยูในระดับสูง อยางไรตามยังมีเกษตรกรบางสวนที่มีความรูแตไมตระหนักหรือละเลย

ตอผลกระทบที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการใชสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช ดังนั้น 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการอบรมใหความรูและติดตามประเมินผลรวมกับการทบทวนความรู

เปนระยะๆ เพื่อใหเกษตรกรมีการปฏิบัติตัวไดถูกตองและมีความปลอดภัยอยางตอเนื่อง และผล

การศึกษาของ Dang et al. (2014) ที่พบวา วิธีการปรับตัวของเกษตรกรแบงออกเปน 5 หมวด 

ไดแก 1. การปรับวิธีการปลูก เชน การเปลี่ยนเวลาการชลประทาน การเปลี่ยนเวลาใชปุย การ

เปลี่ยนเวลาใชสารเคมี 2. การสรางความหลากหลายใหแกพืช เชน การปลูกพืชหลายชนิด การ

ปลูกพืชหมุนเวียน 3. การจัดการใชน้ำ เชน การเปลี่ยนวิธีการใชน้ำใหประหยัดขึ้น การนำน้ำ

กลับมาใชใหม 4. การสรางความหลากหลายใหกับรายได เชน การเปลี่ยนจากการปลูกพืชมาเปน

การเลี้ยงสัตว การเปลี่ยนจากการทำไรมาเปนงานอื่น 5. การเพิ่มความปลอดภัยใหมนุษยและ

ทรัพยสิน เชน การปลูกตนไม การซ้ืออุปกรณรักษาความปลอดภัย 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) องคการบริหารสวนตำบลหนองกุมสามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปกำหนด

นโยบายดานการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีตอไป 

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปน

แนวทางในการพัฒนาการดานการเกษตรตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน

1) ควรมีการฝกอบรมเรื่องของแนวทางการแกปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ

ประกาศยกเลิกสารเคมีตองหามเพ่ือเกษตรกรจะไดมีแนวทางการจัดการท่ีถูกวิธี 

2) ควรฝกอบรมใหมีกิจกรรมที่เนนและสงเสริมความรูในเรื่องการแสดงอาการ จาก

การไดรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผลกระทบจากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การอานรายละเอียด 

และสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายบนฉลากติดภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  

3. ขอเสนอแนะท่ีใชในงานวิจัยครั้งตอไป

1) ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางท่ีมากข้ึนใหครอบคลุมในหลายๆ จังหวัดเพ่ือผลวิจัยท่ี

ครอบคลุมและมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการความรูทัศนคติและการ

ปฏิบัติของเกษตรกรเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชีวิตประจำวัน 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทาง

ถนนและผลการพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน กลุมเปาหมายคือภาคีเครือขายท่ี

เก่ียวของในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 80 คน มีข้ันตอน คือ การรวบรวมขอมูล

และการวิเคราะหสถานการณการปองกันการบาดเจ็บทางถนน การจัดประชุมโดยใชเทคนิค

กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C) การนำรูปแบบการพัฒนาไปใช การประเมินผลการ

พัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน เครื่องมือที่ใช คือ แบบเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ แบบสัมภาษณเจาะลึก แบบสอบถามการมีสวนรวมของเครือขายการ

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 ผลการศึกษา พบวา การพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน โดยใชการ

ประชุม เชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีสวนรวม เกิดรูปแบบการพัฒนา 10 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ 

__________________________ 
1นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
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การจัดการขอมูล การเฝาระวัง และจัดทำสถานการณ 2) รูปแบบการสอบสวนการบาดเจ็บหรือ 

การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 3) รูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีสวนรวมของ

ทีมสหสาขา 4) รูปแบบการวางแผนงาน โครงการ 5) รูปแบบการขับเคลื่อนทีมระดับตำบลในการ

ปองกันอุบัติเหตุทางถนน 6) รูปแบบการชี้เปา และจัดการจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

7) รูปแบบการดำเนินงานมาตรการชุมชน ดานชุมชน และดานครอบครัว 8) รูปแบบองคกรความ

ปลอดภัยทางถนน 9) รูปแบบสื่อสารความเสี่ยง 10) รูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน พบวา ตำบลที่มีทีมปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน ผานเกณฑระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 แหง และผานเกณฑระดับดีมาก จำนวน 1 

แหง การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และจำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง เกิดนวัตกรรม 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” การมีสวนรวมของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน ภาพรวมอยูในระดับ

มาก และการมีสวนรวมของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน หลังพัฒนารูปแบบการปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเครือขายปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน มีความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบ การปองกันการบาดเจ็บทางถนน 

ภาพรวม อยูในระดับมาก จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถจัดทำแผนแมบทชุมชนดานความ

ปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการลดอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

ภายใตรูปแบบการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

คำสำคัญ: การมีสวนรวม การปองกัน  การบาดเจ็บทางถนน 

Abstract 

The purpose of this action research was to develop the road traffic injury 

prevention model and to report the result of the developed model. The target 

groups were 80 related network partners in Nongbuarawae District, Chaiyaphum 

Province. The research processes were data collection and analysis of the road 

traffic injury prevention, organizing the conference by Appreciation Influence 

Control (A-I-C) technique, implementing the developed model and outcome 

evaluation. The instruments of the study included primary data collection, in-depth 
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interview, a questionnaire on participation of network partners on the road traffic 

injury prevention, and a questionnaire on satisfaction.  

 The result suggested that the development of the road traffic injury 

prevention model using A-I-C technique in the conference initiated ten models as 

follows: 1) data management, surveillance systems and simulation of emergency 

situations 2) Injury and death investigation from road traffic accidents 3) propel 

collaboration of multidisciplinary teams 4) project planning 5) movement of sub-

district team in road traffic accident prevention 6) assessment and risk management 

on road traffic accidents 7) community and family measures 8) road traffic safety 

organization 9) risk communication system 10) performance evaluation. 

 The results of this study indicated that only four sub-district teams passed 

the criteria and reached the advanced level, one sub-district team pass the criteria 

and reached the excellent level. Road traffic accidents and deaths had decreased. 

There was a new innovative model for road traffic injuries prevention called the 

“Friends Help Friends Model” Team participation had increased significantly to a 

high level (p = 0.5). In addition, related network partners satisfaction had increased 

greatly. The results of this study can be served as a community safety master plan 

to continuously reduce road traffic accidents and contribute to sustainable 

development under the participation model of the relevant network partners. 

 

Keyword: Participatory, Prevention Road, traffic injury 

 

บทนำ  

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เปนปญหาสำคัญของประเทศไทยและ

อีกหลายประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกของปญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด 

จำนวนผูบาดเจ็บ ผูเสียชีวิต และผูพิการ  มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป จากการประมาณการของ

องคการอนามัยโลกป 2561 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราสวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   82 12/16/21   1:44 PM



วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี         83 

 
 

ถนนสูงเปนอันดับ 9 ของโลก และอุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยประมาณ 

32.7 คนตอแสนหรือมีผูเสียชีวิตเฉลี่ย 22,491 คนตอปหรือประมาณ 60 คนตอวัน ผลกระทบ

จากอุบัติเหตุทางถนนเปนภาระใหแกครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศสงผลกระทบ

โดยตรงตอบริการสุขภาพทั้งดานงบประมาณและภาระงานของบุคลากรที่มีจำกัดทั้ง ๆ ที่ความ

สูญเสียและปญหาเหลานี้ปองกันได(ขาว ขาวดวน ขาวเดน ขาวสด ขาววันนี้ ขาวยอดนิยม 

ประเด็นรอน กับ ครอบครัวขาว3,2561:ออนไลน). ในแตละปผูบาดเจ็บเขารับบริการในสถาน

บริการกระทรวงสาธารณสุขกวา 1 ลานคนหรือวันละประมาณ 2,700 ราย ซึ่งในหองฉุกเฉินจะ

พบผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บทางถนนท่ีตองไดรับการรักษาตอเปนผูปวยในประมาณ 1.3-1.4 แสนคน

ตอป และรอยละ 4.6 และเกิดความพิการเปนภาระการดูแลของครอบครัวและสังคม ซึ่งมีความ

พิการปละกวา 7,000 คน คิดเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจกวา 2 แสนลานบาทตอป สาเหตุ

หลักจากการขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกำหนด ดื่มแลวขับ งวง หลับใน และพฤติกรรมเสี่ยงท่ีทำ

ใหการบาดเจ็บรุนแรงเพ่ิมข้ึน ไดแก การไมใชอุปกรณปองกัน ไมสวมหมวกกันน็อค ไมคาดเข็มขัด

นิรภัย หรือถนนและสิ่งแวดลอมไมปลอดภัย สงผลใหการบาดเจ็บมีความรุนแรงมากขึ้น (กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) และการบาดเจ็บสวนใหญเกิดขึ ้นบนถนนในเขต

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล หมูบาน กลุมผูบาดเจ็บเปนกลุมวัยรุน วัยทำงานท่ีมีการ

ดื่มสุรากอนขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต (ขาว ขาวดวน ขาวเดน ขาวสด ขาววันนี้ ขาวยอด

นิยม ประเด็นรอน กับ ครอบครัวขาว3, 2561:ออนไลน). จากปญหาดังกลาวไดมีการดำเนินการ

แกไขปญหากันอยางตอเนื่อง แตก็ยังไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ เชน 

ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหาอยางพอเพียง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของขาด

ความเขาใจในปญหาอุบัติเหตุอยางแทจริง ชุมชนขาดความตระหนักในปญหาของตัวเอง หรือการ

ที่ผูขับขี่ขาดองคความรูในการควบคุมพาหนะ ควบคุมการหยุดรถ จอดรถในลักษณะที่เปนการ

เสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บทั้งตอตนเองและผูอื่น เปนตน จะเห็นไดวารูปแบบของปญหาการ

บาดเจ็บบนทองถนนนั้นมีความซับซอนขององคประกอบที่แตกตางไปตามบริบทของพื ้นท่ี

(ThaiRSC, 2562:ออนไลน). การแกไขปญหาจึงจำเปนที่จะตองเขาใจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน ตอความไมสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ อันสงผลตอความปลอดภัยทางถนน 3 

ปจจัย คือ คน รถ และถนน ท้ังนี้ การไดมาซ่ึงความรูความเขาใจถึงความสัมพันธเชิงลึกของปจจัย

ตาง ๆ นั้น จำเปนตองอาศัย การมีสวนรวมของประชาชนรวมไปถึงภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังรัฐและ
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เอกชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือนำมาซ่ึงการแกไขปญหาท่ีตรงตอสถานการณนั้น ๆ แนวทางหนึ่งในการแกไข

ปญหาไดอยางตรงเปาหมาย คือ การนำภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนน  ตลอดจนเรียนรูและสรางความตระหนักในประเด็นดังกลาวใหเกิดข้ึนไปพรอม

กับกระบวนการในการทำงานของภาคสวนท่ีเก่ียวของ ระบบท่ีเอ้ือตอความปลอดภัยทางถนนตาม

แผนนำทางทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมนาคม ไดกำหนดไว คือ ความ

รับผิดชอบรวมกัน (Shared Responsibility) และระบบถนนท่ีเอ้ือตอความปลอดภัย (Forgiving 

Road System) ซึ ่งสามารถนำไปสู หลักการสรางแนวทางในการสรางถนนที ่ปลอดภัยได  

(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2559) 

จังหวัดชัยภูมิมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงทรงตัวไมลดลงและมี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้นในป2561 ดังนี้ ป 2558 รอยละ 3.56 ป 2559 รอยละ 4.53 ป 2560 รอย

ละ 3.23 และป 2561 รอยละ 3.74 ตามลำดับ สวนในอำเภอหนองบัวระเหวก็มีอัตราการเกิด

อุบัติเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนในป 2558 จำนวน 69 ครั้ง ป 2559 จำนวน 70 ครั้ง ป 2560 จำนวน 83 ครั้ง 

และป 2561 จำนวน 111 ครั้ง แตอัตราการเสียชีวิตมีแนวโนมลดลงคือในป 2558 รอยละ 5.80 

ป 2559 รอยละ 7.14 ป 2560 รอยละ 4.82 และป 2561 รอยละ 4.50 (สุทัศนีย แสนทาว, 

2562) 

เครือขายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เปนหนวยงานท่ีเชื่อมโยงใน

การดำเนินงานเสริมสรางเครือขายในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยสรางการมีสวนรวม จาก

หนวยงาน องคกรในระดับอำเภอ ตำบล สูสวนทองถิ่นและชุมชน มีการดำเนินงานการปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน แตขาดการเชื่อมโยงเชิงระบบ รวมถึงขาดความตอเนื่องของการมีสวนรวม

จากเครือขายทุกภาคสวน ในการดำเนินงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใชกระบวนการ A-I-C ในการ

ประชุมระดมสมองของคนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน บุคลากรจากสวน

ราชการที่เกี่ยวของและหนวยงานสาธารณสุข ไดเขารวมประชุมกันในการจัดทำแผนงาน  แนว

ทางการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการดำเนินงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตาม

ศักยภาพและบทบาทหนาที่ที่กำหนด โดยเนนใหประชาชน เกิดความตระหนักในการรับรูและ

เขาใจสภาพปญหาที่แทจริงของพื้นที่นำมากำหนดเปนแผนปฏิบัติการแกไขปญหาของพื ้นท่ี 

เพื่อใหเกิดการปองกันการบาดเจ็บทางถนนของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนนอยางยืน

ตอไป 
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วัตถุประสงค   

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด

ชัยภูมิ 

2.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน อำเภอหนองบัว 

ระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรอบการศึกษา 

 การพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน การมีสวนรวมของเครือขายใช

เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence Control Technique : 

A-I-C) ซ่ึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 11-12 กุมภาพันธ 2562 แลวนำผลการ

วางแผนแบบมีสวนรวมไปใชในพื้นที่ ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

รวม 5 เดือน แลวจึงติดตามประเมินผลลัพธการพัฒนารูปแบบ ซึ่งผลการพัฒนารูปแบบการ

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน โดยไดจัดประชุมระดมความคิดเห็น ใชเทคนิคกระบวนการ  

A-I-C มีข้ันตอนประกอบดวย การวิเคราะหการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบและการนำรูปแบบ

พัฒนาไปใชมีรายละเอียดแยกตามเทคนิคกระบวนการ A-I-C ดังนี้ 

A: Appreciation คือ การวิเคราะหและเขาใจสภาพปจจุบัน สรางการรับรู การเรียนรู 

และแลกเปลี่ยนขอมูลเท็จจริงจากมุมมองความคิดเห็น และประสบการณของกลุมเปาหมายตางๆ 

ท่ีเขารวมประชุมวัตถุประสงคในข้ันตอนนี้ เนนการสรางการยอมรับและความเขาใจ เปดโอกาสให

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นพรอมทั้งหาขอสรุปที่ทุกคนเขาใจ และ

ยอมรับรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย หัวใจของการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางผูเขารวม

ประชุมอยางเสรี  ชวยใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจสถานการณมากขึ้น ซึ่งจะทำใหเกิดการปรับ

ทัศนคติ และเจตคติ (Paradigm Shift) และจุดเดนของขั้นตอนอยูที่การสรางบรรยากาศที่เปน

มิตร เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น ความรูสึกโดยไมมีการวิพากษหรือการตอตาน 

I: Influence คือ การหาแนวทางในการพัฒนา ตามแนวทางการปองกันการบาดเจ็บทาง

ถนน กลุมเปาหมายไดมีโอกาสคิดแนวทางในการพัฒนารวมกัน โดยสมาชิกทุกคนจะรวมกันคิด

หาวิธีการหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะนำไปสูความสำเร็จ และบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวในชวง

การกำหนดโครงการ/กิจกรรมของผูเขารวมระดมความคิด ทั้งหมดจะตองชวยกันคิดวิเคราะห
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รวมกันวา โครงการ/กิจกรรมใดบาง ที่มีความสำคัญเหมาะสม และเปนประโยชนตอชุมชนมาก

ท่ีสุด และสำคัญตองเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีเก่ียวของในชุมชนดวย 

C: Control คือ การเลือกแนวทาง และรูปแบบการดำเนินงาน ตามแนวทางการปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน เปนการนำเอาแนวคิดในการพัฒนา มาวางแผนปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดย

นำเอาโครงการ/ กิจกรรมตางๆ ที่ไดรวมตกลงและยอมรับมากำหนด เปนแผนปฏิบัติอยาง

ละเอียดเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูดำเนินงานซ่ึงจะรับผิดชอบตอโครงการ/ กิจกรรม 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษานี ้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research) โดยการพัฒนา

รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน การมีสวนรวมของเครือขาย ใชเทคนิคกระบวนการ

วางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence Control Technique : A-I-C) กลุมเปาหมาย

ที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรจากที่วาอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงเรียน เกษตร

อำเภอ พัฒนาการอำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตำรวจ ครู โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู ใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บาน (อสม.) 

อาสาสมัครกูภัย อาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน (อปพร.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 

ในอำเภอ จำนวน 80 คนโดยเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (ผูที่รบัผิดชอบงานหรือปฏิบัติงาน

ดานการปองกันอุบัติเหตุ) ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ถึง 30 มิถุนายน 

2562 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตัวแปรตน (Independent  Variables) คือ การพัฒนารูปแบบ

การปองกันการบาดเจ็บทางถนน โดยใชเทคนิค (AIC) สวนตัวแปรตาม (Dependent  Variables) 

คือ ผลการพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน ผลประเมินการดำเนินงานการปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน (RTI Team ผลลัพธการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ผลลัพธดานการเกิด

นวัตกรรม การมีสวนรวมของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน และความพึงพอใจของการ

ของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตอการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน 
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วิธีดำเนินการศึกษา  

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใชเทคนิคกระบวนการ

วางแผนแบบมีสวนรวม เก็บขอมูลเมื่อ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2562 รวมถึงการสอบถามขอมูล

การมีสวนรวมปองกันการบาดเจ็บทางถนนกอนการพัฒนา แลวนำผลการวางแผนแบบมีสวนรวม

ไปใช ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นไดทำการประเมิน

การปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ ตำบล (RTI Team) ประเมินผลลัพธดานการเกิด

นวัตกรรม ตามแบบประเมินการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมขอมูลการมีสวนรวมปองกันการบาดเจ็บทางถนนหลังการ

พัฒนา ในเดือนกรกฎาคม 2562 สวนการเก็บรวบรวมขอมูลผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน เก็บรวบรวมจากระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center : 

HDC) ของฐานขอมูล 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสูงสุด คาต่ำสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมของ

เครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนนกอนและหลังพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของเครือขาย

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน โดยใชสถิติ Dependent simple t-test 

เครื ่องมือที ่ใชในการศึกษา เปนแบบรวบรวมขอมูลและสอบถามที่ผู ว ิจัยพัฒนาข้ึน 

ประกอบดวย แบบสัมภาษณเจาะลึก แบบสอบถามการมีสวนรวมของเครือขายปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนนโดย

แบงระดับคะแนนการมีสวนรวม 5 ระดับ คือ คะแนน 5 หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด จนถึง 1 

หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด แลวนำคะแนนมาหาคาเฉลี่ย การตรวจสอบเครื่องมือ ที่เปน แบบ

สัมภาษณเจาะลึก  เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ทำการตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุม

ครบถวน และสอดคลองตามวัตถุประสงคตรงตามเนื ้อหา การตรวจสอบเครื ่องมือที ่เปน

แบบสอบถามการมีสวนรวม โดยการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) ดวยวิธีการหา

ความสอดคลองของเนื้อหา (Item of Concurrent: IOC)โดยผานผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน มีคา 

IOC เทากับ 0.90 หาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try 
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Out) แลววิเคราะหคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s 

Coefficient of Alpha) ไดค าความเชื ่อมั ่นเทากับ 0.95 และการตรวจสอบเคร ื ่องม ือที ่ เปน

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) ดวยวิธีการหา

ความสอดคลองของเนื้อหา (Item of Concurrent: IOC) โดยผานผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน มี

คา IOC เทากับ 0.84 หาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถาม ไปทดลองใช 

(Try Out) แลววิเคราะหคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Coefficient of Alpha) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.90  

 

ผลการศึกษา  

 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 65.00 อายุเฉลี่ย 

48 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 47.50 สวนใหญปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต. รอยละ 22.55 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย (N = 80) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 61 76.25 

หญิง 19 23.75 

รวม 80 100.00 

ระดับการศึกษา   

ต่ำกวามัธยมศึกษา 2 2.50 

มัธยมศึกษา 14 17.50 

อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 17 21.25 

ปริญญาตร ี 40 50.00 

มากกวาปริญญาตรีข้ึนไป 7 8.75 

รวม 80 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน    

ท่ีวาการอำเภอ 3 3.75 

โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต. 18 22.50 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 1.25 

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 3 3.75 

โรงเรียนประถมศึกษา 8 10.00 

สำนักงานเกษตรอำเภอ 1 1.25 

สำนักงานพัฒนาการอำเภอ 1 1.25 

อบต./เทศบาล 14 17.80 

สถานีขนสง   2 2.50 

สถานีตำรวจ 4 5.00 

ผูนำชุมชน/อสม. 15 18.75 

อาสาสมัครกูภัย  อปพร. ชรบ. 10 12.50 

รวม 80 100.00 

 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) 

จากการนำ รูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตามแนวทางการปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน 10 กิจกรรมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาพัฒนาโดยใช

กระบวนการ A-I-C แลวนำไปใช มีผลดังตอไปนี้ 

2.1 ผลประเมินการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) 

ผลการประเมินการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ของเขต

สุขภาพท่ี 9 ปงบประมาณ 2562 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนอำเภอหนองบัวระเหว (D-RTI ) 

ผานเกณฑระดับดีเยี่ยม (Advanced) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีทีมปองกันการบาดเจ็บทาง

ถนน (RTI Team) ผานเกณฑระดับดีเยี่ยม (Advanced) จำนวน 5 แหงและ ผานเกณฑระดับดี

มาก (excellent) จำนวน 1 แหง ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลประเมินการปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) อำเภอหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2562 

ที่ หนวยงาน กิจกรรม   RTI Team 

ที่ดำเนินการได 

ผลการประเมิน 

1 อำเภอหนองบัวระเหว  (D-RTI) 10 กิจกรรม ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

2 เทศบาลตำบลโคกสะอาด 10 กิจกรรม ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

3 องคการบริหารสวนตำบลวังตะเฆ 10 กิจกรรม ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

4 เทศบาลตำบลหวยแย 10 กิจกรรม ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

5 เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว 10 กิจกรรม ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

6 องคการบริหารสวนตำบลโสกปลาดุก 9 กิจกรรม ระดับดีมาก (Excellent) 

 

2.2 ผลลัพธการปองกันอุบัติเหตุทางถนน  

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 

2562 เทากับ 2.61 ตอแสนประชากร มีแนวโนมลดลงจากปงบประมาณ 2561 ดังตารางท่ี 3   
 

ตารางท่ี 3  จำนวนและอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปงบประมาณ 2560-2562 

ท่ี ปงบประมาณ เกณฑ จำนวน(คน) อัตรา 

1 2560 ≤16 ตอ ปชก. 100,000 คน  4 10.44 

2 2561 ≤16 ตอ ปชก. 100,000 คน  5 13.05 

3 2562 ≤16 ตอ ปชก. 100,000 คน  1 2.60 

 

อัตราผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 

2562 เทากับ 213.98 ตอแสนประชากร  มีแนวโนมลดลงจากปงบประมาณ 2561 ดังตารางท่ี  4 
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ตารางท่ี 4  จำนวน และอัตราผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปงบประมาณ 2560-2562  

ท่ี ปงบประมาณ เกณฑ จำนวน(ครั้ง) อัตรา:แสน

ปชก. 

1 2560 ไมกำหนด 83 216.59 

2 2561  ไมกำหนด 111 289.66 

3 2562 ไมกำหนด 82 213.98 

 

2.3 ผลลัพธดานการเกิดนวัตกรรม 

ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน ทำใหเกิด

นวัตกรรมการปองกันการบาดเจ็บทางถนนในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ “เพื่อนชวย

เพื่อน” กลาวคือ เพื่อนชวยเพื่อน เปนการแบงปนทรัพยากร กรณีที่ หนวยงานหนึ่งไมมี ก็อาศัย

อีกหนวยงาน เชน เทศบาลตำบลหนองบัวระเหวไมมีรถฉุกเฉินก็ไดใชรถของมูลนิธิสวางคุณธรรม

จุดอำเภอหนองบัวระเหว เปนตน  

2.4 การมีสวนรวมของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน 

การมีสวนรวมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ภาพรวม อยูในระดับมาก เฉลี่ยเทากับ 4.12 

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.36 เครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนนมีสวนรวม ใน

กิจกรรมการปองกันการบาดเจ็บทางถนน สูงที่สุด คือ กิจกรรมการดำเนินงานมาตรการชุมชน/

ดานชุมชน ดานชุมชน และดานเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนนมีสวนรวม ในกิจกรรมการ

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน นอยที่สุด คือ การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

ถนน ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมปองกันการบาดเจ็บทางถนน อำเภอ

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2562 ภาพรวมของกิจกรรม หลังพัฒนารูปแบบ 

(N=80) 

กิจกรรม D-RTI  S.D. แปลผล 

1. การจัดการขอมูล การเฝาระวัง และจัดทำสถานการณปญหา 3.98 0.42 มาก 

2. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  3.92 0.40 มาก 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีสวนรวมของทีมสหสาขา  4.08 0.31 มาก 

4. การมีแผนงาน/โครงการ  4.26 0.32 มาก 

5. การขับเคลื่อนทีมระดับตำบล (RTI Team ตำบล) 3.96 0.35 มาก 

6. การชี้เปาและการจัดการและแกไขปญหาจุดเสี่ยง 4.18 0.38 มาก 

7. การดำเนินงานมาตรการชุมชน ดานชุมชน ดานครอบครัว 4.38 0.42 มาก 

8. มาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน  4.14 0.34 มาก 

9. การสื่อสารความเสี่ยง รณรงคใหความรู ประชาสัมพันธ  4.18 0.30 มาก 

10. การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 4.10 0.44 มาก 

รวม 4.12 0.36 มาก 

 

2.5 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน กอนและ

หลังพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน เครือขายควบคุมโรคมีสวนรวมในการ 

ดำเนินงานปองกันการบาดเจ็บทางถนน หลังพัฒนารูปแบบการดำเนินงานปองกันการบาดเจ็บ

ทางถนน เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (p-value <0.001) ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบการมีสวนรวมของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน กอนและหลัง

พัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน 

การมีสวนรวม N   S.D.  t p-value 

กอนพัฒนารูปแบบ 80 3.53 0.30 51.35 <0.001 

หลังพัฒนารูปแบบ 80 4.02 0.54   

 

X

X
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2.6 ความพึงพอใจของการของเครือขายปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตอการพัฒนา

รูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน ความพึงพอใจของการของเครือขาย

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตอการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทาง

ถนน ภาพรวม อยูในระดับมาก เฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.82 ดัง

ตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของการของเครือขายปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน ตอการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บทางถนน  (N=80) 

ความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 

1.  การจัดทำขอมูลสถานการณการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนของอำเภอ ยอนหลังอยางนอย 2 ป  

3.76 0.86 มาก 

2.  การมีรายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุจราจรมีความครอบคลุม 

3.78 0.78 มาก 

3.  รายงานสอบสวนมีคุณภาพ โดยมีประเด็นนำเสนอสาเหตุและ

การแกไข 

3.84 0.91 มาก 

4.  มีการประชุมและรายงานการประชุมแบบมีสวนรวมของ

ทีมสหสาขาในอำเภอ เก่ียวกับการปองกันการบาดเจ็บทางถนน   

3.94 0.86 มาก 

5.  การนำรายงานการประชุมไปใชในการประชุม ศปถ. อำเภอ/

ทองถ่ิน  

3.94 0.79 มาก 

6. การมีแผนงาน/โครงการ ระบุ กิจกรรมและระยะเวลา และ 

การมีสวนรวมของทีมสหสาขา 

3.96 0.84 มาก 

ความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 
 

 

 

 

 

X

X
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

ความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 

7.  การขับเคลื่อนทีมระดับตำบลหรือหนวยงาน รวมกันเปนทีม

ระดับตำบลในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน  

4.38 0.82 มาก 

8.  การชี ้เปาจุดเสี ่ยง/พฤติกรรมเสี ่ยง โดยการนำขอมูลของ

สาธารณสุข และหนวยงานเครือขาย หรือขอมูลจากการสอบสวน

ฯ มาวิเคราะหสาเหตุ คนหาและกำหนดจุดเสี่ยงหรือสถานท่ีเสี่ยง 

เชน ถนน ทางแยกหนาโรงเรียน โรงงาน หรือพฤติกรรมเสี่ยงบน

ถนน  

9. มีการนำเสนอขอมูลเพื่อชี้เปาและการแกไขจุดเสี่ยงในการ

ประชุมทีมสหสาขา เพื่อผลักดันใหเกิดการแกไข ทั้งเชิงกายภาพ 

หรือเชิงพฤติกรรม 

3.84 

 

 

 

 

4.48 

0.91 

 

 

 

 

0.66 

มาก 

 

 

 

 

มาก 

10. การขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการชุมชน/ดานชุมชน/

ศูนยสรางเมาในชวงเทศกาลหรือในชวงท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 

11.  การดำเนินงานมาตรการองคกรความปลอดภัยทางถนนใน

หนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ โรงเรียน 

4.44 0.87 มาก 

12. การจัดกิจกรรมรณรงคใหความรู ประชาสัมพันธรวมกับสห

สาขา และเครือขายหนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ 

โรงเรียน ชุมชน 

4.48 0.66 มาก 

13. มีสรุปการติดตามประเมินผล โดยเปรียบเทียบขอมูลกับปท่ี

ผานมา ไดแก จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ

เสียชีวิต  

4.06 0.92 มาก 

14. ขอมูลท่ีนำมาใช ไดแก โรงพยาบาล ตำรวจ บริษัทกลาง

คุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จำกัด (www.ThaiRSC.com) 

หรือจากการบูรณาการขอมูล 3 หนวยงาน 

3.98 0.84 มาก 

X
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รวม 4.08 0.82 มาก 

สรุปผลการศึกษา  

การมีสวนรวมปองกันการบาดเจ็บทางถนนภาพรวมอยู ในระดับมาก เนื ่องจากมี

กระบวนการสรางการมีสวนรวมในการสรางสุขภาพระดับอำเภออยางตอเนื่อง โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ ่น โรงเรียน อสม. อาสาสมัครของชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน, ผูใหญบาน และชุมชน และการดำเนินการวางแผน

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน แบบมีสวนรวมนี้ไมเพียงแตกอใหเกิดการรับฟงความเห็นและการ

ตัดสินใจแกปญหารวมกันเทานั้น แตยังสรางความเขมแข็งของชุมชนทางดานความปลอดภัยทาง

ถนนอีกดวย รวมถึงการสรางความตระหนักตอปญหาและแนวคิดเบื้องตนใน การจัดการถนน

ปลอดภัยดวยตนเอง อันนำมาสูการขับเคลื่อนและการพัฒนายุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนน

อยางยั่งยืนจำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองบัวระเหว มีแนวโนม

ลดลงหลังจากมีการพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน เนื่องมีการนำผลการพัฒนา

ไปใชในทุกตำบลมีการจัดทำแผนแมบทชุมชนดานความปลอดภัยทางถนน รวมถึงขับเคลื่อน

กระบวนการและประเมินผลลดอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

 

อภิปรายผล  

การพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บทางถนน โดยการมีสวนรวมของเครือขาย     

ปองกันการบาดเจ็บทางถนน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ โดยใชการประชุม 

เชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีสวนรวม (A-I-C) ทำใหเกิดรูปแบบการดำเนินงานรวมกันในตาม

กิจกรรมการปองกันการบาดเจ็บทางถนน  10 กิจกรรม ที่สอดคลองกับปญหาดานสุขภาพและ

ความตองการของคนในพื้นที่ตามแนวทางการปองกันการบาดเจ็บทางถนนของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข (2559) และสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี เอี ่ยมตระกูล และคณะ 

(2555) พบวา กระบวนการสงเสริมความปลอดภัยทางถนนไดเริ่มตนการมีสวนรวมของชุมชนใน

มิติของการเรียนรูรวมกันในการสรางความตระหนักและเขาใจ ดานความปลอดภัยทางถนนแลว

จึงสามารถระบุจุดและสรางแผนที่เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทำใหสามารถทราบถึงสภาพปญหา

อุบัติเหตุทางถนนในปจจุบันของชุมชนอันนำมาสูขั้นตอนของการรวมกันแสวงหาแนวทางในการ

ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน โดยไดมีการบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ท่ี
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เกี่ยวของ ทั้งในสวนของทองถิ่น ประชาชน และเยาวชนในชุมชน และงานวิจัยของรัชสถิต สุจริต 

(2558) พบวา ปจจัยที่สงผลตอการปองกันอุบัติเหตุเกิดจากตองการใหชุมชนของตนมีความ

ปลอดภัยและชุมชนมองเห็นประโยชนการปองกันอุบัติเหตุตอชุมชนและสังคม และการสรางและ

นำเสนอแนวทางการปองกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการมีสวนรวมของชุมชน ที่พึงประสงคสำหรับ

ประชาชน มี 5 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางการใหความรู เรื ่องการปองกันอุบัติเหตุ 2) แนว

ทางการประชาสัมพันธเชิงรุก และทำอยางตอเนื่อง 3) แนวทางการสรางความตระหนักรูในเรื่อง

ความปลอดภัยทางถนน 4) แนวทางการสรางความสัมพันธของภาคีเครือขาย 5) แนวทางการ

บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการปองกันการบาดเจ็บ

ทางถนน ทำใหเกิดนวัตกรรมการปองกันการบาดเจ็บทางถนน ในอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด

ชัยภูมิ  

 

ขอเสนอแนะ  

ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพหรือเชิงทดลองในเรื่องความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุบนถนนของผูขับข่ีและศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุการขับข่ียานพาหนะในกลุม

ประชากรอ่ืน 
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ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถ่ิน:  

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 

Factors affecting the motivation for the performance of local 

personnel : A case study of Lat Ya Subdistrict Municipality, 

Muang District, Kanchanaburi Province. 

วรรณิศา จันทรแยม1
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บทคัดยอ 

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี เปนการวิจัยเชิงสำรวจกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรเทศบาลตำบล 

ลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 52 คนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร

ตางๆ และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย ความถี่ (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาล

ตำบลลาดหญามีภาพรวมอยู ในระดับมาก และปจจัยที ่ส งผลมากที ่ส ุดไดแก ปจจัยดาน

ความสำเร็จในการทำงาน และปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุด ไดแก ดานการเลื่อนตำแหนง 

คำสำคัญ: ปจจัยท่ีมีมีผลตอแรงจูงใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรทองถ่ิน

__________________________ 
1นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   98 12/16/21   1:44 PM

                                                                                                        ; Student, Faculty 

of Humanities and Social Sciences, Kanchanaburi Rajabhat University, Thailand.



วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี         99 

 
 

Abstract 

 This research aimed to study the levels and suggestions about motivating 

operations of the personnel in Lat Ya Subdistrict Municipality, Muang District, 

Kanchanaburi Province. This was survey research. The sample was selected by using 

a specific sampling method from 52 personnel of the research setting. The 

instrument used to collect data was a questionnaire which the researcher created 

from the study of concepts, theories, and documents. The statistics used for data 

analysis were descriptive statistics, including frequency, percentage, means, and 

standard deviation. 

The results showed that the factors affected the motivating operations of 

Lat Ya Subdistrict Municipality personnel are at a high level in overall aspect. In 

addition, the most affecting factor was work success, and the least was promotion. 

 

Keyword: Factors affecting Motivation, Motivation for work, Local Staff 

 

บทนำ  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที ่เนนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ

ประโยชนสวนรวม โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแยกแยะบทบาท

หนวยงานของ  ภาครัฐที่ทำหนาที่ในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มีการแขงขัน  มีขีด

สมรรถนะสูง และยึดหลักธรรมาภิบาลปรับว ัฒนธรรมการทำงานใหม ุ งผลสัมฤทธิ ์และ

ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญและระบบการ

ทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล

รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและโปรงใส รวมทั้งการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดคนดีคนเกงเขามารวมพลังการทำงานที่มี
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ความมุงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการรวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค ดังนั้น

ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั ้นมี 

ประการแรกบุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจมีความสามารถ

สูง มุ งมั ่น และเปนมืออาชีพ  ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคลื ่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ   

โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณแลวคุณภาพ ประการที่สองภาครัฐมีการบริหาร

กำลังคนท่ีมีความคลองตัว  ยึดระบบคุณธรรม  เพ่ิมความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐ

ในการบริการทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพ

ภายใตหลักระบบคุณธรรม ประการที่สามบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน 

มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ และประการสุดทายบุคลากร

และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของ

รัฐในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมของหนวยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส เปนกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใดๆ 

(สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ, 2561, น. 55) 

        องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเชนเทศบาลท่ีเปนองคปกครองสวนทองถ่ินสำหรับเมือง

ขนาดเล็กโดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเปนสุขาภิบาลหรือองคกรบริหารสวนตำบล (อบต.) 

การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถิ่นขึ้นเปนเทศบาล

ตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหนา

หัวหนาฝายบริหารและสภาเทศบาลตำบลซึ่งประกอบดวยสมาชิกจำนวน12คนที่ราษฎรในเขต

เทศบาลเลือกตั้งมาทำหนาท่ีฝายนิติบัญญัตินายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎร

เขตเทศบาลตำบลเทศตำบลเปนองคการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่งเปนองคการท่ีมีความสำคัญ

ใกลชิดกับประชาชนเปนอยางมาก ในการบริหารงานองคการใหประสบความสำเรจ็ไดนั้นองคกร

จะตองมีทิศทางมีวัตถุประสงคและมีเปาหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจำเปนจะตองคำนึง

คือศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ โดยความมีความพรอมใน

การปฏิบัติงานและตองรวมใจกันดำเนินงานตามภารกิจขององคกรเพ่ือสรางการยอมรับภายในให

เกิดขึ้นเปนผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรจึงมีผลตอความสำเร็จของงาน
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และองคการ เทศบาลแบงเปน 3 ประเภท ไดแกประเภทท่ีหนึ่งเทศบาลตำบล ซ่ึงเทศบาลตำบลมี

อำนาจหนาที่ในการดูแลประชาชนโดยการรักษาความสงบสุขเรียบรอยของประชาชนและรักษา

ความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ ประเภทท่ีสองเทศบาลเมือง มีอำนาจหนาท่ีใน

การดูแลประชาชนโดยบำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของประชาชนและใหมีการสาธารณูปการ 

และประเภทสุดทายเทศบาลนคร มีอำนาจหนาที่ในการดูแลประชาชนโดยจัดการเกี่ยวกับที่อยู

อาศ ัยและการปร ับปร ุงแหล ง เสื่อมโทรมและการส  ง เสร ิมการท องเท ี ่ ยว (น ัทน ิชา  

หาสุนทรี, 2562, น. 90) 

       ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมุงศึกษาปจจัยที่มีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตำบลลาดหญาอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรับปรุงแกไขและเปนตัวอยางใหกับ

องคกรอ่ืนๆ ไดนำไปปรบัใชในการบริหารดานบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล 

ลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถ่ิน: กรณีศึกษา

เทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานวิจัยโดยสรุปไดดังนี้ 

 ความหมายของคำวา แรงจูงใจ นั้นไดมีนักวิชาการใหคำนิยามจำกัดความเอาไวหลาย

ความหมายดวยกันแตโดยภาพรวมแลวมีเนื้อหาความหมายใกลเคียงกัน คำวา แรงจูงใจนั้นเปนคำ

ที่ใชแทนความหมายภาษาอังกฤษ คือ (Motivation) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานให

ความหมายของแรงจูงใจไวหลายแงมุมและหลายทัศนคติ ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการกระตุน

บุคลากรใหมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จโดยอาศัยปจจัยแหงความ

ตองการพื้นฐานที่จะทำใหบุคลากรเต็มใจที่จะรวมพลังทุมเทความอุตสาหะพยายามอยางเต็ม
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ความสามารถ ดังนั้นองคประกอบที่ทำใหเกิดแรงจูงใจมีหลายประการดวยกันนับตั้งแตบทบาท

ผูนำ เพื่อนรวมงาน สิ่งตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน และโอกาสความกาวหนาในอาชีพสิ่งเหลานี้ คือ 

พลังผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ และเปนแรงกระตุนใหบุคคลมีความผูกพันมุงมั่นที่จะ

สรางความสำเร็จใหเกิดข้ึนแกตนเองและองคการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550, น. 82) นอกจากนี้

ยังเกิดจากกระบวนการกระตุนใหเกิดการกระทำสนับสนุนความกาวหนาของกิจการที่กระทำ 

และกำหนดแผนของกิจกรรมท่ีกระทำ (พงษพันธ พงษโสภา, 2542, น. 138) โดยแรงกระกระตุน

ท่ีทำใหเกิดพฤติกรรมในการกระทำหรือดำเนินการอยางมุงม่ันเพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายท่ีตั้งไวเปน

ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางเต็มที่จนงานขององคการบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย

การเสริมสรางแรงจูงใจเปนวิธีการที่ผูบริหารจะนำมาใชเพื่อชวยใหบุคลากรเกิดความตื่นตัวมี

ความกระตือรือรนมุ งอยากที ่จะทำงาน (มนตสิง ไกรสมสุข, 2552, น. 21)  แรงจูงใจจึงมี

ความสำคัญในดานการกำหนดพฤติกรรมที่นำไปสูผลการปฏิบัติงานที่จะสนองตอบตอแรงจูงใจ

นั้นๆ ซึ่งอาจแบงได 2 ประเภทคือแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ที่การตอบสนอง

กิจกรรมเกิดจากการเห็นประโยชนจากผลสำฤทธิ์ที่เกิดกับงาน และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 

Motivation) ที่ตอบสนองจะเกิดขึ้นจากสิ่งเราจากภายนอก เชน รางวัลตอบแทน (กมลรัตน 

หลาสุวงษ, 2530, น. 236) ทั้งนี้แรงจูงใจจึงสัมพันธกับแรงขับตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบใหเกิด

พฤติกรรมท่ีตอบสนองกิจกรรมตางๆ อีกดวย 

การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปนหลักสำคัญของการกระจาย

อำนาจเนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวางนับวันจะขยายเพ่ิมข้ึนขณะท่ีแตละทองถ่ิน

ยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่นไมเกี่ยวกับทองถ่ิน

อื่นๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวมจึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนทองถ่ิน

ดำเนินการดังกลาวเอง ท้ังนี้การแบงเบาภาระดังกลาวทำใหรัฐบาลมีเวลาท่ีจะดำเนินการในเรื่องท่ี

สำคัญๆ หรือกิจการใหญๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมีความ

คลองตัวในการดำเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539) บุคลากรทองถิ่นจึงมี

ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนทั้งนี้

หากบุคลากรทองถิ่นมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ก็จะสงผลตอความกาวหนาของงานในที่สุดก็

จะยังประโยชนใหกับประชาชนใหไดรับบริการจากภาครัฐท่ีดีข้ึนตามไปดวย 
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วิธีการดำเนินงานวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบล

ลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 52 คน (เทศบาลตำบลลาดหญา, 2563.)  

กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลลาดหญา 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี จำนวน 52 คน สุมโดยวิธีเจาะจงตามกลุมงานจำนวน 4 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1 ขาราชการ จำนวน 18 คน 

 กลุมท่ี 2 ลูกจางประจำ จำนวน 2 คน 

 กลุมท่ี 3 พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 10 คน 

 กลุมท่ี 4 พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 22 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แยกเปน 

3 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 เปนคำถามปลายปด (Close ended question) เกี่ยวของขอมูลดาน

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณใน

การทำงาน และตำแหนง 

  สวนที่ 2 เปนคำถามแบบแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) โดยมี

รายการประเมินท้ังสิ้น 12 ดาน จำนวน 24 ขอ 

  สวนท่ี 3 เปนคำถามปลายเปด (Open ended question) ซ่ึงเปนขอเสนอแนะ

ของผูตอบแบบสอบถาม 

  การสรางเครื่องมือวิจัย 

   1. ศ ึกษาขอมูลเอกสารและงานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยข อง (Documentary 

Research) 

   2. นำขอมูลมาจัดทำรางแบบสอบถามโดยมีผูเชี่ยวชาญประเมินและ

จัดทำเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

   1. คณะผู ว ิจัยไดติดตอประสานงานกับบุคลากร เจาหนาที ่ในเขต

เทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. คณะผ ู  ว ิจ ัย ได ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข อม ูลโดยการแจก

แบบสอบถามใหแกบุคลากร เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล 

ลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

  การวิเคราะหขอมูล  

   1. วิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับแรงจูใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

ความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

          2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามขอสวนตัว 

   การแปลคาคะแนน 

    คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง แรงจูงใจระดับมากท่ีสุด 

           คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง แรงจูงใจระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40   หมายถึง แรงจูงใจระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60   หมายถึง แรงจูงใจระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80   หมายถึง แรงจูงใจระดับนอยท่ีสุด 

3. กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย 

 การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

ปจจัยและองคประกอบของแรงจูงใจ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น ความสำคัญของการ

ปกครองสวนทองถิ่น และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากำหนดเปน

กรอบแนวความคิดวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย (ป 2564) 

 

ผลการวิจัย  

 งานวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ ่น : 

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปนการศึกษาเชิงสำรวจซึ่งมี

ผลการวิจัยดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 28 คน คิดเปน

รอยละ  53.85 สวนใหญมีอายุอยู ในชวง 31-40 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 42.30  

วุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจำนวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 38.46 มีรายไดอยูที่ระดับ 10,001 - 20,000 บาท จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 44.23 

สวนใหญมีประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ขึ้นไป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 59.62 

และสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามอยูในตำแหนงพนักงานจางทั่วไปจำนวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 42.31  

 

 

ตัวแปรตน 

       ขอมูลสวนบุคคล 

    - เพศ                             

    - อาย ุ

    - ระดับการศึกษา 

    - รายไดตอเดือน 

    - ประสบการณในการทำงาน                                         

 
 

ตัวแปรตาม 

 

       แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดหญา 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น : กรณีศึกษาตำบลลาดหญา 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

 ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดหญา 

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินจำแนกรายดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล

ลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

X 

 

S.D. 

 

การแปลความหมาย 

1. ดานความสำเร็จในการทำงาน 4.00 .62 มาก 

2. ดานการไดรับการยอมรับ 3.88 .69 มาก 

3. ความนาสนใจของงาน 3.85 .84 มาก 

4. ความรับผิดชอบในงาน 3.85 .88 มาก 

5. คาจางและเงินเดือน 3.14 .93 ปานกลาง 

6. การเลื่อนตำแหนง 2.79 1.08 ปานกลาง 

7. ความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ี 3.23 .93 ปานกลาง 

8. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 3.80 .66  มาก 

9. การควบคุมดูแลของหัวหนางาน 3.74 .88 มาก 

10. นโยบายและการบริหารองคกร 3.35 .92 ปานกลาง 

11. ความเปนสวนตัวในท่ีทำงาน 3.63 .86 ปานกลาง 

12. ความม่ันคงในงาน 3.41 1.17 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.55 .87 มาก 

X 
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 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินรายดานของบุคลากรในเทศบาลตำบลลาดหญามี

ภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 3.55), (S.D. = . 87) และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีแรงจูงใจ

อยูในระดบัมากจำนวน 6 ดาน โดยดานท่ี 1 แรงจูงใจท่ีเกิดจากความสำเร็จของงานมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด (X= 4.00), (S.D. = .62) มีแรงจูงใจในระดับปานกลางจำนวน 6 ดาน และปจจัยที่สงผล

นอยที่สุด ไดแก ดานการเลื่อนตำแหนง ซึ่งประกอบดวย ดานคาจางและเงินเดือน การเลื่อน

ตำแหนง ความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ นโยบายและการบริหารองคกร ความเปนสวนตัวในท่ี

ทำงาน และความม่ันคงในงาน 

 ขอเสนอแนะจากการประเมิน ไดแก ดานการสรางความสัมพันธของบุคลากรในองคกร

ยังขาดความสัมพันธท่ีดี หากมีความสัมพันธท่ีดีอาจจะทำใหงานราบรื่นมากกวานี้ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยปจจัยที่มีสงผลตอแรงจูงใจของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี พบวาโดยภาพรวมระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีแรงจูงใจอยู

ในระดับมากสอดคลองกับพิเชษฐ ศรีไชยวาน (2554) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องคการบริหารสวนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ผลวิจัยพบวา ระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบล เขตพื้นท่ี

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=4.27,S.D.=0.43) สามารถแยก

วิเคราะหเปนรายดานได ดังนี้  

        5.2.1 ดานความสำเร็จในการทำงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรมีความรูสึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานท่ีสามารถ

ปฏิบัติงานสำเร็จตามเปาหมาย และสามารถแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวง 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของจุไรรัตน โชติรื่น (2554, น. 94) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตำบลนาขาม อำเภอกุฉินนารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  ผลวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลนาขาม มีแรงจูงใจโดยภาพรวมในดาน

ความสำเร็จในการทำงานอยูในระดับมาก 
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5.2.2 ดานการไดรับการยินยอม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน และ

ผูบังคับบัญชามอบหมายงานที่สำคัญใหทำอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของโชติกา ละโส 

(2555, น. 61) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มีแรงจูงใจในภาพรวมดานผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

        5.2.3 ดานงานที่ทำมีลักษณะเปนงานที่นาสนใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา งานที่บุคลากรปฏิบัติมีความทาทายความสามารถ 

และตรงกับความรู ความถนัดของตน ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของปฐมวงค สีหาเสนา 

(2557, น. 78)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลคายเนิน

วงตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตำบลคายเนินวงตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีมี

แรงจูงใจในภาพรวมดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

        5.2.4 ดานความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรไดรับอิสระในการตัดสินใจในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ และสามารถ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของธานี 

แสงจันทร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

กรมการปกครองกรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองกรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทำการ

ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ มีแรงจูงใจในภาพรวมดานความรับผิดชอบในงานอยูในระดับมาก 

        5.2.5 ดานคาจางเงินเดือนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรบางตำแหนงพอใจกับสวัสดิการ คาจางเงินเดือนที่เหมาะสมกับ

ความรู และเพียงพอตอการดำรงชีพในปจจุบัน แตอาจจะมีบุคลากรบางตำแหนงที่ไมไดรับสวสัดี

การ และไดรับคาจางเงินเดือนท่ีไมเพียงพอตอการดำรงชีพในปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของจุไรรัตน โชติรื่น (2554, น. 94) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินนารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรตำบลนาขาม อำเภอกุฉินนารายณ จังหวัดกาฬสินธุ มีแรงจูงใจในภาพรวมดานเงินเดือน

และประโยชนเก้ือกูลอยูในระดับปานกลาง 

        5.2.6  ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรบางตำแหนงพอใจในการไดพิจารณาเลื่อนข้ัน

อยางยุติธรรมและการพิจารณาข้ึนเงินเดือนคาจางท่ีสูงข้ึนอยางยุติธรรม แตอาจจะมีบุคลากรบาง

ตำแหนงไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันอยางยุติธรรมและไมไดรับการพิจารณาข้ึนเงินเดือนคาจาง

ที ่สูงขึ ้นอยางยุติธรรม ซึ ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจุไรรัตน โชติรื ่น (2554, น. 94) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตำบลนาขาม อำเภอกุฉินนารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตำบลนาขาม อำเภอกุฉินนารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ มีแรงจูงใจในภาพรวมดานการไดรับการเลื่อนตำแหนงอยูในระดับปานกลาง 

        5.2.7 ดานความเจริญกาวหนาในการทำงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมใน

อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรบางตำแหนงพอใจที่ไดรับการสนับสนุนให

ศึกษาตอและพัฒนาความรูอยูสม่ำเสมอ และไดรับการเขาฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ แตอาจจะมี

บุคลากรบางตำแหนงที่ไมไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ และเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของธานี แสงจันทร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครองกรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครอง

จังหวัดอำนาจเจริญ ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง

กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ มีแรงจูงใจในภาพรวมดานการ

ประสบความสำเร็จในชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

        5.2.8 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในอยู

ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรไดรับการปฏิบัติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน คอยชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันตลอดเวลา และติดตอประสานงานกับเพื่อนรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม

สอดคลองกับผลงานวิจัยของปฐมวงค สีหาเสนา (2557, น. 78)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลคายเนินวงตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลคายเนินวงตำบล 

บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีแรงจูงใจในภาพรวมดานความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงานอยูในระดับมากท่ีสุด 
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        5.2.9 ดานการควบคุมดูแลของหัวหนางาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมใน

อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรมีหัวหนางานที่มีความรูความสามารถในการ

บริหารงาน และหัวหนางานมีการบังคับบัญชาการในองคกรเปนไปตามลำดับขั้นตอน ซึ่งไม

สอดคลองกับผลงานวิจัยของปฐมวงค สีหาเสนา (2557, น. 78) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลคายเนินวงตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด

จันทบุรี ผลวิจัยพบวา  มีแรงจูงในในภาพรวมดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาการอยูในระดับ

มากท่ีสุด 

        5.2.10 ดานนโยบายองคและการบริหาร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในอยู

ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  

        5.2.11 ดานความเปนสวนตัว มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรมีความรูสึกวาเพื่อนรวมงานใหเกียรติและไมกาวกายงานมี

ความเปนสวนตัวเม่ือปฏิบัติงานในองคกร ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธานี แสงจันทร (2553, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง

กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

        5.2.12 ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา องคกรมีการจัดระบบสวัสดีการสำหรับบุคลากรที่ดี และมีระบบการ

ปฏิบัติท่ีปลอดภัยมีความม่ันคง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของจุไรรัตน โชติรื่น (2554, น. 94) 

ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตำบลนาขาม อำเภอกุฉินนารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ ผลวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและประโยชนเกื้อกูลโดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ผู บังคับบัญชา ควรสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากร ไดแก

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และการทำงานเปนทีม 
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2. บุคลากร ควรพัฒนาความรูทักษะของตน เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความรูความสามารถ เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานและประชาชน 

3. ผ ู บ ังค ับบัญชาหร ือห ัวหนางานควรส งเสร ิมก ิจกรรมเพื ่อเสร ิมสร าง

ความสัมพันธใหแกบุคลากร ไดแก การจัดกิจกรรมเเขงขันกีฬาภายใน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

4. ผูบังคับบัญชา ควรบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานที่ตั้งไว 

และบุคลากรควรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงาน เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลตำบลลาดหญา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพียงองคกรเดียวขอมูลจึงมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนเพื่อใหไดขอมูลท่ี

เพ่ิมข้ึน 

 2. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจพิจารณาการใชรูปแบบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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ความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาท่ีฝายการเงิน 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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Wongduan Thangphum1
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาที่ฝาย

การเง ินของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี และ

ข อ เสนอแนะของบุ คลากรผู ใ ช บ ริ ก าร ท่ี มีต อการ ใหบร ิ การ เจ าหน า ท่ี ฝ ายการ เ งิน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื ่อนำมาปรับปรุง 

พัฒนาการใหบริการดานการเงิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้เปนบุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา กำหนดคำตอบเปนขอความ 5 ระดับ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี 
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ผลการศึกษาพบวา  บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี มีความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาที่ฝายการเงินของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลำดับ

คาเฉลี่ย พบวาดานท่ีมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.46) รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.44) ตามดวย ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.42)  และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 โดยประเด็นที่ผู ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการนอยท่ีสุด คือ มีการอำนวยความสะดวกในการสืบคนหนังสือราชการ ( X  = 4.05) ท้ังนี้

มีขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการดำเนินการดานการเงิน คือ เจาหนาที ่การเงิน

ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการเงิน แตควรเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ เชน ระบบการเงินท่ี

รวดเร็วขึ้น แบบฟอรมที่มีรูปแบบสากล และผังขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งผู วิจัยจะดำเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตอไป  

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การบริการ งานการเงิน 

Abstract 

This research aimed to study satisfaction and recommendation of financial 

officer’s services of Humanities and Social Sciences, Kanchanaburi Rajabhat 

University. The results could be used to improve further services. The sample 

consisted of 56 faculty staff. A Five-scale questionnaire was used as the research 

instrument. Data were analyzed by percentage, average, and standard deviation.   

The findings showed that the staff’s satisfaction in the overall aspect was 

at the highest level. When considering in each aspect, the satisfaction of financial 

officer, quality of services, facilities, and service procedure were at the highest level 

with an average score of 4.46, 4.44, 4.42, and 4.41 respectively. In the official 
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document retrieval aspect, on the other hand, was at the lowest level with an 

average score of 4.05. The results could help the researcher develop financial 

services in the future.   

Keywords: satisfaction, services, finance 

บทนำ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ถือเปนปจจัยสำคัญท่ีวัดความสำเร็จในการใหบริการ การ

ท่ีจะทำใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ตองอาศัยปจจัยหลายดาน เชนกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการเจาหนาท่ีผูใหบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลใหผูรับบริการเกิด

ความพึงพอใจสูงสุดและชวยใหหนวยงานประสบความสำเร็จในดานการบริหารจัดการ (ยุวดี 

ใจซ่ือตรง, 2550.) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานที่ขึ ้นตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยมีแผนพัฒนาคณะเพ่ือใชเปนกรอบแนว

ทางการบริหารและการขับเคลื่อนคณะ มีการกำหนดพันธกิจที่สำคัญ 3 ดาน คือ ดานวิชาการ 

ดานบริการสังคม และดานบริหารจัดการ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรท่ี 9 และ

ยุทธศาสตรที่ 10 กำหนดยุทธศาสตรในดานบริหารจัดการ ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 9 การบริหารงาน

ยึดหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรที ่ 10 การบริหารจัดการเนนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการของคณะที่มุงเนนใหการดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการดำเนินงานใด ๆ ก็ตาม การบริการงานบุคคลเปนปจจัย

สำคัญของหนวยงาน ซึ่งความสำเร็จของหนวยงานขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน โดย

ประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอยูกับวิธีการบริหารงานบุคคลเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

ในการทำงาน เพราะหากผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทำงาน จะสงผลใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพ โดยในสวนของการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการแบง

โครงสรางการบริหารของสำนักงานคณบดี เปน 4 งาน (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2563.) ดังนี ้
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1. งานบริหารงานท่ัวไป

2. งานบริหารกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

3. งานบริหารวิชาการ

4. งานบริหารกิจการพิเศษและศูนยภาษา

ฝายการเงินและงบประมาณอยูภายใตงานบริหารทั่วไป งานการเงินเปนงานที ่มี

ความสัมพันธกับการดำเนินงานของสาขาวิชา และหนวยงานภายในของคณะ เพราะการ

ดำเนินงานทุกกิจกรรมตองมีงบประมาณในการขับเคลื่อนใหกิจกรรมนั้น ๆ ใหสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ยกตัวอยาง เชน การจัดโครงการตองมีขั้นตอนตั้งแตการ

เขียนโครงการ การขออนุมัติจัดโครงการ และการขอใชงบประมาณ รวมไปถึงการเบิกจาย

งบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองหรือเปนการเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติภารกิจของทางราชการ การจัดประชุมคณะกรรมการ 

คณะทำงาน ซึ่งจะเห็นไดวาทุกกระบวนการทำงานลวนมีความสัมพันธกับฝายการเงินทั้งสิ้น 

ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานดานการเงินมีหนาที่รับผิดชอบและใหบริการดานการเงิน การ

เบิกจาย การตรวจหลักฐานเอกสารตาง ๆ ที่ใชประกอบการเบิกจาย กอนที่จะดำเนินการสง

เบิกจายที่งานบริหาร การคลังของมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความพึง

พอใจตอการใหบริการเจาหนาที ่ฝ ายการเงิน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วาผูรับบริการมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ประกอบกับ

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการทำงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

แกไขการใหบริการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพซ่ึงจะเปนประโยชนตอการใหบริการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาท่ีฝายการเงิน ของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

2. เพื ่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของบุคลากรผู ใชบริการที ่มีตอการ

ใหบริการของงานการเงินในการนำมาพัฒนาการใหบริการดานการเงินของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้จัดทำข้ึนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการใหบริการ และศึกษา 

แนวทางการพัฒนางานฝายการเงิน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี     

ขอบเขตเชิงประชากร  

บุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ไดแก  คณบดี รองคณบดี  อาจารยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน (ไมรวมอาจารยชาวตางประเทศ) โดยทำการเก็บขอมูลจาก

ประชากรท้ังหมด 

ขอบเขตเชิงเวลา  

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตั้งแต 1 มกราคม 2563 – เมษายน 2563 

นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบ เปนการรับรู ของ

ผูรับบริการที่ไดรับการตอบสนองจากการใหบริการของผูใหบริการ ซึ่งผูรับบริการมีความสุขและ

เกิดความพึงพอใจและเกิดผลสำเร็จตามความมุงหวังหรือเกินความคาดหมายแกระดับความพึง

พอใจที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบของการบริการ และบุคคลยอมมีความพึง

พอใจท่ีมีความแตกตางกันออกไป 

การบริการ หมายถึง  การกระทำหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อตอบสนองความ

ตองการของบุคคลหรือองคกรใหไดรับความพึงพอใจ สมความมุงหมายที่บุคคลหรือองคกรนั้น

ตองการ เนื ่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ ้นอยู กับ “ความพึงพอใจ” ซึ ่งเปนเรื ่องของ 

“ความรูสึก” ไมมีหนวยวัด นิยามของคำวาบริการจึงขึ้นอยูกับการพยายามอธิบายเพื่อใหเขาใจ

ตรงกัน 

ดานกระบวนการ/ขั ้นตอนการใหบริการ หมายถึง รูปแบบ กระบวนการ ขั ้นตอน 

ระยะเวลาหรือวิธีการดำเนินงานท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ  
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ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเชิงเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้จัดทำข้ึนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการใหบริการ และศึกษา

แนวทางการพัฒนางานฝายการเงิน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 

ขอบเขตเชิงประชากร

บุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ไดแก คณบดี รองคณบดี อาจารยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน (ไมรวมอาจารยชาวตางประเทศ) โดยทำการเก็บขอมูลจาก

ประชากรท้ังหมด

ขอบเขตเชิงเวลา

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตั้งแต 1 มกราคม 2563 – เมษายน 2563

นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัย

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบ เปนการรับรู ของ

ผูรับบริการที่ไดรับการตอบสนองจากการใหบริการของผูใหบริการ ซึ่งผูรับบริการมีความสุขและ

เกิดความพึงพอใจและเกิดผลสำเร็จตามความมุงหวังหรือเกินความคาดหมายแกระดับความพึง

พอใจที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบของการบริการ และบุคคลยอมมีความพึง

พอใจท่ีมีความแตกตางกันออกไป

การบริการ หมายถึง การกระทำหรือดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อตอบสนองความ

ตองการของบุคคลหรือองคกรใหไดรับความพึงพอใจ สมความมุงหมายที่บุคคลหรือองคกรนั้น

ตองการ เนื ่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ ้นอยู กับ “ความพึงพอใจ” ซึ ่งเปนเรื ่องของ

“ความรูสึก” ไมมีหนวยวัด นิยามของคำวาบริการจึงขึ้นอยูกับการพยายามอธิบายเพื่อใหเขาใจ

ตรงกัน

ดานกระบวนการ/ขั ้นตอนการใหบริการ หมายถึง รูปแบบ กระบวนการ ขั ้นตอน

ระยะเวลาหรือวิธีการดำเนินงานท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือ

ดานเจาหนาที ่ผู ใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ฝายการเงินคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีหนาท่ีอำนวยความสะดวก ใหบริการท่ีมีความยืดหยุน สรางภาพลักษณท่ีกอใหเกิด

ความรูสึกท่ีดีข้ึนในใจของผูรับบริการ ดวยความกระตือรือรน มีอัธยาศัยท่ีดี และการสื่อสาร 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานที่และจุดบริการ การอำนวนความสะดวก

ดานตาง ๆ การแจงขอมูลขาวสารใหผู ร ับบริการ การนำระบบสารสนเทศเขามาใชในการ

ดำเนินงานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลการดานเงิน  

ดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง การสรางความประทับใจใหกับผูมารับบริการท่ีตรง

ตามความตองการ ครบถวน และเกิดความถูกตอง  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการใหบริการเจาหนาที่ฝายการเงิน

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

2. ไดทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของผูรับบริการ

3. สามารถนำขอมูลไปใช ประโยชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหเกิด

ประสิทธิภาพในการใหบริการดานการเงินท่ีดียิ่งข้ึน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ทำการเก็บขอมูลจากแหลงท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  ไดแก การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปแจกใหกับบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และขอความรวมมือใหชวยตอบ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยอธิบายถึงความเปนมาและความสำคัญในการศึกษาวิจัยใหแก

ผู ตอบแบบสอบถามทราบ และใหผู ตอบแบบสอบถามทำแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-

administered survey) 
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120         บทความวิจัยและบทความวิชาการ

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ไดแก บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 56 คน ใน

การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรครอบคลุม 100 เปอรเซ็นต จึงไมไดกำหนดกลุม

ตัวอยาง 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสราง

ข้ึนโดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับงานวิจัย รวมท้ัง

แนวคิดและทฤษฎีและผลงานที่เกี ่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม

2. รวบรวมเนื้อหาที่ไดจากเอกสารเพื่อนำมาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม

เก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยโครงสรางแบบสอบถาม แบงคำถามออกเปน 3 สวน

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามปลายปด  (Close-ended response question) จำนวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ 

อายุ การปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ระดับการศึกษา  สาขาวิชา และ ประเภทของงานที่ทานรับ

บริการ โดยใหเลือกตอบ (Check list) ตามขอความท่ีกำหนดให 

ขอท่ี 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale ) 

ขอท่ี 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

  ขอท่ี 3 ตำแหนงงาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal 

Scale) 

  ขอที่ 4 ระดับการศึกษา  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal 

Scale) 

ขอท่ี 5 อายุงาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

ขอท่ี 6 สาขาวิชา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

ขอท่ี 7 ประเภทของงานท่ีทานรับบริการ (Ordinal Scale) 

สวนที ่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นปลายปด (Close-ended response 

question) เก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาท่ีฝายการเงิน 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายเปด  (Open-ended response 

question) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนางานของฝายการเงิน

นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ 

แกไขปรับปรุงใหถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสมท้ังเนื้อหาสาระและการใชถอยคำสำนวนภาษา

3. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปขอความอนุเคราะหใหผู เชี่ยวชาญ จำนวน 3

ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) พิจารณา

ตรวจสอบอีกครั ้งใหสมบูรณกอนนำทดลอง (Try out) โดยวัดความสอดคลองขอคำถามใน

แบบสอบถามวัตถุประสงค (Index of item objective Congruence: IOC)  การตรวจสอบคา

ความเที่ยงตรงดานเนื้อหาสามารถกระทำโดย นำแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาวา ขอสอบ

แตละขอมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไมอยางไร ถามีความสอดคลอง

ผูเชี่ยวชาญจะใหคาเปน “+1” แตถาผูเชี่ยวชาญเห็นวาขอสอบขอนั้น ไมมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคจะใหคาเปน “-1” และในกรณีที ่ผู เชี ่ยวชาญไมแนใจวาขอสอบขอนั ้นมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไมก็จะใหคาเปน “0” 

4. เมื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว  หากมีการปรับปรุงแกไขใหทำการปรับปรุง

แกไขแบบสอบถาม แลวสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบซ้ำอีกท้ังฉบับอีกครั้งหนึ่งจนกวาแบบสอบถาม

ท้ังฉบับจะผานการประเมินทุกขอคำถาม 

5. ตรวจสอบค ุณภาพของแบบสอบถาม โดยการทดสอบความเช ื ่อ ม่ัน

(Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) 

กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไมใชสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จำนวน 30 คน 

เพื ่อหาคาความเชื ่อมั ่นโดยวิธ ีหาคาส ัมประสิทธิ ์แอลฟาคอนบราช (a-coefficient) หรือ

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เปนคาความเชื่อมั่นที่คำนวณหาไดจากสูตรครอนบ

ราช (Cronbach)

6. ปรับปรุงแกไขขอคำถามในแบบสอบถามท่ียังไมเหมาะสม แลวพิมพเปนฉบับ

ที่สมบูรณและตรวจสอบรายละเอียดของความถูกตองในถอยคำหรือสำนวน เพื่อนำไปใชเปน

เครื่องในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ทำการเก็บขอมูล

จากแหลงที ่ เก ี ่ยวของ ดังนี้  ข อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  ไดแก การใชแบบสอบถาม 

(Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปแจก

ใหกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และขอความ

รวมมือใหชวยตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยอธิบายถึงความเปนมาและความสำคัญใน

การศึกษาวิจัยใหแกผูตอบแบบสอบถามทราบ และใหผูตอบแบบสอบถามทำแบบสอบถามดวย

ตนเอง (Self-administered survey)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดการทำการศึกษา

คนควาวิจัยจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแลว เชน ตำรา บทความ นิตยสาร เว็บไซต วิทยานิพนธ 

และงานวจิัยท่ีเก่ียวของ 

4. การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

ใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามนำมาทำการวิเคราะห  ตามลำดับข้ันตอน  ดังนี้

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจก

แจงความถ่ี หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  เปนรายขอและโดยรวม  เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

3. นำผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติมาแปลผล  โดยกำหนดคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ

ตามเกณฑตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนคำตอบ (ชัชวาล 

เรืองประพันธ, 2539.) ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ให  5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมาก  ให  4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให  3 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจนอย  ให  2 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ให  1 คะแนน 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ทำการเก็บขอมูล

จากแหลงที ่ เก ี ่ยวของ ดังนี้ ข อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแก การใชแบบสอบถาม

(Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปแจก

ใหกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และขอความ

รวมมือใหชวยตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยอธิบายถึงความเปนมาและความสำคัญใน

การศึกษาวิจัยใหแกผูตอบแบบสอบถามทราบ และใหผูตอบแบบสอบถามทำแบบสอบถามดวย

ตนเอง (Self-administered survey) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดการทำการศึกษา

คนควาวิจัยจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแลว เชน ตำรา บทความ นิตยสาร เว็บไซต วิทยานิพนธ

และงานวจิัยท่ีเก่ียวของ

4. การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามนำมาทำการวิเคราะห ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจก

แจงความถ่ี หาคารอยละ

2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอและโดยรวม เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

3. นำผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติมาแปลผล โดยกำหนดคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ 

ตามเกณฑตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนคำตอบ (ชัชวาล

เรืองประพันธ, 2539.) ดังนี้

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ให 5 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมาก ให 4 คะแนน

ระดับความพึงพอใจปานกลาง ให 3 คะแนน

ระดับความพึงพอใจนอย ให 2 คะแนน

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน

 จากแบบสอบถามในสวนที่ 2 และสวนที่ 3  มีเกณฑการใหระดับคะแนนในแต

ระดับชั้นจะใชการคำนวณชวงกวางของแตละคะแนนในแตละชั้นหรือการหาความกวางของอันตร

ภาคชั้น ดังนี้   

ระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจปฏิบัติ ระดับคาเฉลี่ย 

มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 

มาก  3.41 – 4.20 

ปานกลาง 2.61 – 3.40 

นอย  1.81 – 2.60 

นอยท่ีสุด 1.00 – 1.80 

 ความกวางของอันตรภาคชั ้นของคาเฉลี ่ยมีคาเทากับ 0.8 ซึ ่งไดคามาจากการ

คำนวณโดยการใชสมการทางคณิตศาสตรดังนี้ (ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2539) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น   =     คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 

 จำนวนชั้น 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาที ่ฝ ายการเงิน ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถสรุปได ดังนี้  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 58.93

อายุผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 31-40 ป  จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 53.57 อายุ

การปฏิบัติงาน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุการปฏิบัติงานสวนใหญ มีอายุการปฏิบัติงาน 

ระหวาง 7 – 11 ป จำนวน 20 คน คนเปนรอยละ 35.71 ตามดวยอายุการปฏิบัติงานระหวาง 2 – 

6 ป จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 30.36  ตำแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตำแหนง

งาน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 69.64 ระดับการศึกษา 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท  จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 75.00 

สาขาวิชา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

14.29 รองลงมาคือสำนักงานคณบดี จำนวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 14.29 ประเภทของงานที่ทาน

รับบริการ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใชบริการมากที ่สุด คือ การจัดทำชุดเบิกจาย

โครงการ/กิจกรรม จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 57.14 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาท่ีฝายการเงิน

ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจตอการใหบริการ ภาพรวม

รายการประเมิน กลุมตัวอยาง(N=56) 

S.D. การแปลผล 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 4.41 0.56 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.46 0.57 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.42 0.50 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ 4.44 0.55 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.43 0.53 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาที่ฝายการเงิน ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่ส ุดทุกดาน ( X  = 4.43, 

S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายดานจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปนอยที่สุด ไดแก ดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ ( X  = 4.46, S.D. 0.57) ดานคุณภาพการใหบริการ ( X  = 4.44 S.D. = 0.55) ดานสิ่ง

อำนวยความสะดวก ( X  = 4.42, S.D. = 0.50) และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

( X  = 4.41, S.D. 0.56) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของบุคลากรผูใชบริการที่มีตอ

การใหบริการของงานการเงิน ในการนำมาพัฒนาการใหบริการดานการเงิน ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

จากการศึกษาแบบสอบถามปลายเปดเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของ

บุคลากรผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของงานการเงิน ในการนำมาพัฒนาการใหบริการดาน

การเงิน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งไดมีการตั้ง
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คำถามในสองประเด็น คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานดานงานเงิน 

และขอเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานดานการเงิน พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไมไดใหขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค แตมีการใหขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมกระบวนการ วิธีการท่ีทำใหระบบการเงิน รวดเร็ว ไมยุงยาก

2. ควรมีการกำหนดแบบฟอรมทางดานการเงินใหเปนรูปแบบสากล

3. ควรมีผังการเบิกจายในแตละรายการ

4. งานการเงินคณะ ดูแลดีมาก รอบคอบ รัดกุม และปฏิบัติงานทันเวลา

5. ควรมีเงินประจำตำแหนงใหเจาหนาท่ี 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเจาหนาที ่ฝ ายการเงินของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปราย

ผลไดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรตอการให บริการเจ าหนาที ่ฝ ายการเง ิน ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุดทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้ง 4 ดาน อยูใน

เกณฑระดับมากที่สุด โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการสูงสุด รองลงมาคือ 

ดานคุณภาพการใหบริการ ตามดวยดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ใหบริการ สามารถอธิบายไดวา บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี สวนใหญมีความพึงพอใจในการใหบริการดานการเงิน โดยเจาหนาที ่มีความรู

ความสามารถ เขาใจในเรื่องการเบิกจายงบประมาณเปนอยางดี มีการใหบริการดวยความเสมอภาค

ไมเลือกปฏิบัติ เจาหนาที่มีความกระตือรือรน อัธยาศัยดีและมีจิตบริการ มีการติดตาม แจงขอมูล 

รายงานความกาวหนาของงาน และมีความยืดหยุนในการใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุภา

ภรณ คณะเวทย (2559 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรตอการใหบริการ

งานการเงิน โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอ

การใหบริการของงานการเงิน โรงพยายาลมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการใหบริการของงานการเงิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ในภาพรวม บุคลากรท่ีใชบริการ
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มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.7, SD = .527) โดยเมื่อคิดรายดานที่มีคาเฉลี่ยระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด คือ ดานเจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ ( X  = 4.07, SD = .563)  รองลงมาดาน

เอกสารเบิกจาย ( X  = 3.77, SD = .629)  ดานขั้นตอนการดำเนินการ ( X  = 3.72, SD = .580)  

และดานสถานที่ ( X  = 3.25, SD = .693) ตามลำดับ  รวมทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของยุวดี  

ใจซื ่อตรง (2549) ศึกษาเรื ่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการของกองการเงินและบัญชีของ

ขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน พบวา ขาราชการและบุคลากรมีความพึง

พอใจตอการใหบริการของกองการเงินและบัญชีอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานเจาหนาที่บุคลากรที่ใหบริการ และดาน

การใหบริการ สวนอีก 2 ดาน คือ ดานสถานที่ และดานการอำนวยความสะดวก อยูในระดับ ปาน

กลาง ตัวแปรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง อายุการทำงาน รูปแบบการใชบริการ และ

หนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน ไมมีผลทำใหความพึงพอใจตอการใหบริการของกองการเงินและ

บัญชีของขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน ทุกตัวแปรแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

 1. ควรเพ่ิมกระบวนการ วิธีการท่ีทำใหระบบการเงิน รวดเร็ว ไมยุงยาก 

 2. ควรมีการกำหนดแบบฟอรมทางดานการเงินใหเปนรูปแบบสากล 
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กริช : การประกอบสรางความเปนวีรบุรุษของอิเหนาในฐานะตัวละครเอก

ชายในบทละครพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาในรัชกาลท่ี 2 
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บทคัดยอ 

บทละครพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ 2 ไดรับอิทธิพลจากเรื่องปนหยีมลายูมา

ตั้งแตสมัยอยุธยา ดังนั้น เนื้อเรื่องจึงยังคงมีวัฒนธรรมมลายูปรากฏอยู โดยเฉพาะกริชซ่ึงสำคัญยิ่ง

ตอวิถีชีวิตของชายชาวมลายูจึงมีกลาวถึงควบคูไปกับอิเหนาซึ่งเปนตัวละครเอกชาย ทั้งนี้ กริชมี

ความสำคัญตอความเปนวีรบุรุษของอิเหนา 3 ประการ คือ กริชในฐานะเครื่องแสดงฐานันดร 

ปรากฏตอนประสูติ ตอนแตงกาย และตอนเรียนวิชา แสดงใหเห็นวาอิเหนามีชาติตระกูลสูง มี

บุญญาธิการ เปนรัชทายาทของเมืองกุเรปนซึ่งเปนเมืองเอกและสืบเชื้อสายจากเทวดา กริชใน

ฐานะอาวุธประจำกาย ปรากฏตอนผจญภัยและตอนสูรบ แสดงใหเห็นวาอิเหนาชำนาญการรบ

และเปนท่ีครามเกรงของศัตรู และกริชในฐานะเครื่องมือสื่อสาร ปรากฏตอนขมขวัญศัตรูและตอน

เรียกรองความสนใจจากคนรัก แสดงใหเห็นวาอิเหนามีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงอารมณ

ความรูสึก การประกอบสรางกริชใหเปนเทพอาวุธของอิเหนาชวยสงเสริมภาพลักษณของอิเหนา

ในฐานะวรีบุรุษนักรบและวีรบรุุษนักรักไดเปนอยางดี 

คำสำคัญ: กริช อิเหนา การประกอบสราง วีรบุรุษ ตัวละครเอกชาย 
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Abstract 

The play “Inao” written by King Rama II has been influenced by Malay Panji 

since Ayutthaya Period; therefore, the plot still has Malay culture in it. Kris, the 

traditional Malay dagger, in particular, is very important to the way of Malay men’s 

life. In Inao Play, kris is mentioned side by side with Inao, the male protagonist, and 

it plays crucial role in his heroism in 3 significant ways: 1) As a symbol of Inao’s 

social status when he was born, gets dressed, and studies. Kris represents his royal 

blood, merit, and status as an heir of Kurepan City, the main city descended from 

the divine. 2) As a personal weapon during his adventure and battle, it again shows 

his ability to combat and threaten enemies. 3) As a communication tool used for 

intimidating enemies and demanding attention from lovers. This reveals his 

aptitude for expressing emotions and feelings. The construction of Inao's kris as god 

weapon greatly enhances his heroic image as a warrior and lover hero. 

Keywords: kris, Inao, the creation, hero, male protagonist 

บทนำ 

กริชเปนอาวุธที่มีความสำคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของชายชาวมลายู เปนอาวุธสั้นประจำชาติ

มลายูมาเปนระยะเวลานานกวา 600 ป (สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย 

แกวขาว, 2543, หนา 76) เพราะมีความเชื่อมโยงกับศาสนาฮินดูซ่ึงมีการเผยแผจากอินเดียเขาไป

ในชวาประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 กลาวคือ ทางคติฮินดูผูที่นับถือลัทธิไศวนิกายเชื่อกันวากริช

เปนศัสตราวุธของพระศิวะ ดังนั้น กริชเลมแรกจึงมีตนกำเนิดท่ีชวาและไดรับความนิยมอยางมาก

ในสมัยปนหยี (Panji) กอปรกับมีตำนานเกี่ยวกับอภินิหารของกริชอันเกี่ยวเนื่องกับกษัตริยชวา 

ชาวชวาจึงเชื ่อกันวากริชเปนตัวแทนของพระศิวะ (โสมรัศมี สินธุวณิก, 2547, หนา 414) 

เพราะฉะนั้นการที่ชายชาวมลายูพกกริชติดตัวไปดวยเสมอจึงเปนเสมือนมีพระศิวะ พระอุมาและ

พระคเณศคอยปกปองคุมครองอยูตลอดเวลา (สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย 

แกวขาว, 2543, หนา 81) ความเชื่อเกี่ยวกับกริชดังที่กลาวมามีอิทธิพลตอชายชาวมลายูในแถบ
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คาบสมุทรมลายูในสมัยตอมาจนถึงปจจุบัน ดังที่โฮลสไตน (Holstein) ไดกลาวไววา กริชเปน

อาวุธชั้นสูงสุดที่ชาวมลายูใชมีลักษณะที่มาเปนเทพ ชายมลายูคนใดไรกริชยอมถูกดูแคลน...จะ

รูสึกอับอายถาออกจากบานโดยไมพกกริช ชายมลายูไมเคยเลยที่จะเคลื่อนไหวโดยไมมีกริช...” 

สวนรัฟเฟล (Raffles) กลาววาเขาเคยเสนอใหจำกัดการพกกริชเฉพาะเจานายและขาราชการ แต

ผูนำทองถิ่นไดอธิบายวาชายมลายูที่ไรกริชจะรูสึกวาเปลือยราง (อางถึงใน สุธิวงศ พงศไพบูลย, 

สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย แกวขาว, 2543, หนา 106-107) อีกท้ังกริชยังเปนอาวุธประจำตระกูล

ดวย จะเห็นไดวากริชมีบทบาทสำคัญอยางมากตอสังคมมลายู ดังท่ีมีคำพังเพยชวาโบราณกลาวไว

วา สิ่งสำคัญ 5 ประการที่เปนสมบัติล้ำคาอันเปนศักดิ์และศรีของชายชาวชวา คือ บาน (wisma) 

ภรรยา (wanita) นก (kukila) มา (turongga) และกริช (curiga) (สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ 

ธนะสุข, และพิชัย แกวขาว, 2543, หนา 100-101) 

ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 กริชมีความสำคัญในฐานะอาวุธของ

อิเหนาซ่ึงเปนตัวละครเอกชาย มีขอสังเกตวา นอกจากชื่อของอิเหนาซ่ึงยังคงความเปนมลายู กริช

ซึ่งเปนสิ่งสำคัญสำหรับผูชายชาวมลายูดังที่กลาวไวขางตนก็ยังคงปรากฏอยูในบทบาทและ

สถานภาพของท้ังอิเหนาและตัวละครชายตัวอ่ืนดวย ท้ังนี้ เนื่องจากบทละครเรื่องอิเหนา พระราช

นิพนธรัชกาลที่ 2 ไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องปนหยีมลายูหรือนิทานปนหยี (โสมรัศมี สินธุวณิก, 

2547, หนา 28-30) ซึ่งมีการเลาขานสืบทอดตอกันมาโดยเริ่มจากสังคมชาวชวา (อินโดนีเซีย) 

มายงัสังคมมลายู (มาเลเซีย) และเผยแพรเขามาสูสังคมไทยสมัยอยุธยาในรัชสมัยพระเจาบรมโกศ 

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 2507, หนา 102-103) ดังนั้น การท่ี

เรื่องอิเหนาของไทยไดรับอิทธิพลมาจากนิทานปนหยีดังกลาวทำใหเห็นวา มีปจจัยหลายประการ

เก่ียวกับตัวละครชายที่ยังคงคุณสมบัติหรืออัตลักษณของสังคมมลายู ไดแก การตั้งชื่อ การแตง

กาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะดานการแตงกายนั้นตัว

ละครชายไมไดสวมใสเพียงเครื ่องประดับเทานั ้น แตยังมีกริชเปนอาวุธที ่ตองพกติดตัวไว

ตลอดเวลาตามอยางชายชาวมลายูทั่วไป โดยเฉพาะอิเหนาซึ่งเปนตัวละครเอกชายไดใชกริชใน

สถานการณที่หลากหลายโดดเดนกวาตัวละครชายตัวอื่น ดังนั้น ผูเขียนจึงสนใจศึกษากริชผาน

อิเหนาในฐานะวีรบุรุษ จากบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ซึ่งเปนเรื่องอิเหนา

ของไทยฉบับท่ีสมบูรณท่ีสุด เพ่ือแสดงใหเห็นวากริชมีความสำคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของอิเหนาใน

ฐานะวีรบุรุษ และเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการถายทอดวัฒนธรรมขามชาติผานตัวบท
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วรรณคดี โดยผูเขียนไดนำแนวคิดการประกอบสราง แนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษและทฤษฎีคติชน

วิทยามาใชในการศึกษาดวย  

ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ผูเขียนนำมาใชในการศึกษา “กริช : การประกอบสรางความเปน

วีรบุรุษของอิเหนาในฐานะตัวละครเอกชายในบทละครพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ 2” 

มี 3 ประการ คือ แนวคิดการประกอบสราง แนวคิดเก่ียวกับวีรบุรุษ และทฤษฎีคติชนวิทยา ดังจะ

กลาวตอไปนี้ 

แนวคิดการประกอบสราง 
ใน “Representation: Cultural Representations and Signifying Practices” ของ สจ็วรต 

ฮอลล (Stuart Hall, 1997) กลาววา คำวา ภาพแทน (Representation) การประกอบสราง 

(Construction) และ อัตลักษณ (Identity) สามารถใชแทนกันได นอกจากนี้ ยังไดนิยามคำวา 

“ภาพตัวแทน” ไววา หมายถึง การใชภาษาเพื่ออธิบายถึงบางสิ่งที่สื่อความหมายไปยังคนอื่นได 

การทำงานของภาพตัวแทนมีความซับซอนอยางยิ่ง เพราะภาพตัวแทนเปนกระบวนการทำงานที่ 

เช ื ่อมโยงกับภาษา (Language) ความหมาย (Meaning) ระบบคิด (Concept) และอำนาจ 

(Power) ฮอลลนำแนวคิดเก่ียวกับความรูและอำนาจของ มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) มาใช 

ในการวิเคราะหภาพตัวแทน จึงเกิดความคิดที่วาในการส่อืสารดวยภาษา ความหมายซึ่งเปนสิ่งท่ี 

ถูกประกอบสรางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดเสมอ ทั้งนี้ เกิดจากระบบคิดหรือการ 

ตีความ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่มาสนับสนุน เชน เพศ ประสบการณ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ชนชั้น ภูมิหลัง เศรษฐกิจ เปนตน เม่ือมีการตีความและกำหนดความหมายของภาษาแลว จะเกิด 

ความสัมพันธระหวางภาษากับการกระทำ กลาวคือ คนในสังคมจะยึดติดกับความหมายท่ีปรากฏ 

นั้น แสดงใหเห็นวาภาษาเปนรูปแบบการใชอำนาจในสังคม 
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แนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษ 

ใน “The Hero with a Thousand Faces” ของ Joseph Campbell (2008) แคม

เบลลมีแนวคิดวามนุษยชาติมีจิตใตสำนึกรวมกัน ดังจะเห็นไดจากลักษณะรวมกันของวีรบุรุษจาก

เรื่องเลาของชาติตาง ๆ แคมเบลลจึงวางแนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษและขั้นตอนการผจญภัยของ

วีรบุรุษ 3 ข้ันตอน คือ การออกเดินทาง (Departure) การครอบครู (Initiation) และการเดินทาง

กลับ (Return) และไดจำแนกประเภทของวีรบุรุษออกเปน 5 ประเภท คือ 1) วีรบุรุษนักรบ (The 

Hero as Warrior) 2) วีรบุรุษนักรัก (The Hero as Lover) 3) วีรบุรุษจักรพรรดิและทรราชย 

(The Hero as Emperor and as Tyrant) 4) วีรบุรุษผูไถถอนหรือผูกอบกูโลก (The Hero as 

World Redeemer) และ 5) วีรบุรุษนักบุญ (The Hero as Saint) 

ทฤษฎีคติชนวิทยา 

คติชนวิทยา หรือ Folklore เปนศาสตรที ่วาดวยการศึกษาขอมูลทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนหรือกลุมบุคคลที่มีการถายทอดสืบตอกันมาชวงระยะเวลาหนึ่ง วิลเลียม ธอมส (William 

Thoms) นักคิดชาวอังกฤษเปนผูท่ีคิดคนศาสตรคติชนวิทยาและนำเขาสูวงวิชาการเม่ือ ค.ศ.1846 

ตอมาคติชนวิทยาไดมีการใชในวงวิชาการอยางแพรหลายจากประเทศตะวันตก เชน อังกฤษ 

เยอรมนี ฝรั่งเศส อเมริกาใต เปนตน มายังประเทศตะวันออก เชน อินเดียและไทย เปนตน ขอมูล

ทางวัฒนธรรมที่อยูในขอบขายของการศึกษาเชิงคติชนวิทยา ไดแก ภาษา วรรณกรรม สุภาษิต 

ปริศนา บทเพลง นาฏศิลป ดนตรี เครื่องแตงกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม 

เปนตน (ก่ิงแกว อัตถากร, 2520, หนา 1-6) 

การประกอบสรางกริชสำหรับอิเหนาในฐานะวีรบุรุษในบทละครเรื ่องอิเหนา 

พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 

ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 กริชมีความสำคัญตอวิถีชีวิตของตัว

ละครชาย เชน กะหรัดตะปาตี สุหรานากง สียะตรา วิหยาสะกำ อุณากรรณ (รางแปลงของนาง

บุษบา) ระตูบุศสิหนา เปนตน โดยเฉพาะอิเหนาซ่ึงเปนตัวละครเอกชายนั้นจะตองพกกริชติดกาย

ไปดวยตลอดเวลา และมีการใชกริชในสถานการณตาง ๆ ดวยวัตถุประสงคที ่ตางกันไป ทั้งนี้ 

สามารถจำแนกความสำคัญของกริชออกเปน 3 ประการ คือ กริชในฐานะเครื่องแสดงฐานันดร 

กริชในฐานะอาวุธประจำกาย และกริชในฐานะเครื่องมือสื่อสาร ดังจะกลาวตามลำดับตอไปนี้ 
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กริชในฐานะเครื่องแสดงฐานันดร 

ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2  มีการใชกริชเปนเครื่องแสดงฐานันดร

ของอิเหนาเพื่อสงเสริมภาพลักษณวีรบุรุษใหแกอิเหนา ปรากฏในเหตุการณ 3 ชวง คือ ตอน

ประสูติ ตอนแตงกาย และตอนเรียนวิชา ดังนี้ 

ตอนประสูติ 

ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ไดกลาวถึงเหตุการณตอนท่ี

อิเหนาประสูติวา ผูที่ประทานกริชใหแกอิเหนา คือ องคปะตาระกาหลา ซึ่งเปนเทวดาบรรพบรุุษ

ของวงศ  เทวดา ด ังความว า “จ ึงน ิม ิตกร ิชแก วส ุรกานต นามกรพระหลานจาร ึกใส” 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 16) ขอความขางตนแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางบุคคลในวงศตระกูลเดียวกัน ซึ่งเห็นไดชัดวาอิเหนาถือกำเนิดในตระกูล

กษัตริย สืบเชื้อสายจากเทวดาและเปนผูที่มีบุญญาธิการเพราะถึงกับมีเทวดาตนตระกูลประทาน

กริชให สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมมลายูที ่วาแตละครัวเรือนจะมีกริชประจำตระกูลที่มีการ

ครอบครองสืบทอดตอกันมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ (สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย 

แกวขาว, 2543, หนา 117) นอกจากนี้ บนกริชยังไดมีการสลักพระนามของอิเหนาซึ่งเนนความ

อลังการตามอยางผูท่ีมีฐานันดรศักดิ์สูงสง ดังบทรอยกรองตอไปนี้ 

จึงเห็นจารึกอักษร นามกรพระโอรสา 

ชื่อหยังหยังหนึ่งหรัดอินดรา อุดากันสาหรีปาตี 

อิเหนาเองหยังตาหลา  เมาะตาริยะกัดดังสุรศรี 

ดาหยังอริราชไพร ี เองกะนะกะหรีกุเรปนฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 16-17) 

จากบทรอยกรองขางตนจะเห็นไดวา พระนามของอิเหนาบงบอกถึงชาติกำเนิด

ที่สมกับเปนวีรบุรุษไดวาอิเหนามีฐานันดรศักดิ์เปนเจาชาย (หนึ่งหรัด อุดากัน ปาตี) ที่สงางาม 

(สาหรี) และเปนรัชทายาทแหงเมืองกุเรปน (เองกะนะกะหรีกุเรปน) ซึ่งเปนเมืองเอก 1 ใน 4 

เมืองเทวดา สืบเชื้อสายจากเทวดา เปนสมมุติเทพ (หยังหยัง อินดราและเองหยังตาหลา) (โสม

รัศมี สินธุวณิก, 2547, หนา 101) มีบุญบารมีเสมอดวยพระอาทิตย (เมาะตาริยะกัด) (สุพัชรินทร 

วัฒนพันธุ, 2537, หนา 85)  

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   133 12/16/21   1:44 PM



134         บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 
 

ตอนแตงกาย 

  ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ไดกลาวถึงการแตงกายของ

อิเหนาซึ่งจะตองมีกริชเหน็บติดตัวอยูเสมอและความงดงามของกริชทำใหอิเหนาสงางามสมกับ

เปนวีรบุร ุษ ดังตัวอยางเชน “เหน็บกริชฤทธิรอนสำหรับยุทธ งามดั ่งเทพบุตรบทจรฯ”  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 31) จากขอความขางตนจะเห็นไดวากริช

เปนอาวุธประจำตัวของอิเหนาตามอยางชายชาวมลายูท่ัวไปซ่ึงไมอาจเดินทางโดยไรกริชได กลาว

ไดวากริชเปนเครื่องประดับกายที่บงบอกถึงยศศักดิ์หรือสถานภาพทางสังคม อีกทั้งลักษณะของ

กริชยังสามารถแสดงใหเห็นถงึฐานะของเจาของกริชดวย (สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, 

และพิชัย แกวขาว, 2543, หนา 106-108) 

ตอนเรียนวิชา 

  ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 มีการกลาวถึงวิชารำกริชซ่ึง

เปนวิชาเฉพาะสำหรับชนชั้นสูง ดังความวา  

...อันศิลปศาสตรสำหรับกษัตริย  ทุกสิ่งสารพัดหัดหา 

รำกริชรำกระบี่ข่ีอาชา   ศึกษาซอมเลนไมเวนวันฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 22) 

จากบทรอยกรองขางตนแสดงใหเห็นวาอิเหนามีชาติตระกูลสูง และยังมีความ

เฉลียวฉลาดสมกับที่เปนวีรบุรุษ เพราะสามารถร่ำเรียนวิชาการรบไดอยางชำนาญทุกศาสตร 

ไดแก รำอาวุธ เชน รำกริช รำกระบี่ และขี่มาศึก โดยเฉพาะรำกริชเปนการรำเพื่อใชในการตอสู

ระยะประชิดซึ่งนอกจากเนนทวงทาการรำที่สวยงามแลวยังตองเชี่ยวชาญในการใชกริชซึ่งมี

ลักษณะแปลกไปกวาอาวุธประเภทมีดหรือดาบในการสังหารศัตรู 

กริชในฐานะอาวุธประจำกาย 

 ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 กลาววาอิเหนาพกกริชในฐานะอาวุธ

ประจำกายในเหตุการณ 2 ชวง คือ ตอนผจญภัยและตอนสูรบ ดังนี้ 

  ตอนผจญภัย 

  ในบทละครเรื ่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 เหตุการณตอนที่อิเหนา

ปลอมแปลงตัวเปนโจรปนหยีก็ไดปรากฏวาอิเหนาเหน็บกริชติดตัวไว ดังบทรอยกรองวา 
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...ตรัสพลางทางเปลื้องเครื่องทรง  แปลงองคเปนชาวพนาศรี 

ถือเช็ดหนาเหน็บกริชฤทธี  มาทรงพาชีฉับพลัน... 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 98) 

 

จากบทรอยกรองดังกลาวจะเห็นไดวาแมอิเหนาปลอมแปลงตัวเปนโจรปนหยี 

แตก็ยังพกกริชไวคูกาย สอดคลองกับวัฒนธรรมมลายูที่วาชายชาวมลายูพกกริชไวเพื่อบงบอกถึง

ความเปนชายชาตรี ความเปนนักเลงหรือขุนโจร เพื่อแสดงวารักอิสระและไมยินยอมอยูใตอาณตัิ

ของผูใด (สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย แกวขาว, 2543, หนา 107) ยิ่งไปกวา

นั้น อิเหนายอมมั่นใจในอานุภาพของกริชดวยเหตุที่วากริชของอิเหนานั้นไดรับการประสิทธิ์

ประสาทอำนาจวิเศษจากองคปะตาระกาหลา ดังนั้น ในการผจญภัยในฐานะวีรบุรุษ อิเหนาจึง

สามารถมีชัยชนะตอกษัตริยเมืองอื่นไดโดยงาย อยางไรก็ตาม กริชของอิเหนามีลักษณะสวยงาม

โดดเดนยอมขัดแยงกับบุคลิกภาพของอิเหนาซ่ึงปลอมแปลงตัวอยูในสถานะโจรปา อาจกลาวไดวา

อิเหนามีเจตนาท่ีจะแสดงศักดานุภาพโดยพกกริชเปนนัย สุดแทแตวาจะมีผูใดเฉลียวฉลาดพอท่ีจะ

สังเกตเห็นและตระหนักถึงฐานันดรท่ีแทจริงของอิเหนาได  

ตอนสูรบ 

  ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 มีการกลาวถึงความสามารถ

ของอิเหนาในการใชกริชสูรบและสังหารศัตรูไดอยางเด็ดขาด ดังความวา “เห็นระตูถอยเทากาว

ผิด พระกรายกริชแทงอกตลอดหลัง” (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 

283) จากบทรอยกรองดังกลาวจะเห็นไดวาอิเหนาตอสูดวยการรำกริชอยางมีชั้นเชิงและชำนาญ

การใชกริช ทำใหทาวกะหมังกุหนิงเกิดความครามเกรง จึงพลาดทาเสียทีถูกอิเหนาสังหารดวย

กริชและสิ้นพระชนมทันที อยางไรก็ตาม ตามคติความเชื่อของชาวมลายูนั้น เม่ือมีการชักกริชออก

จากฝกแลวใบกริชจะตองไดดื ่มเลือดของศัตรูจึงจะเก็บกริชเขาฝกได (สุธิวงศ พงศไพบูลย, 

สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย แกวขาว, 2543, หนา 108) ดังนั้น การท่ีอิเหนาตองใชกริชสังหารศัตรู

ใหสำเร็จนั้นสอดคลองกับคติความเชื่อดังกลาว อีกท้ังอิเหนาเชื่อม่ันในอานุภาพของกริช ดังความ

วา “จำกูจะสังหารผลาญดวยกริช ซึ่งเทเวศรประสิทธิ์ประสาทให” (พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 282) จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาอิเหนามั่นใจในอำนาจ

ศักดิ์สิทธิ์ของกริชซึ่งปะตาระกาหลาทรงเนรมิตประทานให จึงเกิดกำลังใจในการตอสู กอปรกับ
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อิเหนาเชี่ยวชาญการรบสมกับเปนวีรบุรุษนักรบ (ศศิรัศม์ิ สินธุวณิก, 2559, หนา 134–142) ดวย

จึงสังหารศัตรูไดในท่ีสุด 

กริชในฐานะเครื่องมือส่ือสาร 

ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ไดกลาววาอิเหนาใชกริชในฐานะ

เครื่องมือสื่อสาร ปรากฏในเหตุการณ 2 ชวง คือ ตอนขมขวัญศัตรูและตอนเรียกรองความสนใจ

จากคนรัก ดังนี้ 

ตอนขมขวัญศัตรู  

ในบทละครเรื ่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 เหตุการณตอนที่อิเหนา

เผชิญหนากับระตูจรกาในเมืองดาหา ภายหลังจากเสร็จศึกกะหมังกุหนิงแลวนั้น อิเหนาไดแสดง

ทาทีคุกคามตอระตูจรกาเมื่อไดพบกัน ดังความวา “พลางขยับจับกริชฤทธา อนุชาก็ยึดพระกร

ไว” (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 304) จากบทรอยกรองขางตนจะเห็น

ไดวาอิเหนาทำทาจะชักกริชท่ีเหน็บไวออกมาเพ่ือปราบระตูจรกาซ่ึงแยงชิงบุษบาไปจากตน กิริยา

อาการนั้นทำใหสังคามาระตาตองรั้งมืออิเหนาไว เหตุการณดังกลาวก็   ทำใหเห็นไดวาอิเหนาเกิด

ความรูสึกโกรธเคืองระตูจรกาจนแทบระงับอารมณไมอยูจึงถึงกับแตะมือที่กริชเพื่อแสดงนัยวา

พรอมสูรบหากฝายระตูจรกามีปฏิกิริยาตอบโตกลับมา ปฏิกิริยาของอิเหนาที่มีตอระตูจรกา

เชนนั้นสอดคลองกับคติความเชื่อของชายชาวมลายูที่วา เจาของกริชบางคนเชื่อมั่นวาหากกริช

ของเขาถูกชักออกจากฝกทุกครั้งยอมตองมีผูถูกฆาหรือตองหลั่งเลือดสังเวยคมกริชเปนอยางนอย 

(สุธิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย แกวขาว, 2543, หนา 108) ดังนั้น จึงปรากฏ

วาสังคามาระตาตองรีบหามปรามอิเหนาไวมิใหหุนหันพลันแลนชักกริชพนจากฝก การที่อิเหนา

ตองเผชิญหนากับระตูจรกาในระยะประชิดดังกลาวทำใหเห็นวาอิเหนามีปฏิภาณไหวพริบสมกับ

เปนวีรบุรุษในการแสดงความหาวหาญตามแบบอยางของชายชาตรีผานการสัมผัสกริชอยางมีนัย

ซ่ึงบริวารท่ีแวดลอมอิเหนากับระตูจรกายอมตระหนักไดดี 

ตอนเรียกรองความสนใจจากคนรัก 

ในบทละครเรื ่องอิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลที่ 2 ไดกลาวถึงเหตุการณท่ี

อิเหนาตองการเรียกรองความสนใจจากบุษบาซึ่งเปนอดีตคูหมั้นเพราะตนเปนฝายถอนหมั้นนาง

และบัดนี ้นางเปนคูหมั้นของระตูจรกา อยางไรก็ตาม อิเหนารูสึกเสียดายบุษบาอยางยิ่งจึง
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พยายามหาทางใหไดบุษบากลับมาเปนคูครองของตนตามเดิม อิเหนาจึงใชกริชดึงดูดความสนใจ

จากบุษบาดวยการหันใบกริชสะทอนกับแสงอาทิตยจนเกิดแสงสวาง ดังบทรอยกรองวา  

...จึ่งดำเนินเดินผานออกมา  จะใหสบนัยนาโฉมฉาย 

ครั้นนางไมเห็นก็อุบาย   เย้ืองกรายฉายกริชอันฤทธีฯ 

แสงกริชแวววาบปลาบมา  ดังสายฟาตองเนตรมารศรี 

นางรองสุดเสียงเทวี   สลบลงกับท่ีทันใดฯ  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2546, หนา 347) 

  จากบทรอยกรองขางตนจะเห็นไดวาอิเหนาใชวิธีฉายใบกริชซ่ึงเปนโลหะสะทอน

กับแสงอาทิตยจนเกิดประกายแสงสวางจาบาดนัยนตาของบุษบาซึ่งเปนเปาหมาย ทำใหนางไม

เห็นอิเหนาซ้ำยังสลบไสล อยางไรก็ตาม ผลที่ตามมาก็คือบุษบาเกิดความสงสัยเกี่ยวกับแสงสวาง

จานั้นและสาละวนคิดคำนึงถึงแตอิเหนาจนถึงกับไปเสี่ยงเทียนตอหนาพระปฏิมา การท่ีอิเหนาใช

กริชเปนเครื่องมือเพื่อเรียกรองความสนใจจากบุษบาเชนนี้แสดงใหเห็นวาอิเหนามีปฏิภาณไหว

พริบในการหาวิธีแสดงความรูสึกปฏิพทัธที่มีตอบุษบาเพื่อใหนางเขาใจความรูสึกของตนไดโดยใช

เวลาไมนานเพราะใกลวันอภิเษกระหวางบุษบากับระตูจรกาแลว  อีกทั้งมีความมุงมั่นพยายามท่ี

จะใหบุษบาหันมาสนใจตนสมกับที่เปนวีรบุรุษนักรัก (ศศิรัศมิ์ สินธุวณิก, 2559, หนา 134–142) 

เพราะอิเหนายังคงยึดมั ่นอยู เสมอวานางคือคู หมั ้นที ่เหมาะสมกับตนดวยประการทั ้งปวง 

นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาแสงสวางของกริชที่อิเหนาใชสะทอนกับแสงอาทิตยนั้นมีลักษณะสวาง

แฝงดวยอภินิหารพิสดารกวาโลหะอื่นจนทำใหบุษบายังเกิดความสนเทห สอดคลองกับคติความ

เชื่อของชาวมลายูซึ่งเชื่อกันวากริชเปนอาวุธที่มีศักดานุภาพ โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับ

พระศิวะ กลาวคือ ชาวมลายูเชื่อกันวาใบกริชมีตา 3 ตา 2 ตาแรกอยูท่ีสองขางของใบกริช สวนตา

ท่ี 3 เปนตาทิพย ศักดิ์สิทธิ์เทียบเทากับนัยนตาท่ี 3 ของพระศิวะ ฉะนั้นชาวมลายูจึงเชื่อกันวากริช

สามารถสำแดงปาฏิหาริยไดนานัปการ (สุธ ิวงศ พงศไพบูลย, สมบูรณ ธนะสุข, และพิชัย  

แกวขาว, 2543, หนา 107-108) สำหรับกริชของอิเหนานั้นมีศักดานุภาพมากแตกตางกับกริชของ

ตัวละครชายตัวอื่นอันเนื่องมาจากปะตาระกาหลาทรงเนรมิตให ดวยคุณสมบัติพิเศษนี้อิเหนาจึง

อาจคาดหวังวาบุษบาจะจำกริชของตนได จึงดึงดูดความสนใจของนางดวยการฉายกริช 

 

 

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   137 12/16/21   1:44 PM



138         บทความวิจัยและบทความวิชาการ

 
 

สรุปและอภิปรายผล  

กริชซึ่งเปนอาวุธที่มีความสำคัญเชิงวัฒนธรรมในสังคมมลายูมีกลาวถึงในบทบาทของ

อิเหนาซ่ึงเปนตัวละครเอกชายในบทละครพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาในรัชกาลท่ี 2 สรุปไดวา กริช

มีความสำคัญตอความเปนวีรบุรุษของอิเหนา 3 ประการ ดังนี้  

กริชในฐานะเครื่องแสดงฐานันดร ปรากฏตอนประสูติ ตอนแตงกาย และตอนเรียนวิชา 

แสดงใหเห็นวาอิเหนามีชาติตระกูลสูง สืบเชื้อสายจากเทวดา มีบุญญาธิการ และเปนรัชทายาท

ของเมืองกุเรปนซ่ึงเปนเมืองเอก ท้ังนี้ ลักษณะดังท่ีกลาวมาเปนลักษณะของวีรบุรุษ 

กริชในฐานะอาวุธประจำกาย ปรากฏตอนผจญภัยและตอนสูรบ แสดงใหเห็นวาอิเหนา

ชำนาญการรบและเปนท่ีครามเกรงของศัตรู ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะของวีรบุรุษนักรบ 

กริชในฐานะเครื่องมือสื่อสาร ปรากฏตอนขมขวัญศัตรูและตอนเรียกรองความสนใจจาก

คนรัก แสดงใหเห็นวาอิเหนามีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงอารมณความรูสึก ลักษณะดังขางตน

เปนลักษณะของวีรบุรุษนักรบและวรีบุรุษนักรัก 

เรื ่องอิเหนาของไทยไดรับอิทธิพลจากเรื่องปนหยีมลายูมาตั้งแตสมัยอยุธยา มีหลาย

สำนวน แตสำนวนที่มีเนื้อความสมบูรณที่สุด คือ บทละครพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาในรัชกาลท่ี 

2 สำหรับเนื้อเรื่องและรูปแบบการประพันธนั้น แมวามีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบท

ความเปนไทย เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตงกาย การสรงน้ำ การจัดกองทัพและการ

เคลื่อนกระบวนทัพ ความเปนอยูของพลเมือง เปนตน แตเนื้อความก็ยังคงมีวัฒนธรรมมลายู

ปรากฏอยู เปนตนวา ตำแหนงมเหสี ตำแหนงพี่เลี้ยง ชื่อของตัวละคร สิ่งของเครื่องใชบางอยาง 

เชน ซาโบะ โดยเฉพาะกริชซึ่งสำคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของชายชาวมลายูนั้นไดมีสอดแทรกในบทบาท

และสถานภาพของอิเหนาซึ่งเปนตัวละครเอกชาย อยางไรก็ตาม แมวาตัวละครชายตัวอื่นลวนมี

กริชเปนอาวุธประจำตัวเชนเดียวกันกับอิเหนา แตกริชของอิเหนามีความพิเศษกวากริชของตัว

ละครชายตัวอื่นอยางเห็นไดชัด เพราะไดรับพระราชทานจากปะตาระกาหลาซึ่งเปนเทพบรรพ

บุรุษ ในชณะที่กะหรัดตะปาตีนั้นดาบสเปนผูปลุกเสกกริชให สวนสุหรานากงกับสียะตราแมจะ

ไดรับพระราชทานกริชจากองคปะตาระกาหลาเชนเดียวกับอิเหนาแตก็ภายหลังจากท่ีอิเหนาไดรับ

พระราชทานกอนแลวในฐานะรัชทายาทของเมืองกุเรปน การประกอบสรางวัฒนธรรมกริชไวใน

เนื้อเรื่องดังที่กลาวมานั้นทำใหเห็นถึงความสอดคลองกันระหวางคติความเชื่อเกี่ยวกับกริชของ

ชายชาวมลายูกับวิถีชีวิตของอิเหนา โดยเฉพาะในชวงที่อิเหนาออกผจญภัยทั้งในฐานะรัชทายาท
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และโจรปา กริชซึ่งมีสถานะเปนเทพอาวุธของอิเหนาชวยสงเสริมภาพลักษณของอิเหนาในฐานะ

วีรบุรุษนักรบและวีรบุรุษนักรักไดอยางดี โดยเห็นไดจากปฏิกิริยาของผูคนตามรายทางที่อิเหนา

เดินทางผานไป ตลอดจนปฏิกิริยาของศัตรูและคนรักที่แสดงตออิเหนา กลาวไดวาการประกอบ

สรางกริชใหเปนศัสตราวุธของอิเหนาเปนเครื่องยืนยันวาอิเหนามีคุณสมบัติท่ีโดดเดนเหมาะสมกับ

การเปนวีรบุรุษและยากท่ีจะมีบุคคลใดมีคุณสมบัติเทียบเทาอิเหนาได 
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ละเมิดในการควบคุมโรคไขเลือดออก 

Violation in the control of dengue hemorrhagic fever. 
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บทคัดยอ 

โรคไขเลือดออกเปนปญหาการสาธารณสุขไทยท่ีสำคัญ เพราะไขเลือดออกเปนโรคติดตอ

ที่สงผลผลกระทบอยางมากมาย ทั้งความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ สังคม มีความรุนแรงเม่ือ

เจ็บปวยแลวอาจสูญเสียถึงแกชีวติได และ แนวทางการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคท่ี

สำคัญโดยการกำจัด ควบคุมยุงลายที่เปนพาหะนำโรคทั้งทำลายแหลงเพาะพันธ กำจัดลูกน้ำ

ยุงลายและตัวแกใหมีประสิทธิภาพ การจัดการดังที่กลาวนั้นอาจจะมีหลากหลายวิธีที่เหมาะสม

กับบริบทพ้ืนท่ีนั้นๆ สวนมาตรการทางกฎหมายก็เปนอีกมาตรการท่ีจะชวยควบคุม ปองกันโรคให

เกิดประสิทธิภาพได ดั่งเชน วิธีการเรียกรองคาเสียหายความเดือดรอน จากผูกระทำผิดกฎหมาย 

จากบุคคล จากเจาหนาที่รัฐที่ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในการควบคุม

ปองกันโรคไขเลือดออก ซึ่งการละเลยตอหนาที่ของบุคคลหรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ลาชาเปน

การการกระทำละเมิดทำใหผูอื่นเดือดรอนเสียหาย บุคคล เจาหนาที่และหนวยงานทางปกครอง

นั้นจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทำนั้นอยางเหมาะสมและเปนธรรม  

คำสำคัญ: ละเมดิ การควบคมุโรคไขเลือดออก 
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Abstract 

Dengue hemorrhagic fever is an important of Thai public health problem. 

Because dengue hemorrhagic fever is a contagious disease that has a tremendous 

impact. Both socio-economic losses are severe, when sick can be fatal, and 

important epidemic control and prevention approaches are eliminated. Control 

Aedes mosquitoes that are carriers of disease and destroy breeding sites. Eliminate 

the mosquito larvae and the old ones effectively. There may be a variety of such 

arrangements that are appropriate for the context of the region. The legal measure 

is another measure to help control. Prevent disease effectively as a means of 

claiming for damages, trouble From offenders, from individuals, from government 

officials who neglect to perform duties or perform duties undue delay in the 

control and prevention of dengue hemorrhagic fever In which the neglect of the 

duties of the person or the officer who delayed the performance is an act of 

infringement which causes damage to the other person, the officer and the 

administrative agency must make reasonable and fair compensation for such act. 

Keywords: Violation, control of dengue hemorrhagic fever 

บทนำ

โรคที่มักจะระบาดในฤดูฝนนั้นมีหลายโรค แตโรคที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิดคือโรค

ไขเลือดออกโรคไขเลือดออกนับเปนปญหาการสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไขเลือดออกเปน

โรคติดตอที ่มีผลกระทบเปนวงกวางเพราะสรางความสูญเสียถึงแกชีวิต มีคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล และความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศสูง ทั้ง ๆ ที่ทุกฝายไดชวยกัน

รณรงคปองกันและควบคุมโรคนี้มาโดยตลอด แตการระบาดของโรคไขเลือดออก ก็มีมาอยาง

ตอเนื่องสถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2563 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563) มีรายงาน

ผูปวยโรคไขเลือดออก สะสมรวม 71,000 ราย ผูปวยเสียชีวิต 51 ราย อัตราปวย 107.09 ตอ

ประชากรแสนคน อัตราตาย 0.08 ตอประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค, 2564) 
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การควบคุมโรค ปองกันโรคในภาวะท่ีเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออกแลวนั้นมีหลาย

วิธีและวิธีหนึ่งท่ีมักใชกันคือการพนหมอกควันเพ่ือกำจัดตัวแกยุงลาย ซ่ึงในการดำเนินงานดังกลาว

นั้นอาจมีผลกระทบ สรางความเดือดรอนเสียหาย กระทำละเมิดสิทธิของบุคคลไดเชน ไฟไหม

ทรัพยสิน กอแหลงเพาะพันธุยุง  เพื่อเปนการควบคุมปองกันโรคใหเกิดประสิทธิภาพควรมีการ

ดำเนินมาตรการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีนั้น ๆ มาตรการทางกฎหมายก็เปนอีก

มาตรการที่จะชวยควบคุม ปองกันโรคใหเกิดประสิทธิภาพไดเชน วิธีการเรียกรองคาเสียหาย

ความเดือดรอนจากผูกระทำผิดกฎหมายจากบุคคลที่กอเหตุรำคาญ จากเจาหนาที่รัฐที่ละเลยตอ

หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาในการควบคุม ปองกันโรคเกินสมควรจึงเปนขอพิพาทอันเกิดจาก

การกระทำละเมิดทำใหผู อื ่นเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหาย เจาหนาที่และ

หนวยงานทางปกครองนั้นๆจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทำ การละเวน การละเลย

ลาชานั้นอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดแนวทางใหปฏิบัติ

ไว  

สาระสำคัญ/ประเด็นตาง ๆ 

1. ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก

โรคไขเลือดออกหรือโรคไขเลือดออกเดงกี่ เปนโรคติดเชื้อไวรัสเดงก่ีท่ีมียุงลายเปนแมลง

นำโรค โรคนี้ไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขในหลายประเทศท่ัวโลก เนื่องจากโรคไดแพรกระจาย

อยางกวางขวางและจำนวนผูปวยเพ่ิมข้ึนอยางมากใน 30 ปท่ีผานมา มากกวา 100 ประเทศท่ีโรค

นี้กลายเปนโรคประจำถิ่น และโรคนี้ยังคุกคามตอสุขภาพของประชากรโลกมากกวารอยละ 40 

(2,500 ลานคน) โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพบมากในประเทศเขตรอนและเขตอบอุน 

สาเหต ุ

เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) ซึ่งเปน single - strand RNA จัดอยูใน genus 

Flavivirus และ family Flaviviridae มี 4 serotypes คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4  

วิธีการติดตอ 

โรคไขเลือดออกเดงกี่ติดตอกันไดโดยมียุงลายบาน (Aedes aegypti) เปนแมลงนำโรคท่ี

สำคัญ และในชนบทบางพื้นที่ จะมียุงลายสวน (Aedes albopictus) เปนแมลงนำโรครวมกับ

ยุงลายบาน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผูปวยที่อยูในระยะไข ซึ่งเปนระยะที่มีไวรัสอยูใน
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กระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเขาสูกระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แลวเดินทางเขาสูตอม

น้ำลาย พรอมท่ีจะเขาสูคนท่ีถูกกัดตอไป เม่ือยุงท่ีมีเชื้อไวรัสเดงก่ีไปกัดคนอ่ืนก็จะปลอยเชื้อไปยัง

คนท่ีถูกกัด ทำใหคนนั้นอาจจะเจ็บปวยเปนไขเลือดออกได 

ระยะฟกตัว 

ระยะเพ่ิมจำนวนของไวรัสเดงก่ี ในยุง ประมาณ 8-10 วัน ระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสเดงก่ี 

ในคน ประมาณ 3-14 วัน โดยท่ัวไปประมาณ 5-8 วัน 

ระยะติดตอ 

โรคไขเลือดออกเดงก่ีไมติดตอจากคนสูคน ติดตอกันไดโดยมียุงลายเปนแมลงนำโรค การ

ติดตอจึงตองใชเวลาในผูปวยและในยุง ระยะที่ผูปวยมีไขสูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยูใน

กระแสเลือดมาก ระยะนี้จะเปนระยะติดตอจากคนสูยุง และระยะเพ่ิมจำนวนของเชื้อไวรัสในยุงมี

มากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเปนระยะติดตอจากยุงสูคน 

อาการและอาการแสดง 

หลังจากไดรับเชื้อจากยุงประมาณ 5-8 วัน (ระยะฟกตัว) ผูปวยจะเริ่มมีอาการของโรค 

ซึ่งมีความรุนแรงแตกตางกันได ตั ้งแตมีอาการคลายไขเดงกี่ (dengue fever: DF) ไปจนถึงมี

อาการรุนแรง (dengue hemorrhagic fever: DHF) และรุนแรงมาก จนถึงช็อกและเสียชีวิต 

(dengue shock syndrome: DSS) 

ผูปวยมีอาการได 3 แบบ คือ 

1. Undifferentiated fever (UF) หรือกลุมอาการไวรัส

2. ไขเดงก่ี (Dengue fever - DF)

3. ไขเลือดออกเดงก่ี (Dengue hemorrhagic fever - DHF)

โรคไขเลือดออกเดงก่ี มีอาการสำคัญท่ีเปนรูปแบบคอนขางเฉพาะ 4 ประการ เรียงตามลำดับการ

เกิดกอนหลัง ดังนี้ 

1. ไขสูงลอย 2-7 วัน

2. มีอาการเลือดออก สวนใหญจะพบท่ีผิวหนัง

3. มีตับโต กดเจ็บ

4. มีภาวะไหลเวียนโลหิตลมเหลว/ภาวะช็อก

03 ���������  ��-��� 64 168 ����.indd   144 12/16/21   1:44 PM



วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี         145 

 
 

การดำเนินโรคของโรคไขเลือดออกเดงกี่ แบงไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะไข ระยะวิกฤต/ช็อก และ

ระยะฟนตัว 

การรักษา 

ในปจจุบันยังไมมียาฆาเชื้อไวรัสเดงกี่ จึงใหการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ 

แพทยผูรักษาจะตองเขาใจธรรมชาติของโรค และใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิด จะตองมีการดูแล

รักษาพยาบาลที่ดีตลอดระยะวิกฤต คือ ชวง 24-48 ชั่วโมง ที่มีการรั่วของพลาสมา หลักในการ

รักษามีดังนี้ 

1. ในระยะไขสูง บางรายอาจมีอาการชักไดถาไขสูงมาก ใหยาลดไข ควรใชยาพวกพารา

เซตามอล หามใชยาพวกAspirin, ibrupophen, steroid เพราะจะทำใหเกล็ดเลือดเสียการ

ทำงาน จะระคายกระเพาะทำใหเลือดออกไดงายข้ึน 

2. ใหผู ปวยไดสารน้ำชดเชย เพราะผูปวยสวนใหญมีไขสูง เบื่ออาหาร และอาเจียน  

ทำใหขาดน้ำและเกลือโซเดียม ควรใหผูปวยดื่มน้ำผลไมหรือสารละลายผงน้ำตาลเกลือแร 

          3. ติดตามดูอาการผูปวยอยางใกลชิด เพ่ือจะไดตรวจพบและปองกันภาวะช็อกไดทันเวลา

ดูการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดและ hematocrit เปนระยะๆ เพราะถาปริมาณเกล็ดเลือดเริ่ม

ลดลง และ hematocrit เริ่มสูงข้ึน เปนเครื่องบงชี้วาน้ำเหลืองรั่วออกจากเสนเลือดและอาจจะ

ช็อกได จำเปนตองใหสารน้ำชดเชยสำหรับผูปวยท่ีมีภาวะช็อกหรือเลือดออก แพทยจะตองใหการ

รักษาเพื่อแกไขสภาวะดังกลาว ดวย สารน้ำ พลาสมา หรือสาร colloid อยางระมัดระวัง เพ่ือ

ชวยชีวิตผูปวยและปองกันโรคแทรกซอน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) 

2. สภาพปญหาของโรคไขเลือดออกในชุมชน 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดในชุมชน 

2.1 พบมียุงลายจำนวนมากและไดกอเหตุรำคาญ กัดผูคนและสัตวเลี้ยงปญหาการมี

ยุงลายชุกชุม เนื่องมาจากยุงมีแหลงเพาะพันธุ ท่ีเหมาะสมสามารถเจริญเติบโตไดดี ประกอบกับมี

แหลงท่ีอยูอาศัย มีอาหารท่ีเพียงพอจึงแพรพันธุไดอยางรวดเร็ว 

2.2 พบมีผูปวยโรคไขเลือดออกและมีการณรงคพนหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแกยุงลาย 

เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค 

        การแกไขปญหายุงลายชุกชุม และควบคุม ปองกันการระบาดของโรค ดังนี้ 

1. กำจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
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2. การกำจัดตัวแกยุงลาย 

การใชมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุม ปองกันโรคเพราะไดบัญญัติใหปฏิบัติ

ดังนี้ 

  1. เปนบทบาทหนาที่ของเจาของเคหสถาน บานเรือน ตองเปนผูรับผิดชอบจัดการ 

ดูแล หามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในสถานที่ อีกกระทั้งผูใดมีแหลงเพาะพันธุยุงลายในพื้นท่ี

เสื ่อมหรืออาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพถือเปนผูกอใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้น ตามมาตรา 25 

มาตรา 26 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ธีระพล อรุณะกสิกร, 

สถาพร ลิ้มมณี, และไพทูรย นาคฉา,2535)   

 2. กรมควบคุมโรค/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอและหนวยงานทางปกครองท่ี

เปนนิติบุคคลเชน จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) และกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทอำนาจ

หนาท่ีเก่ียวกับการบำบัดทุกขบำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนดานสังคมและ

พัฒนาดานกายภาพ ดานปองกันสาธารณภัยมีบทบาทอำนาจหนาที่เกี ่ยวกับการสรางเสริม

สุขภาพอนามัย การปองกันควบคุมโรค รักษาโรคภัย และการฟนฟูสมรรถภาพของประชาชนตาม

มาตรา 30 มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 ประกอบ

กับมาตรา 25 (2) และ (4) แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 (ธีระพล 

อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, และไพทูรย นาคฉา, 2535)   

 3. องคการปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพอนามัย

สิ่งแวดลอม การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคติดตอของชุมชน องคการบริหารสวนตำบลใน

ฐานะเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีโดยตรง ท่ีจะปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยตาม มาตรา 67 (3) (4) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล พ.ศ.2537 (ราชกิจจานุเบกษา,2537)   

 กรณีศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกรองใหรับผิดทางละเมิดของหนวยงานทาง

ปกครอง 

 นายแรงนอย บุญธรรม มีภูมิลำเนาในพ้ืนท่ีหมูบานทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัด

พิษณุโลก เขาอบรมหลักสูตรนวดเพ่ือสุขภาพ วิทยาลัยแพทยแผนไทย อำเภอพระทองคำ จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 2 เดือน ระหวางศึกษาสัปดาหท่ี 5 เกิดปวยเปนไขเลือดออก สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอพระทองคำรวมกับองคการบริหารสวนตำบลพระทองคำ ไดสั่งการใหเจาหนาท่ี
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สาธารณสุข และเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลพระทองคำ 

เรงดำเนินการควบคุมโรค ดำเนินการพนหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในหมูบานทองคำ  และบาน

นายแรงนอย บุญธรรม ขณะดำเนินการพนยาไดเกิดประกายไฟออกจากเครื่องพนหมอกควัน เปน

เหตุใหไฟไหมทรัพยสินนายแรงนอย บุญธรรม ซึ่งเปนการกระทำโดยประมาทเลินเลออยาง

รายแรงอันสงผลกระทบตอสิทธิ  ทรัพยสินและหนาท่ีของบุคคล  จากการท่ีเจาหนาท่ีไดปฏิบัติใน

หนาท่ีหนวยงานทางปกครองตองรับผิดจากการกระทำละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (วราภรณ คริศณุ, 2552) ประกอบกับมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 

2554) นายแรงนอย บุญธรรม จึงเปนผูมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากหนวยงานทาง

ปกครองได เพราะ  

 1. เปนผูไดรับผลกระทบเดือดรอน เสียหายโดยตรงจากเหตุรำคาญ มียุงชุกชุม ตาม

มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเนื่องมาจากการละเลยการ

ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานที่ลาชา บกพรองในการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอม กำจัดลูกน้ำยุงและ

ตัวแกยุงลาย จากหนวยงานทางปกครองตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 (มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2554) จึงทำ

ใหเกิดมียุงเปนจำนวนมากมารบกวนผู คนรวมทั ้งนายแรงนอย บุญธรรม เกิดเปนขอพิพาท

เก่ียวกับการกระทำละเมิดทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองฯ 

 2. เปนผูไดรับความเดือดรอน เสียหายจากการกระทำทางปกครองจากเจาหนาท่ีรัฐมี

ผลกระทบดานสุขภาพจากการปวยเปนไขเลือดออก และทรัพยสินถูกไฟไหมทรัพยสินซึ่งเปนผล

จากการพนหมอกควันของเจาหนาท่ี ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สมชาย พงษพัฒนศิลป,2563) ไดกระทำการดวยความประมาท

เลินเลออยางรายแรง คลาดเคลื่อนไปจากแนวปฏิบัติที ่กำหนดไวทั ้ง ๆ ที่เจาหนาที่สามารถ

หลีกเลี่ยงไดหรือหากไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอก็จะปองกันไมใหเกิดไฟไหมได จึงถือได

วาเจาหนาท่ีไดปฏิบัติงานในหนาท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอนายแรงนอย บุญธรรม เปนความผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วราภรณ คริศณุ, 

2552) กับมาตรา 5 และจะตองรับผิดเพียงใดใหพิจารณาตามหลักเกณมาตรา 10 ประกอบ 
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มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 (มูลนิธิวิจัยและ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2554) ซึ่งเกิดเปนขอพิพาททางละเมิดตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

ข้ันตอนการเรียกรองสิทธิจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ขอเท็จจริงกรณีที่มีเหตุรำคาญ ยุงชุกชุม ในเขตองคการบริหารสวนตำบลพระทองคำ 

และทรัพยสินถูกไฟไหมทรัพยสินซึ่งเปนผลจากการพนหมอกควันของเจาหนาที่ เปนขอพิพาท

ที่มาจากการละเลยการปฏิบัติงาน หรือ ปฏิบัติงานที่ลาชา ทำใหเกิดความเดือดรอน เสียหายแก

อนามัยและทรัพยสินของนายแรงนอย บุญธรรม เปนคดีเก่ียวกับการกระทำละเมิดของหนวยงาน

ทางปกครองอันเกิดจากการละเลยลาชาในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(3) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 อยูในเขตอำนาจ

พิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ   

2. นายแรงนอย บ ุญธรรม เป นผ ู  เด ือดร อนเส ียหายตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จากกรณีการละเวนการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานที่ลาชา 

บกพรองในการปรับปรุงสภาพสิ ่งแวดลอม กำจัดลูกน้ำยุงและตัวแกยุงลายในพื ้นที ่ความ

รับผิดชอบและจากไฟไหมทรัพยสินการพนหมอกควันกำจัดยุงจึงเปนการกระทำละเมิดตาม

มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วราภรณ คริศณุ, 2552) สามารถเรียกรอง

เพื่อใหพิจารณาชดใชความเสียหายไดตอหนวยงานทางปกครองที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ ตาม

มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 จากหนวยงานท่ี

เจาหนาที่สังกัด หรือหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพราะหนวยงานรัฐตองรับผิดแทนเจาหนาที่ตาม

มาตรา 5 แหงพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ 

3. ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดนั้น จะตองมีองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

3.1. ผูฟองคดีจะตองเปนผูซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน 

เสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดในเรื่องนั้น ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (สมชาย พงษพัฒนศิลป, 2563) เชน นาย

แรงนอย บุญธรรม เปนผูที่เดือดรอนเสียหายเพราะมีที่อยูอาศัยในบริเวณที่มียุงลายชุกชุม ยุง

สรางความรำคาญใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรง
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จากการถูกยุงลายกัดเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออก และถูกกระทำละเมิดเกิดความเสียหาย

เดือดรอนตอทรัพยสิน 

   3.2. ความเดือดรอนเสียหายที่ผู ฟองคดีไดรับนั้นเกิดจากการกระทำหรืองดเวน การ

กระทำอยางหนึ่งอยางใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามที่กำหนดไวในตาม

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2542 (บุญรวม เทียมจันทร, ศรัญญา วิชชาธรรม, 2562) เชน หนวยงานทางปกครองที่เกี่ยวของ

ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการควบคุม ปองกัน แกไขปญหา และขจัดเหตุรำคาญได การ

ละเลยหรือปฏิบัติงานลาชา การบกพรองตอหนาท่ีจนเกิดปญหามียุงลายชุกชุม นายแรงนอย บุญ

ธรรม ถูกยุงลายกัด และเกิดเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออก อีกทั้งการพนหมอกควันของเจาหนาท่ี

เกิดไฟไหมทรัพยสินสรางความเสียหายตอทรัพยสินของนายแรงนอย บุญธรรม อันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดำเนินการพนหมอก

ควัน เจาหนาท่ีนั้นจึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา 3 แหง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ หนวยงาน

ทางปกครองหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา 4  แหง

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ฯ และเปนการกระทำละเมิดตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง(3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  

3.3. การแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอน หรือความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับนั้น ตองมี

คำบังคับตามท่ีกฎหมายกำหนดไวได กรณีท่ีนายแรงนอย บุญธรรม ไดถูกยุงลายท่ีมีเชื้อโรคกัดจน

ปวยเปนโรคไขเลือดออก รวมท้ังทรัพยสินถูกไฟไหมจากการพนหมอกควันของเจาหนาท่ีจึงเปนผู

ที ่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำละเมิดของหนวยงานรัฐหรือเจาหนาที ่ของรัฐ ซ่ึง

เจาหนาที่ ไดกระทำการโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงนายแรงนอย บุญธรรม เปนผูท่ี

ไดรับความเดือดรอนเสียหายโดยตรงจากการกระทำดังกลาว จึงเปนความผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ตามมาตรา 5 มาตรา 10 วรรค ประกอบกับมาตรา 8 แหงพรบ.ความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ฯ เปนขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย (วราภรณ คริศณุ, 2552) เปนขอพิพาทเก่ียวกับการกระทำละเมิด ตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง(3) แหงพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองฯศาลมีอำนาจที่จะวินิจฉัยจำนวนคาสินไหม

ทดแทนที่จะตองชดใช ตามมาตรา 438 ประกอบกับพฤติกรรมของผูถูกละเมิดตามมาตรา 442 

ประกอบกับมาตรา 223 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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     นายแรงนอย บุญธรรม จึงขอใหศาลมีคำบังคับสั่งใหใชคาสินไหมทดแทนคาเสียหายท่ี

เกิดขึ้นไดพรอมทั้งขอให อบต.และหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแกไขปญหายุงลายชุกชุมใน

การนี้ศาลปกครองก็มีอำนาจออกคำบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯ 

4. ตองย่ืนฟองภายในระยะเวลาท่ีกำหนด    

4.1 กรณีนายแรงนอย บุญธรรม หลังจากทำหนังสือเรียกรองคาเสียหายตอหนวยงาน

ทางปกครองพื้นที่รับผิดชอบแลว หากหนวยงานทางปกครองไมแจงคำสั่งใดๆจะตองยื่นฟอง

คดีตอศาลปกครองไดภายใน  180 วัน นับจากหนวยงานทางปกครองออกใบรับคำขอใหไว 

หรือกรณีหนวยงานทางปกครองไดมีคำสั่งเชนใดแลว  นายแรงนอย บุญธรรม ไมพอใจในคำสั่ง

เชนใดก็ยังมีสิทธิฟองรองตอศาลปกครองไดภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับคำสั่งนั้น  ตาม

หลักเกณฑมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา 14 แหง

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ ในขอพิพาทเก่ียวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา 

9  วรรคหนึ่ง(3)แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

4.2 กรณีนำคดีมาฟองตอศาลปกครอง จะตองฟองหนวยงานเทานั้นหากเปนการกระทำ

ละเมิดในหนาที่ตามหลักเกณฑมาตรา 5 แหงพรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ขอ

พิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ม 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองฯกำหนดใหฟองภายในหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา 

51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
 

5. คำฟองตองทำเปนหนังสือและมีรายการตามที่กำหนดไวและยื่นโดยถูกวิธีการ

ฟองคดีปกครองโดยคำฟองตองทำเปนหนังสือ ใชถอยคำสุภาพ มีรายการตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. 

(บุญรวม เทียมจันทร, ศรัญญา วิชชาธรรม,2562) เชน นายแรงนอย บุญธรรม ตองระบุ

ขอเท็จจริง ชื ่อ ที ่อยู ของตนเอง และผู ถูกฟองคดี คือ อบต.และหนวยงานที ่เกี ่ยวของ    

ขอเท็จจริงที ่บรรยายเหตุการณสาเหตุของเหตุรำคาญที่ประสบสาเหตุที ่ทำใหปวยเปน

ไขเลือดออก ขอกฎหมายที่แสดงถึงการละเลยการปฏิบัติตามบทหนาท่ีของ หนวยงานทาง

ปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอกำหนด กฎหมายกำหนดใหตองดำเนินการอะไรบาง 

ตลอดจนสรางความเดือดรอนเสียหายเกิดผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของตน 
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อยางไรและอะไรบาง การกระทำอันใดที่เปนความผิดอันตองรับผิดทางละเมิดของหนวยงาน

ทางปกครอง และเปนขอพิพาทเก่ียวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ม 9 วรรคหนึ่ง (3) แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีคำขอใหศาลออกคำบังคับตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง 

(3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และลงลายมือชื่อนายแรงนอย บุญธรรม ผูฟอง

คดี โดยตองแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไปพรอมคำฟอง ในการนี้นายแรงนอย บุญธรรม    

ตองจัดทำสำเนาคำฟองและสำเนาพยานหลักฐานใหอบต.และหนวยงานทางปกครองท่ี

เก่ียวของผูถูกฟองคดีดวย 

การยื่นฟองคดีปกครองขอพิพาทเก่ียวกับการกระทำละเมิดหรือฟองคดีท่ีมีคำขอปลด

เปลื้องทุกขอันอาจคำนวณเปนราคาเงินได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองฯจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย ตามหลักเกณฑมาตรา 45 

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯแตถานายแรงนอย บุญธรรม ไมทรัพยสิน

เพียงพอ ก็ขอยกเวนคาธรรมเนียมศาลไดทั ้งหมดหรือบางสวน ตามมาตรา 45/1 แหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

สำหรับวิธีการยื่นคำฟองนั้นนายแรงนอย บุญธรรม จะยื่นดวยตนเอง หรือมอบอำนาจ

ใหผูอื่นยื่นแทน หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (บุญรวม เทียมจันทร, ศรัญญา 

วิชชาธรรม,2562) 

6. ตองย่ืนฟองตอศาลท่ีมีอำนาจ 

นายแรงนอย บุญธรรม เปนผูท่ีมีภูมิลำเนาในจังหวัดพิษณุโลกและมูลคดีท่ีกอใหการปวย

เปนไขเลือดออกไดรับความเดือดรอนเสียหายถูกกระทำละเมิดทรัพยสินเสียหายมูลคดีเกิดในเขต

จังหวัดพิษณุโลก นายแรงนอย บุญธรรม จะตองยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนที่ผู ฟองคดีมี

ภูมิลำเนา หรือที่มูลคดีเกิดขึ้นนั้นตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 (บุญรวม เทียมจันทร, ศรัญญา วิชชาธรรม,2562) นั้นคือศาล

ปกครองพิษณุโลก  

กรณีหากนายแรงนอย บุญธรรม เสียชีวิตกอนศาลปกครองพิพากษาคดี ใหทายาทหรือผู

สืบสิทธิของคูกรณีมีคำขอเขามาเองหรือศาลมีหมายเรียกเขามา โดยตองยื่นคำขอภายใน 1 ป นับ

แต ว ันท ี ่นายแรงน อย บ ุญธรรม ถ ึงแก ความตายตามหล ักเกณฑตามมาตรา 53 แหง
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (บุญรวม เทียมจันทร, 

ศรัญญา วิชชาธรรม,2562) 

กรณีตัวอยางคดีท่ีเกี่ยวของ 

1. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อผ. 24/2561

2. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี คผ. 12/2562

3. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี คผ. 2/2562

4. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 704/2562

5. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อผ. 2/2563

บทสรุป 

โรคไขเลือดออก มีการระบาดในประเทศไทยตอเนื่องตลอดมา มีแนวโนมที่จะมีจำนวน

ปวย และเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึน โรคไขเลือดออกซ่ึงเปนโรคอันตรายมีอาการปวยท่ีรุนแรงเม่ือผูปวย

ติดเชื้อโรคนี้แลวบางรายจะเสียชีวิตได และเพื่อเปนการควบคุมปองกันโรคใหเกิดประสิทธิภาพ 

จึงควรมีระบบและกลไกการควบคุมโรคหลากหลายวิธี และตองมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

เปนระบบ เพราะการควบคุมกำจัดแหลงวางไข การกำจัดลูกน้ำ และตัวแกยุงลายนั้น หากไม

สามารถดำเนินการไดครอบคลุมท่ัวถึงแลว ก็ยังสงผลใหเกิดมียุงเปนจำนวนมากสรางความรำคาญ

แกผูคน เปนพาหะนำโรคแพรเชื้อโรคเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออกได สรางความเดือดรอน

เสียหาย เกิดความสูญเสียทั้งทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจการทองเที่ยว การนำบทกฎหมายมา

บังคับจัดการการระบาดของโรคไขเลือดออก จึงเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถนำมาปรับใชในการ

บริหารจัดการปญหาโรคไขเลือดออกใหการแกไขปญหามีประสิทธิผล เพราะสามารถจัดการ

ปญหาตั้งแตตนเหตุ ถึงปลายเหตุได อันจะสงผลใหการควบคุมโรคไขเลือดออกเกิดประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น ในสวนการดำเนินกระบวนการเรียกรองสิทธิเพื่อรับการเยียวยาความเสียหายจากการ

กระทำละเมิดของบุคคล หนวยงานทางปกครองที ่เกี ่ยวของก็เพื ่อคืนความเปนธรรมแก

ผูถูกกระทำละเมิด ใหไดรับคาสินไหมทดแทนที่เหมาะสม เปนธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมาย

นั้น ๆ 
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วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอ ความ  กต้องแน นอน  ร้อมทั้ง  ส จน อักษรก อนที่จะส ง ทความนี้ให้กั 
ทางกอง รร า  การ การเตรียม ทความให้  กต้องตามข้อกำหนดของวารสารจะทำให้การ  จาร าตี  ม  มี
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  กต้องตามข้อกำหนดของวารสาร ทั้งนี้  ทความต้น  ั ที่ส งมาตี  ม  จะต้องไม เคยตี  ม  เ ยแ ร ในวารสาร
หร อส ่ง  ม  ใดมาก อน และไม อย  ในระหว าง  จาร าเสนอขอตี  ม  ในวารสารหร อส ่ง  ม  อ ่นๆ หากมีการใช้
ตาราง ภา  หร อแ นภ ม ของ  ้น  น  อ ่นที่ปรากฏในส ่งตี  ม  อ ่นมาแล้ว   ้น  น  ต้องขออน ญาตเจ้าของล ขส ท  ์
ก อน  ร้อมทั้งแสดงหนังส อที่ได้รั การย นยอมต อกอง รร า  การก อนที่ ทความจะได้รั การตี  ม   
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 ทความแต ละ ทความจะได้รั   จาร าจากค ะกรรมการกลั ่นกรอง ทความวารสาร (Peer 
Review) จาก  ้ทรงค  ว    2 ท าน ที่ได้รั การ  จาร าจาก  ้ทรงค  ว   ทั้งภายในและภายนอกหน วยงานซึ่ง
เป็น  ้มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาว ชาที่เกี่ยวข้อง และได้รั ความเห็นชอ จากกอง รร า  การก อนต ี ม   
ทั้งนี้จะมีร ปแ  ที่  ้  จาร า ทความไม ทรา ช ่อ  ้น  น   ทความและ  ้น  น   ทความไม ทรา ช ่อ  ้  จาร า
 ทความเช นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) 

 



 ่  ป  เ         าม  ่  ต พ มพ ใ  า  า  
 วารสารมน ษย าสตร และสังคม าสตร  มหาว ทยาลัยราชภัฏกาญจน  รี ตี  ม   ทความประเภทต างๆ 
ดังนี้ 
  1.     าม    ย   
  รายงาน ลงานว จัยใหม ที่มีองค ความร ้อันเป็นประ ยชน  เป็นเร ่องที่อย  ความสนใจทันต อเหต การ  
และย คสมัย ซึ่งไม เคยตี  ม  ในวารสารใดๆ มาก อน ควรมีองค ประกอ ดังนี้ 
  1.1  ื่ เ ื่   (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดย  ม  ช ่อเร ่องเป็นภาษาไทยและตาม
ด้วยภาษาอังกฤษ  
  1.2 ผู้  พ ธ  (Author) ช ่อและนามสก ลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
  1.3      ย่  (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  1.4  ำ ำ    (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระ  คำเป็นคำสำคัญของเน ้อหา 
ครอ คล มช ่อเร ่องที่ ึกษา เหมาะสำหรั นำไปใช้เป็นคำค้นหาข้อม ล  
  1.5    ำ (Introduction) เป็นส วนของเน ้อหาที่อ   าย ึงความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหา และเหต  ลนำไปส  การ ึกษาว จัย และควรอ้างอ งเอกสารและงานว จัยอ ่นที่เกี ่ยวข้องด้วยเ  ่อให้มี
น้ำหนักและเก ดความน าเช ่อ  อ 
  1.6   ตถุป          า     ย (Research Objectives) ระ  วัต  ประสงค และเป้าหมายของ  
การว จัย 
  1.7   ธ  ำเ    า     ย (Research Methods) อ   าย ึงกระ วนการดำเน นการว จัยอย าง
ละเอียด และชัดเจน กล าว ึงรายละเอียดของว  ีการ ึกษาประชากรและกล  มตัวอย างในการ ึกษา และว  ีการ
 ึกษา เคร ่องม อที่ใช้ในการว จัย รวมทั้งส  ต ที่นำมาใช้ว เคราะห ข้อม ล 

  1.8 ผ  า     ย (Research Results) เสนอ ลการว จัยที่ตรงประเด็นตามลำดั ขั้นของการว จัย 
ควรจำแนก ลออกเป็นหมวดหม  และสัม ัน  กั วัต  ประสงค ของการ ึกษา   ดยการ รรยายในเน ้อเร ่อง และ
แสดงรายละเอียดเ  ่มเต มด้วยภา ประกอ  ตาราง กราฟ หร อแ นภ ม  ตามความเหมาะสม 
  1.9    ป ายผ  า     ย (Research Discussion)  สม สานเปรีย เทีย และ ลการว จัยให้เข้า
กั หลักทฤษฏี แนวค ด และงานว จัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเช ่อม ยง ลการว จัยให้สอดคล้องกั ประเด็นปัญหาการ
ว จัย เ  ่อให้มีความเข้าใจหร อเก ดความร ้ใหม ที่เกี่ยวข้องกั งานว จัยนั้น  รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของว  ีการ ึกษา 
เสนอแนะความค ดเห็นใหม ๆ ปัญหาและอ ปสรรคต างๆ ที่ได้จากการ ึกษาครั้งนี้ เ  ่อเป็นแนวทางที่จะนำไป
ประย กต ให้เก ดประ ยชน  
  1.10  ้ เ       า     ย (Research Suggestions) ระ  ข้อเสนอแนะการนำ ลการว จัยไปใช้ 
และข้อเสนอแนะการว จัยครั้งต อไป 
  1.11 เ   า  ้า     (References) เป็นการอ้างอ งเอกสารในเน ้อหาให้ใช้ระ   APA  (American 
Psychological Association citation style )  
 



  2.     าม   า า    
  หัวข้อและเน ้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดั เน ้อหาที่เหมาะสม เ  ่อให้
  ้อ านสามาร เข้าใจได้ชัดเจน รวม ึงใช้ทฤษฎีว เคราะห และเสนอแนะประเด็นอย างสม  ร   ค วรมี
องค ประกอ ดังนี้ 
  2.1  ื่ เ ื่   (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดย  ม  ช ่อเร ่องเป็นภาษาไทยและตาม
ด้วยภาษาอังกฤษ รรทัด ัดต อมา  
  2.2 ผู้  พ ธ  (Author) ช ่อและนามสก ลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2.3      ย่  (Abstract) ให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  2.4  ำ ำ    (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระ  คำเป็นคำสำคัญของเน ้อหา 
ครอ คล มช ่อเร ่องที่ ึกษา เหมาะสำหรั นำไปใช้เป็นคำค้นหาข้อม ล  
  2.5    ำ (Introduction) เป็นส วนแนะนำและป   ้นเร ่อง เ  ่อให้  ้อ านทรา ข้อม ลเ  ้องต้นของ
เน ้อหา  
  2.6 เ ื  หา (Content) เน ้อหา ทความ มีการแ  งประเด็นเร ่องย อย ๆ และการจัดเรียงลำดั 
เป็นไปตามรายละเอียดของเน ้อหา 
  2.7     ุป (Conclusion) การสร ปเน ้อหาใน ทความทั้งหมดออกมาอย างชัดเจน กระชั   ดยมี
การสร ปปิดท้ายเน ้อหาที่นำเสนอ 
  2.8 เ   า  ้า     (References) เป็นการอ้างอ งเอกสารในเน ้อหาให้ใช้ระ   APA (American 
Psychological Association citation style) 
 
 3.     ามป                า ณ ห    ื   
  ทความที่ท ทวนและรว รวมความร ้จากตำรา หนังส อใหม  วารสารใหม  และการแนะนำเคร ่องม อ
ใหม ที่น าสนใจหร อจาก ลงานประส การ  ของ  ้น  น  มาเรีย เรียงขึ้น  ดยมีการว เคราะห  สังเคราะห  ว จาร  
เปรีย เทีย ใน ทความ ควรมีองค ประกอ ดังนี้ 
  3.1    ำ (Introduction) เป็นการกล าว ึงความเป็นมาที่จะนำไปส  การนำเสนอเน ้อหาสาระของ
 ทความ 
  3.2 เ ื  หา (Content) แยกตามประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ครอ คล ม  ร้อมการอ้างอ งเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
  3.3     ุป (Conclusion) เป็นการสร ปเน ้อหาใน ทความท้ังหมดอย างชัดเจนและกระชั  
  3.4 เ   า  ้า     (References) เป็นการอ้างอ งเอกสารในเน ้อหาให้ใช้ระ   APA (American 
Psychological Association citation style)  
 
 
 



 า  ่     าม 
 ทความที่จะตี  ม  ในวารสารมน ษย าสตร และสังคม าสตร  มหาว ทยาลัยราชภัฏกาญจน  รี ส งด้วย

ตนเองทาง E-mail : husokru.journal@gmail.com ต้องประกอ ด้วยแ  ฟอร มการส ง ทความเ  ่อ  จาร า
ตี  ม    ร้อม ทความต้น  ั  ส งมาที่ งานวารสารว ชาการ สำนักงานค  ดีค ะมน ษย าสตร และสังคม าสตร  
มหาว ทยาลัยราชภัฏกาญจน  รี อาคาร  ัชรปัญญา ชั้น 3 ที่อย  เลขที่ 70 หม  ที่ 4 ตำ ล หนอง ัว อำเภอเม อง จังหวัด
กาญจน  รี รหัสไปรษ ีย  71190  ทร ั ท   ทรสาร 034-534072  กร ี ทความได้รั การ  จาร าให้ตี  ม   
จะแจ้งให้  ้น  น  ส ง ทความต้น  ั ที่แก้ไขครั้งส ดท้าย  ร้อมซีดีรอม (CD ROM) 1 แ  น ทั้งนี้  ้น  น  ต้องมี
สำเนาเก็ ไว้ด้วยเ  ่ออ้างอ ง 
   
 า ต          าม   พ  ู         
    ้น  น  ควรตระหนัก ึงความสำคัญในการเตรียม ทความให้  กต้องตามร ปแ  ของ ทความที่
วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอ ความ  กต้องแน นอน  ร้อมทั้ง  ส จน อักษรก อนที่จะส ง ทความนี้ให้กั 
ทางกอง รร า  การ การเตรียม ทความให้  กต้องตามข้อกำหนดของวารสาร จะทำให้การ  จาร าตี  ม  มี
ความรวดเร็วมากย ่งขึ้น และทางกอง รร า  การขอสงวนส ท  ์ที่จะไม   จาร า ทความจนกว าจะได้แก้ไขให้
  กต้องตามข้อกำหนดของวารสาร ทั้งนี้  ทความต้น  ั ที่ส งมาตี  ม  จะต้องไม เคยตี  ม  เ ยแ ร ในวารสาร
หร อส ่ง  ม  ใดมาก อน และไม อย  ในระหว าง  จาร าเสนอขอตี  ม  ในวารสารหร อส ่ง  ม  อ ่นๆ หากมีการใช้
ภา หร อตารางของ  ้น  น  อ ่นที่ปรากฏในส ่งตี  ม  อ ่นมาแล้ว   ้น  น  ต้องขออน ญาตเจ้าของล ขส ท  ์ก อน 
 ร้อมทั้งแสดงหนังส อที่ได้รั การย นยอมต อกอง รร า  การก อนที่ ทความจะได้รั การตี  ม   
 
 ูป       าม    า พ มพ เ ื  หา    าม  
 1.  า เต  ยมต้ ฉ       าม มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ขนาดต้น  ั  ขนาดหน้ากระดาษ A4  ดยมีการตั้งค าหน้ากระดาษความกว้าง 19 เซนต เมตร 
(7.48 น ้ว) และความส ง 26.50 เซนต เมตร (10.40 น ้ว)  ดยเว้นระยะห างระหว างขอ กระดาษด้าน นและล าง 
3.00 เซนต เมตร (1.18 น ้ว) ด้านซ้ายและขวาม อ 2.50 เซนต เมตร (0.98 น ้ว) 
  1.2 ร ปแ  การ  ม   เน ้อหาใน ทความส วนแรก จัดเป็นแ   1 คอลัมน  ค อ ช ่อเร ่อง ช ่อ  ้ว จัย 
 ทคัดย อ คำสำคัญ และเช งอรร  อย  ส วนหน้าแรก ส วนที่สอง จัดเป็นแ   1 คอลัมน  ค อเน ้อหา ทความที่อย  
ส วนหน้าที่สองเป็นต้นไป   
  1.3 ใช้ร ปแ  ตัวอักษร TH SarabunPSK   ม  ด้วย ปรแกรมไม ครซอฟต เว ร ด 
  1.4 ท้ายกระดาษ ประกอ ด้วยเลขหน้า ขนาดตัวอักษร 16 ตัว รรมดา  
  1.5 ช ่อเร ่อง ช ่อ ทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา ตำแหน งกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 
  1.6 ช ่อ  ้น  น  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ระ  เ  าะช ่อและนามสก ล ไม ต้องมีคำนำหน้า ขนาด
ตัวอักษร 16 ชน ดตัวหนา ตำแหน งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ช ่อเร ่อง  



 1.7 เคร ่องหมายเลข1 เขียนไว้ นนามสก ล  ้น  น   เ  ่อระ  สังกัดค ะ หน วยงาน      ของ  ้น  น   
เ  ่อระ  เช งอรร  (Footnote) ไว้ด้านล างกระดาษ 
  1.8 เช งอรร  (Footnote) ให้เขียนไว้ด้านล างของส วนหน้าแรก ที่มีเคร ่องหมายเลข1 กำกั ไว้ น
นามสก ล  ้น  น   ให้ระ  สังกัดค ะ หน วยงาน ขนาดตัวอักษร 14 ชน ด ตัว รรมดา กร ีที่  ้น  น  มีส านภา 
เป็นนัก ึกษาให้ระ  หลักส ตรที่นัก ึกษากำลัง ึกษาอย   เช น นัก ึกษาหลักส ตรรัฐประ าสน าสตรมหา ั ฑ ต 
ค ะมน ษย าสตร และสังคม าสตร  มหาว ทยาลัยราชภัฏกาญจน  รี เป็นต้น ทั้งนี้ การระ  สังกัดค ะ หน วยงาน
ของ  ้น  น  นั้น   ้น  น  ต้องระ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
  1.9 หัวข้อของ ทคัดย อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ตำแหน งช ดขอ กระดาษ
ด้านซ้าย 
  1.10 เน ้อหา ทคัดย อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ตัว รรมดา ให้จัดเป็นแ   1 
คอลัมน   รรทัดแรกเว้น 7 ตัวอักษรจากขอ กระดาษด้านซ้ายและ  ม  ให้ช ดขอ ทั้งสองด้าน  ส วนเน ้อหา
 ทความที่อย  หน้าที่สองเป็นต้นไปให้จัดเป็นแ   1 คอลัมน เช นกัน  
 1.11 หัวข้อคำสำคัญ อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ตำแหน งช ดขอ กระดาษด้านซ้าย ระ  คำสำคัญที่
นำไปใช้เป็นคำค้น คำสำคัญแต ละคำคั่นด้วยเคร ่องหมายจ ลภาค (,) ทั้งนี้ ควรมีคำสำคัญ 3-5 คำ  
 1.12 หัวข้อเร ่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ตำแหน งช ดขอ กระดาษด้านซ้าย  
  1.13 จำนวนต้น  ั  ควรมีความยาวอย  ระหว าง 10-15 หน้า  ดยนั รวมตาราง ร ปภา  และแ นภ ม   
 1.14 ตาราง ร ปภา  และแ นภ ม  กร ีเป็นตารางให้คำอ   ายอย  ด้าน น กร ีที่เป็นร ปภา หร อ
แ นภ ม  คำอ   ายให้อย  ด้านล าง 
 

 าย  เ  ย    า        ูป         
ช ่อเร ่อง (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 20 กึ่งกลาง ตัวหนา 
ช ่อ  ้น  น   (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 16 กึ่งกลาง ตัวหนา 
หน วยงานที่สังกัด (เช งอรร  : Foodnote) (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 14 ช ดซ้าย ตัว รรมดา 
 ทคัดย อ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 18 ช ดซ้าย ตัวหนา 
คำสำคัญ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 14 ช ดซ้าย ตัวหนา 
หัวข้อหลักตามร ปแ   ทความกำหนดไว้ 18 ช ดซ้าย ตัวหนา 
หัวข้อย อย 16 ช ดซ้าย ตัวหนา 
เน ้อหาตามร ปแ   ทความกำหนดไว้ 16 ช ดซ้าย ตัว รรมดา 
เอกสารอ้างอ ง  18 ช ดซ้าย ตัวหนา 

 
 
 
 
 



2.  า เ  ย เ   า  ้า     
  ใช้ตามร ปแ  ของ APA (American Psychological Association citation style) หาก  ้เขียนมี
มากกว า 3 คน ให้ใส ช ่อคนที่ 1 แล้วตามด้วยคำว า และค ะ หร อ et al. (and others)  ดยจัดเรียงตาม
 ยัญชนะ สระ ตามร ปแ  การอ้างอ งตามลำดั ก อนหลังให้  กต้อง 
 2.1 ห    ื  (Book) 
ช ่อ นามสก ล  ้เขียน.  (ปีที่  ม  ).   ื่ ห    ื .//ครั้งที่  ม  ( ้ามี).  เม องที่  ม   :/สำนัก  ม  . 
Author.//(Year of Publication).//Title of Book.//Edition of Book.//Place of 

Publication/:/Publisher Name. 
 ต   ย่า  
ก ส มา รักษม ี.  (2534).   า   เ  า ห    ณ   ไ ยตาม ฤ ฎ    ณ        ฤต .  กร งเท ฯ : ม ลน   

 ครงการตำราสังคม าสตร และมน ษย าสตร . 
ชำนาญ รอดเหต ภัย.  (2553).   า     ย า  า าไ ย.  (  ม  ครั้งที่ 2).  กร งเท ฯ : สำนัก  ม   

แห งจ ฬาลงกร  มหาว ทยาลัย. 
Goodwin-Gill, Guy S.  (2006).  Free and Fair Election : New Expanded Edition.  Geneva : Inter 

Parliamentary Union.  
หมายเหตุ :   ม  ครั้งที่ 1 ไม ต้องระ   แต  ้า  ม  ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้ระ  จำนวนครั้งที่  ม  ต อจากช ่อหนังส อ 

 
2.2  าย า  า    า า  

ช ่อ นามสก ล  ้เขียน.  (ปีที่  ม  ).   ื่ เ ื่  .//เม องที่  ม   :/หน วยงานที่เ ยแ ร . 
Author.//(Year of Publication).//Title.//Edition of Book.//Place of Publication/:/Publisher 
Name. 
 ต   ย่า  
อัชรา ร ส ขทอง.  (2558).    า พ ฒ าเ      า     "เ ื ม   เ "  า  ูม ปั  า า  ้า  ุ      .  

ส ร นทร  : ค ะมน ษย าสตร และสังคม าสตร  มหาว ทยาลัยราชภัฏส ร นทร  
Hickman, George A.  (2010).  The Management of Teaching for Quality Improvement 

Chiang Mai Thailand.  Chiang Mai : Chiang Mai University. 
 
 2.3    ยา  พ ธ  
ช ่อ นามสก ล  ้เขียน.  (ปีที่  ม  ).   ื่    ยา  พ ธ .//ว ทยาน  น  ระดั   ั ฑ ต, มหา ั ฑ ต, 
 ด ษฎี ั ฑ ตให้ระ  ลงให้ชัดเจน  ช ่อส าน ึกษา. 
Author.//(Year of Publication).//Title of Thesis.//Degree of Thesis.//Publisher Name. 

       ต   ย่า  
ฐม ฑ ปวีร  เ ชรรัตน . (2555).  า  ำ     ามต้   า ใ  า ใ ้ า า    ฤ เพื่ ป  เม   



ตำ าเ  ย ใ  า ฝึ    ม า า    ฤ    พ    า  าย า ปิโตเ  ยม    ายฝั่ .  
ว  ท ย า น   น    ป ร  ญ ญ า ม ห า  ั  ฑ  ต  ส า ข า ว  ช า ก า ร ส อน ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ เ ป ็ น ภ า ษ า
นานาชาต  มหาว ทยาลัยสงขลานคร นทร .  

Mei, Y. R.  (2012).  Error Analysis of Vietnamese Students in “Gei” Sentences and 
Teaching Suggestions.  Master Thesis of Chinese international education Zhejiang 
University. 

 
 2.4  าย า  า ป   ุม 
ช ่อ นามสก ล  ้เขียน.  (ปีที่  ม  ).  "ช ่อ ทความ."  ใ  ื่  าย า  า ป   ุม.  วันเด อนปีที่จัด.  เลขหน้า.  

ส านที ่: สำนัก  ม  . 
Author.//(Year of Publication).//“Title of Article.”//In Title.//Date of Publication.//page.//Place 

of Publication/:/Publisher Name. 
 ต   ย่า  
ว ส ตร  อย  คง  (2537).  "การฟ้ืนตัวของป่าช มชนดงใหญ ."  ใ  า    ยายเ ื่   า ฟื้ ฟูป่าโ ย ่ ยต้ ไม้ให้

 ื พ  ธุ ตามธ  ม าต .  วันที่ 11 เมษายน 2537.  หน้า 10-11.  กร งเท ฯ :   นย ฝึกอ รมวน
 าสตร ช มชน. 

Paitoon Sinlarat.  (1995).  "Success and Failure of Faculty Development in Thai University." In 
Preparing Teachers for all the World's Children : An Era of Transformation 
Proceedings of International Conference, Bangkok. pp. 217-233.  Bangkok : UNICEF. 

 
 2.5  า  า  
ช ่อ นามสก ล  ้เขียน.  (ป,ี/เด อน วันที่  ม  ).  "ช ่อ ทความ."// ื่  า  า .  ปีที่  ม  (  ั ที่ 
   ม  ) : เลขหน้าแรก–หน้าส ดท้าย. 
Author.//(Date of Publication).//“Title of Article.”//Name of Journal.//Year (Volume)/:/page. 
 ต   ย่า  
 ัชชาน ช   ช ต นารัตน .  (2561, มกราคม-ม   นายน).  “การท จร ตเล อกตั้งท้อง  ่นในจังหวัดเ ชร  รี.”  

 า  า  ห   ยา า     ย.  7(1) : 71-81. 
Gere, A. R. (2018). “Writing and Conceptual Learning in Science.” Journal of Written 

Communication. 36(1) : 99-135. 
 
 2.6 ห    ื พ มพ  
ช ่อ นามสก ล  ้เขียน.  (ป,ี/เด อน วันที่  ม  ).  "ช ่อ ทความ."// ื่ ห    ื พ มพ .  เลขหน้าแรก– 

หน้าส ดท้าย. 

https://journals.sagepub.com/toc/wcx/36/1


Author.//(Date of Publication).//“Title of Article.”//Name of Newspaper.//page. 
 ต   ย่า  

เสกสรร ก ตต ทวีส น.  (2555, ต ลาคม 17 ).  "หลังส ้ฟ้า-หน้าส ้ด น."  มต   .  หน้า 6. 
Jewell, Mark.  (2006, November 7).  "Silent Aircraft' Spreads its Wings."  Bangkok  

Post.  p. B5. 
 
2.7  ื่    เต   เ ็ต 
ช ่อ นามสก ล  ้เ ยแ ร .  (ปี).  "ช ่อ ทความ."  [ประเภทส ่อที่เข้า ึง].  เข้า ึงได้จาก :/ ห ่  ้ มู ห ื   ่ ยู่

เ ็ ไซต   ส  ค้น วัน เด อน ปีที่ส  ค้น. 
Author.//(Year of Publication).//“Title of Article.”//[Online].//Available :/Name of  

website.//Retrieved/Date of Publication. 
 ต   ย่า  
ส ร รัตน  เก ดสม.  (2552).  “การ ั นาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดแม  ก กา  ดยใช้แ  ฝึกเสร มทักษะของ

นักเรียนชั้นประ ม ึกษาปีที่ 1.”  [ออนไลน ].  เข้า ึงได้จาก : http://203.155.220.242/ 
watthongnoppakun/sirirut.pdf  ส  ค้น 10 กรกฎาคม 2559. 
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 2.8  า   ม า ณ  
  ้ให้สัมภาษ  .  (ปี,/เด อน วันที่).  ตำแหน ง( ้ามี).  สัมภาษ  . 
Name of Interview.//(Date of Publication).//position.//Interview. 
 ต   ย่า   
 รงค เดช รัตนานนท เส ียร.  (2558, ก มภา ัน   14).  อ  การ ดี มหาว ทยาลัยราชภัฏกาญจน  รี.  สัมภาษ  . 
Waterworth, Peter.  (2003, December 1).  Principal lecturer, Deakin University. Interview. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ฟ   ม า  ่     ามเพื่ พ  า ณาต พ มพ ใ  า  า  ณ ม ุ ย า ต         ม า ต   

มหา   ยา  ย า     า    ุ   
 

 ื่ เ ื่      าม ( า าไ ย) 
……………………………………………………………………………........................................................................................
............................................................................................................................. ...... 
 ื่ เ ื่      าม ( า า    ฤ )  
……………………………………………………………………………........................................................................................
............................................................................................................................. ...... 
 ื่ ผู้เ  ย  ( า าไ ย) ( าย/ า / า  า ) 
……………………………………………………………………………........................................................................................
................................................................................................... ................................ ื่ ผู้เ  ย  ( า า    ฤ ) 
(Mr./Mrs./Miss) 
……………………………………………………………………………........................................................................................
................................................................. ..................................................................  ่ ยู่ (  ่ ามา ถต  ต่ 
ผู้เ  ย ไ ้     ) 
เลขที่ .............หม  ที่...........  นน ............................. แขวง ตำ ล .............................          อำเ ภอ เขต 
....................จ ังหวัด ............................... รหัสไปรษ ีย  . . . .............................. ........... E-mail 
……………………………………………………. 
 
 ้าพเ ้า         ่า    าม    

  เป็น ลงานของข้า เจ้าเ ียง  ้เดียว 

 เป็น ลงานของข้า เจ้าและ  ้ร วมงานตามช ่อที่ระ   ดังนี้ 
ผู้ ่ ม    ่ 1. (ภาษาไทย)  (นาย นาง นางสาว) ………………………………………………………………….. 

       (ภาษาอังกฤษ) (Mr. Mrs. Miss) …………………………………………………………………… 
เลขที่ .............หม  ที่...........  นน ............................. แขวง ตำ ล ........................ .....           อำเภอ เขต 
....................จังหวัด ............................... รหัสไปรษ ีย .................................               E-mail 
……………………………………………………. 
ผู้ ่ ม    ่ 2. (ภาษาไทย)  (นาย นาง นางสาว) ………………………………………………………………….. 

       (ภาษาอังกฤษ) (Mr. Mrs. Miss) …………………………………………………………………… 



เลขที่ .............หม  ที่...........  นน ............................. แขวง ตำ ล .............................  อำ เภอ เขต 
....................จังหวัด ............................... รหัสไปรษ ีย .................................    E-mail 
……………………………………………………. 

หมายเหตุ: กร ีมี  ้ร วมมากกว า 2 คน ให้แน ข้อม ล  ้ร วม ลงานด้วย 

 ดย ทความนี้ไม เคยลงตี  ม  ในวารสารใดมาก อน และจะไม นำส งไปเ  ่ อ  จาร าลงตี  ม  ใน
วารสารอ ่น ภายใน 90 วัน นั จากวันที่ข้า เจ้าได้ส ง ทความนี้ 

ลงช ่อ.......................................................   ้ส ง ทความ  
(.......................................................) 

วันที่.......เด อน .....................  . . ........... 






