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 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 
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ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยมีบทความทั้งหมด 13 บทความ   

มีเนื้อหาหลากหลายในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขานิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พยาบาลศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น วารสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารที่คู่ควรเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง 

 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลา   

ในการประเมินและคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพ ให้ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทยฉบับนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาคมอุดมศึกษาอย่างแน่นอน 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  มงคลวนิช 

 บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ปีที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554

● จริยธรรมตามทรรศนะของนักศึกษาบัญชีระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 

 แห่งประเทศไทย 

 ดร.อมราติรศรีวัฒน์

• Hydrogen Production from Renewable Resources over Nickel-based Catalysts 19 

 ผศ.ดร.สิทธิพงษ์เพ็งพานิช,รศ.ดร.วิษณุมีอยู่และรศ.ดร.ธีรศักดิ์ฤกษสมบูรณ์

• อาหารของชุมชน: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการบริโภคของชุมชน 29 

 ชายแดนไทย - ลาว 

 ผศ.จารุวรรณขำเพชร

• SEGMENTING THAI TOURISTS : SUMMER HOLIDAY TRAVEL  43 

 MOTIVATIONS DURING FINANCIAL CRISIS 

 รศ.ดร.บงกชฤทธิชัยนุวัฒน์งามสม

• ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการของรีสอร์ท 65 

 ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

 อ.เยาวภรณ์เลิศกุลทานนท์,อ.วนิดาเลิศพิพัฒนานนท์และรัตนาภรณ์ชาติวงศ์

• Needs of Family Members of Critically ill Patients in Cardiac Care Unit :  77 

 A Comparison of Nurses and Family Perceptions in Thailand 

 ผศ.ดร.จรัสดาวเรโนลด์และผศ.สุสารีประคินกิจ

• นวัตกรรมทางการพยาบาลในการส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วย 95 

 วัยเรียนที่เริ่มรับรู้การเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

 กนิษฐาจอดนอก

• การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 109 

 และแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง 

 เบญจวรรณบวรกุลภา

สารบัญ



• การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 123 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ต.มนูญโต๊ะอาจ  

• Searching in a Social Bookmarking System : An Alternative Way to Find Useful  133 

 Web Resources- A Preliminary Investigation 

 ดร.วรสิทธิ์ชูชัยวัฒนา

• การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบขยายได้สำหรับที่พักอาศัย 145 

 วีระยุทธปรางค์ศรีทองและดร.วุฒินิพงษ์วราไกรสวัสดิ์

• การสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คด้วยวิธีการใช้อัลกอริธึมและการรวมข้อคิดเห็นจาก 161 

 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือ SMILEBN 

 นิพัทธ์จงสวัสดิ์และรศ.ดร.วิเชียรเปรมชัยสวัสดิ์

• ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ 179 

 ดร.สมหมายจันทร์เรือง



ดร. อมรา  ติรศรีวัฒน์ 
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

จริยธรรมตามทรรศนะของนักศึกษาบัญชีระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

EthicsfromthePerspectivesofUndergraduateAccounting
Students,PrivateHigherEducationInstitutionsofThailand



จริยธรรมตามทรรศนะของนักศึกษาบัญชีระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม25542 

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรม การรับรู้ด้านการมีจิตสำนึก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม การรับรู้ด้านความสำคัญ และความจำเปนของการเรียน

จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมแห่งวิชาชีพที่มีผลต่อการเรียน การทำงานและการดำรงชีวิต

ของนักศึกษาบัญชี การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล จาก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาบัญชีระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจากตัวอย่างจำนวน 1160 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาความพร้อมในการให้ข้อมูลเปนสำคัญ ซึ่งข้อมูลที่ได้ 

ถูกนำมาคำนวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลการศึกษาที่สำคัญพบความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย (1) พฤติกรรมด้าน

จริยธรรมของนักศึกษาบัญชีตามที่คาดหวังแตกต่างกับความเปนจริงโดยแตกต่าง 

ในด้านความขยันใฝ่รู้มากที่สุด (2) การรับรู้ด้านการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีความแตกต่างในระหว่างกลุ่มของชั้นปที่ต่างกัน (3) การรับรู้ความจำเปนของ 

การเรียนจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีความแตกต่างในระหว่างกลุ่มของเพศ 

ชั้นป ผลการศึกษา และ สถาบันการศึกษาที่ต่างกัน 

 การปลูกจิตสำนึกให้ยึดมั่นต่อจริยธรรมแก่นักศึกษามีผลจากครอบครัวมากที่สุด และ

พฤติกรรมที่ควรส่งเสริมให้มีการยกระดับที่สูงขึ้นคือด้านการขยันใฝ่เรียน พัฒนาความรู้

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 

การเรียนจริยธรรมธุรกิจ มีความสำคัญและมีความจำเปนที่จะต้องเรียนในสถาบัน 

การศกึษาดว้ยเหตผุลเพือ่การเสรมิสรา้งความซือ่สตัย ์สจุรติ ปลกูจติสำนกึการรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและส่วนรวม และควรสอนจริยธรรมธุรกิจโดยอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจและ

วิชาชีพเฉพาะโดยให้ความสำคัญ 3.96 (จากน้ำหนักคะแนน 5) ร้อยละ80 ของกลุ่ม

ตัวอย่างเห็นว่าการเรียนจริยธรรมวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญและมีความจำเปนด้วย

เหตุผลเพื่อยกระดับให้ตระหนักและปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตย์ การมีวินัย และความรับ

ผิดชอบต่อผลงานตามหน้าที่ของตนแก่นักศึกษาบัญชี 

 คำสำคัญ :  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
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Abstract

 The purposes of this research were to explore the ethical behaviors, 
perceptions of virtues and morality, perceptions of the importance and 
necessity of business ethics, and professional ethics in teaching and 
learning, working and personal-decision making of undergraduate from the 
perspective of accounting students, Private Higher Education Institutions 
in Thailand. Questionnaire was used as the tool for collecting data from 
the sample of 1,160 accounting students. Purposive sampling was used, 
based on the convenience of the respondents. The collected data were 
computed and statistically analysed. The major finding of this research 
indicated that the significant differences of mean at the level of 0.05 was 
of three different outcomes: (1) expected ethical behaviors differed from 
actual ethical behaviors, especially for the diligence behavior, (2) 
perceptions of virtues and morality was different among the differences of 
status, (3) perceptions of the importance and necessity of business ethics 
and accounting professional were different among the differences of 
genders, status, GPA, and educational institutions. 

 Ethical awareness and recognition have developed overtime and they are 
influenced by family. The ethical behaviors of accounting students that 
should be developed and enhanced were diligence, continuous 
professional development and knowledge improvement. The importance 
and necessity of learning of business ethics were to enhance ethical 
awareness and recognition to students in the terms of integrity, honesty, 
and responsibility for society and public. Furthermore, ninety percent of 
the respondents indicated that business ethics should be taught in the 
business field by professional lecturers at the important level of 3.96 out of 
5, and eighty percent of respondents indicated that it is important and 
necessary to learn accounting professional ethics in order to enhance, 
cultivate and be aware of professional integrity, disciplinary, and 
accountability among accounting students.  

 Keywords :  Virtues, Ethics, Professional Ethics 
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บทนำ/ความสำคัญและปัญหา

 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน 

นักศึกษาเปนสิ่งจำเปนโดยเฉพาะนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ผู้ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบ

วิชาชีพ และเปนผู้นำในอนาคต สิ่งที่มีอิทธิพลตอ

ความสำเร็จนอกเหนือจากความรู้ ความสามารถ 

ทักษะแล้วยังมีสิ่งสำคัญ คือการยึดมั่นตอจริยธรรม 

สามารถแยกแยะการกระทำที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี 

 การบัญชีเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ 

คนทั่วไปมักกลาววาบัญชีเปนภาษาของธุรกิจ ซึ่งเปน

สารสนเทศที่ใช้สื่อความหมายให้สาธารณชนได้รับ 

ขาวสารที่เปนจริงของธุรกิจ ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น

ในบางครั้งมีสาเหตุจากพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม 

ในการดำเนินธุรกิจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง สวนหนึ่ง

อาจเกิดจากสารสนเทศที่เปนผลจากการทำบัญชีที่นำ

เสนอในรายงานการเงิน ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนที่จะต้อง

เสริมสร้าง เพิ่มพูนให้นักศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี 

มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และยึดมั่นตอ 

จริธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี ดังจะเห็น

ได้จากข้อกำหนดคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี 

พ.ศ. 2553 โดยกลาววา บัญชีบัณฑิตต้องมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม อันประกอบด้วย (1) มีความรู้และความเข้าใจ

ในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติ 

ที่ดีตอวิชาชีพ (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ

และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม (3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยาง

สร้างสรรค์ ในสังคม และ (4) มีจิตสำนึก และ

พฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ตอสวนรวมมากกวา

ประโยชน์สวนตนอยางมีคุณธรรม (กระทรวง

ศึกษาธิการ, มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

การบัญชี พ.ศ. 2553, มคอ. ๑, หน้า 2 ) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เ พื่ อ ศึ กษาพฤติ ก ร รมด้ า นคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาบัญชี 

 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านการมีจิตสำนึกของ

การมีคุณธรรม และจริยธรรมธุรกิจ 

 3. เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านความสำคัญ และ

ความจำเปนของ การเรียนจริยธรรมธุรกิจ และ

จริยธรรมแหงวิชาชีพของนักศึกษาบัญชี 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ประโยชน์ตอนักศึกษาบัญชี ในการ

ปรับปรุงพฤติกรรมให้มีการยึดมั่น และยกระดับ 

ความมีคุณธรรมและ จริยธรรมในวิชาชีพให้สูงขึ้น 

 2. ประโยชน์ตออาจารย์และผู้บริหารใน

สถาบันการศึกษา ในการกำหนดข้อบังคับ และ 

การพัฒนาหลักสูตร ให้มีเกณฑ์ บทบัญญัติที่ชัดเจน 

และการทำกิจกรรมในสถาบันการศึกษาที่เปนการ

เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมในวิชาชีพ  

ขอบเขตและวิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้กำหนดขอบเขตการศึกษาโดย

สำรวจความคิดเห็นเฉพาะจากนักศึกษาบัญชี ทุกชั้นป 

ในชวงระยะ เดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง มกราคม 

2554 ที่กำลังเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 18 สถาบันโดยใช้การสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากสถาบันการศึกษาที่ 
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เปนสมาชิกและได้เข้ารวมประชุมในคณะอนุกรรมการ

สาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย ซึ่งพิจารณาความพร้อมใน

การให้ข้อมูลเปนสำคัญ โดยได้รับแบบสอบถามตอบ

กลับและมีความสมบูรณ์ของข้อมูลจำนวน 1160 คน 

ข้อมูลที่รวบรวมได้นำมาคำนวณคาเฉลี่ย สวนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกตางของคา

เฉลี่ย 

 

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม/

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 คุณธรรม หมายถึง กรอบความประพฤติ 

ความคิดที่สังคมหรือบุคคลมีความเห็นรวมกันวาเปน

สิ่งดี มีประโยชน์มากกวาโทษ (ศูนย์สงเสริมและ

พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (2548)) และเปน

หลักของความดีงามและความถูกต้องตามเกณฑ์ทาง

ศาสนาและทางวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลยึดเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จของตนเองและ

สังคม (นฤมล โอสถานุเคราะห์ (2550)) 

 จริยธรรม หมายถึง ระบบของกฎเกณฑ์ใช้ใน

การวิเคราะห์ความประพฤติที่ผิดหรือถูกของบุคคล 

จริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาจาก

ประสบการณ์ของบุคคล โดยจริยธรรมประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความรู้( Knowledge) 

ความประพฤติ (Conduct) และ ความรู้สึก (Feeling) 

(Brown (1965), อ้างในชัยพร วิชชาวุธ 2530) และ

เปน การแสดงออกทางการประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงาม 

ซึ่ งสะท้อนคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม (นฤมล 

โอสถานุเคราะห์ (2550)) 

 จริ ยธรรม/จรรยาบรรณแห่ งวิ ชาชีพ  

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

แตละวิชาชีพกำหนดขึ้นเปนลายลักษณ์อักษร นำมาใช้

เพื่อสร้างบรรทัดฐานของวิชาชีพ เปนข้อบังคับให้

บุคคลในวิชาชีพหนึ่งพึงประพฤติปฏิบัติตาม เปน

แนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อ

ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแหง

วิชาชีพ(Boston Ally and Bacon (1994), อ้างในติน 

ปรัชญพฤทธิ์ (2542), สุณีย์ ลองประเสริฐ (2548) 

และสมคิด บางโม (2549)) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การศึกษาและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
 ทฤษฎีทางจริยธรรม สามารถแบงออกเปน  

3 กลุม (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2540))  

 (1) ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมตามแนวคิด

สังคมวิทยา เชื่อวาสังคมมีสวนรวมในการกลอมเกลา

มนุษย์ตามสภาวะแวดล้อม เปนกระบวนการหรือวิถี

ทางที่บุคคลเรียนรู้ ด้านความรู้ คานิยม บทบาทหน้าที่ 

โดยเหมาะสมกับตน สังคมจะทำให้เกิดปฏิบัติตามวิถี

ทางกลุมตามความสมัครใจ โดยผานทางพอ แม ครู 

เพื่อน สื่อมวลชน โดยใช้หลักการอบรมเลี้ยงดู  

ตัวแบบ และเลียนแบบ เชนทฤษฎีจริยธรรมของ 

Bronfenbrenner ได้มีการศึกษาจริยธรรมของเด็กใน

โรงเรียนมีแนวคิด 5 รูปแบบ 1) จริยธรรมโดยยึดถือ

ตนเอง (self-oriented morality) 2) จริยธรรมโดย

ยึดถือผู้มีอำนาจ (authority-oriented morality)  

3) จริยธรรมโดยยึดเพื่อน (peer-oriented morality) 

4) จริยธรรมโดยยึดถือกลุม (collective-oriented 
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morality) และ5) จริยธรรมโดยยึดถือจุดมุงหมาย 

(objectively-oriented morality) 

 (2) ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม ดำเนินการเรียนรู้

ของบุคคล การรับรู้ทางจริยธรรม สามารถใช้หลักการ

เสริมแรง หลักการเชื่อมโยง การเลียนแบบพฤติกรรม 

การหยั่งรู้ทางสังคม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

การยอมรับคานิยม คุณธรรมและกฎเกณฑ์ตางๆ 

ทำให้เกิดความรู้ในด้านคานิยม คุณธรรม จนเกิด

อารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามที่จะนำไปสูการ

กระทำ เชน ทฤษฎีจริยธรรมของ โคห์ลเบอร์ค 

(Kohlberg) มี 6 ขั้นประกอบด้วย 1) การลงโทษและ

การเชื่อฟง ที่รับรู้เฉพาะตน ดังนั้น บุคคลจะแสดง

พฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 

2) ความแตกตางระหวางบุคคลและการแลกเปลี่ยน

กันเพื่อแสวงหารางวัล 3) ความสัมพันธ์และการ

กระทำตามรูปแบบตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ 4) ระบบสังคม

และความมีสติรับผิดชอบ 5) สิทธิและความผูกพัน 

ในสังคมที่จะทำตามคำมั่นสัญญา และ 6) การยึด

มโนธรรมตามหลักสากล 

 (3) ทฤษฎีพัฒนาจริยธรรม โดยเน้นลักษณะ

ที่สงเสริมจริยธรรม สงเสริมด้านสติปญญา 

ประสบการณ์ทางสังคม การตัดสินใจโดยใช้หลักการ

วิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม เปนทฤษฎีที่ผู้ยึดถือ

ปฏิบัติตามหลักการวา ผลจากการกระทำใดๆ  

ถ้าประโยชน์หรือความสุขสูงสุดแกคนจำนวนมากที่สุด

ถือได้วาชอบธรรม เชน หลักการแนวติดของ จอห์น 

สจวต มิลล์ (John Stuart Mill) จอห์น ล็อก (John 

Locke) และ โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas 

Jefferson) กลาววา ตัวกำหนดพฤติกรรมด้านคุณ

ธรรมและจริยธรรมของ แตละบุคคลอาจมีมุมมองที่

แตกตางกัน (วูด (Wood, 2001)) โดยแบงออกเปน  

4 ด้าน ได้แก 1) มุมมองในด้านการกระทำที่ถูกนำไป

พิจารณาวา ถูกหรือผิดโดยยึดหลักการนำความสุข

มากที่สุดมาสูบุคคลสวนใหญ 2) มุมมองในด้าน

เอกัตตบุคคล ซึ่งเปนสิ่งที่ดีเปนประโยชน์ตอบุคคล

อยางยั่งยืน 3) มุมมองในด้านความถูกต้องทางคุณ

ธรรมซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย์โดยสวนรวม และ 

4) มุมมองด้านความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

 การศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาและงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ

คุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพที่

สำคัญมีดังนี้ 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2544) ศึกษา “ปญหา

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ” พบวา 

คุณธรรมและจริยธรรมไมใชการพูดแตปากแตต้อง

ทำให้เปนตัวอยาง และในบางครั้งแบบอยางที่ดีใน

อาชีพก็หาได้ยาก การสร้างรูปแบบที่ดีให้ปฏิบัติได้และ

ทำได้อยางชัดเจนต้องการตัวแบบที่ทำให้เกิดความ

รู้สึกวาเปนตัวแบบที่ดี จะเปนผลสะท้อนกลับให้ผู้นั้น

ทำตามแบบอยางเนื่องจากได้รับการปลูกฝงด้วย

ประสบการณ์จริง การเลียนแบบพฤติกรรมก็จะเกิด

ขึ้นในองค์การได้ถ้าในองค์การนั้นมีผู้บังคับบัญชาที่

ขาดจริยธรรมในการบริหารกิจการ และขาดจริยธรรม

ในการบริหารทรัพยากร ลูกน้องจะเลียนแบบโดยให้

เหตุผลวาทำตามผู้นำ 

 ศูนย์ส ง เสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง 

คุณธรรม (2548) ศึกษา “การวิจัยเพื่อพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” พบวาคุณธรรม 

เรงดวนที่ควรดำเนินการตามลำดับ 1) ความซื่อสัตย์ 

2) ความเอื้อเฟอ มีน้ำใจ มีเมตตา 3) ความละอาย
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เกรงกลัวตอบาป 4) มีจิตสำนึกสาธารณะ 5) การมีสติ 

6) ความขยันหมั่นเพียร 

 เจือจันทร์ คงสถิตอยู และรุงเรือง สุขาภิรมย์ 

(2550) โดยศูนย์สงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม ศึกษา “รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย

คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมของ

ประเทศตางๆ” พบวาคุณลักษณะเดนรวม/เฉพาะด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในประเทศตางๆ ประกอบ

ด้วย1) ความขยัน อดทน 2) รักการศึกษา ขยัน

หาความรู้ 3) กตัญู 4) ความรักชาติ 5) ออนน้อม 

6) ประหยัด 7) ซื่อตรง ซื่อสัตย์ 8) มีวินัย เครงใน

ระเบยีบ 9) รูจ้กัหนา้ที ่รบัผดิชอบในงาน 10) จติสำนกึ 

เรือ่งเวลา/ตรงเวลา 11) ตืน่ตวัทางการเมอืง 12) กลา้ 

ให้ กล้าบริจาค 13) เชื่อในโชคชะตา มุงทำกรรมดี 

14) ละอายตอการกระทำผดิ 15) ยอมรบัความแตกตาง/ 

ความหลากหลาย 16) เคารพคุณคาความเปนคน/ 

ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ 17) ใสใจในรายละเอียด และ 

18) ทำงานเปนทีม  

 Dienhart นักวิชาการด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 

แหงมหาวิทยาลัย Seattle (อ้างในสมบูรณ์ แซเจ็ง 

(2549)) ศึกษา “ทัศนใหมในการสอนจริยธรรมทาง

ธุรกิจ” พบวามีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับวิธีการสอน

จริยธรรมทางธุรกิจ ไมวาจะเปนประเด็นของการแยก

วิชาจริยธรรมทางธุรกิจออกมาเปนวิชาอิสระตางหาก 

หรือควรบูรณาการไว้ในเนื้อหาของวิชาอื่นๆ ทาง

บริหารธุรกิจ ตัวผู้สอนวาใครควรเปนผู้รับผิดชอบสอน

วิชานี้ ควรจะเปนครูผู้เชี่ยวชาญทาง จริยศึกษา หรือ

จะให้ครูวิชาบริหารธุรกิจเปนผู้สอน อีกทั้งเนื้อหาที่

สอนควรจะเน้นหนักในเชิงวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้

ถึงทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางจริยธรรม หรือเน้นให้ 

ผู้เรียนรู้จักแก้ปญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้สามัญสำนึก หรือ

อีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงวาเราควรเน้นความรู้ทาง 

วิชาการ (cognitive) หรือจะเน้นให้เกิดความซาบซึ้ง

ทางจริยธรรม (affective) และเราควรตีกรอบเนื้อหา

เฉพาะกรณีที่ เกี่ยวกับการบริหารในองค์กรธุรกิจ 

(Micro) หรือควรมองกว้างไปถึงปญหาทางจริยธรรม

ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคม (Macro) 

 สมบูรณ์ แซ เจ็ง (2549) ศึกษา “ครูกับ 

การสอนจริยธรรมทางธุรกิจ” พบวาผลที่เกิดจาก

ความบกพรองทางจริยธรรมของนักการเมือง และ 

นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เปนประเด็นที่ถูกสังคมกลาวถึง

และวิจารณ์กัน อยางกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการ

ศึกษา มีนักวิชาการหลายทานกลาววา “ตอไปครูจะ

สอนจริยธรรมให้แกศิษย์ได้ยากขึ้น เพราะผู้นำใน

สังคมไมเปนแบบอยางที่ดีให้เห็น” จึงเปนปญหาที่

ท้าทายยิ่งสำหรับครู โดยเฉพาะครูธุรกิจศึกษา ซึ่ง

มีหน้าที่สอนผู้เรียนให้รู้จักโลกของธุรกิจและการทำ

ธุรกิจ ครูจะสอนศิษย์อยางไรให้เปนนักธุรกิจที่มี

จริยธรรม ทามกลางสังคมที่กำลังดิ่งลงสูเหวแหง

ความไร้จริยธรรมในปจจุบัน 

 กหุลาบ รตันสจัธรรม (2547) ศกึษา “การศกึษา  

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในประเทศไทย” พบวาการวิเคราะห์จรรยาบรรณ

วิชาชีพทั้งหมดที่เปนลายลักษณ์อักษร หนึ่งในนั้น

ประกอบดว้ยจรรยาบรรณของนกับญัช ี และ ตรวจสอบ 

ภายใน ผู้ประกอบวิชาชีพ ควรมีความซื่อสัตย์สุจริต 

คำนึงถึงประโยชน์สวนรวม ความรับผิดชอบ เคารพ

สิทธิของผู้อื่น รักษาความลับของผู้รับบริการ รักษา

ชื่อเสียงและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจาก 

สวนรวมของจรรยาบรรณทุกกลุมสาขาวิชา ควรนำไป
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พัฒนาและปลูกฝงจรรยาบรรณ โดยการจัดการเรียน

การสอน ปรับปรุงหลักสูตรและประกันการศึกษาให้

เกิดการซึมซับเข้าไปในจิตใจ มีการลงมือปฏิบัติ 

ประเมินผลเพื่อทำการปรับปรุงจรรยาบรรณให้ตอบ

สนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 อัศวินี นามะกันคำ (2547) ศึกษา “การศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพใน

ประเทศไทย” พบวา 1) การวิจัยเชิงคุณธรรมและเชิง

ปริมาณ เพื่อรวบรวมจรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เชื่อมโยงถึงสวนรวมและสวนตางๆ ของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ควรนำจรรยาบรรณมาใช้ใน

การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนควรมีเนื้อหาแทรกอยูทุก

รายวิชา สร้างและปลูกฝงจรรยาบรรณให้เกิดการซึม

เข้าไปในจิตใจ แนะองค์กรวิชาชีพนำไปกำหนดเปน

ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจน

ของเอกลักษณ์วิชาชีพ 3) กำหนดจรรยาบรรณ

วิชาชีพทั้งหมดที่เปนลายลักษณ์อักษร 4) จรรยา

บรรณทุกกลุมสาขาวิชาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพควรมี

ความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์สวนรวม 

รับผิดชอบ เคารพสิทธิผู้อื่น ไมโกหกหลอกลวง และ

ควรประกอบวิชาชีพโดย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 

รักษามาตรฐาน ไมออกหลักฐานเท็จ ไมชักจูงผู้รับ

บริการผู้อื่นมาเปนของตน รักษาความลับ รักษาชื่อ

เสียง มีศรัทธา และคำนึงถึงความปลอดภัยของการ

ประกอบวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพ 

สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน 

 Taku Ikemoto (May 10, 1996) ศึกษา  

“ศีลธรรมของญี่ปุน: บทเชื่อมโยงสูโรงเรียนอเมริกัน 

(Moral Education in Japan; Implications for 

American Schools) ”พบวาการสร้าง คนดี พลเมือง

ดี สวนหนึ่งก็ด้วยการให้การศึกษาอบรม พบวา ใน

หลักสูตรการเรียนการสอน มีวิชาที่ชื่อ “หนทางแหง

ความดี” (the path of virtue) จัดสอนหนึ่งชั่วโมงตอ

สัปดาห์ในทุกระดับของการศึกษาภาคบังคับ โดยถือวา

เปาหมายที่เรียกวา “จิตวิญญาณการนับถือมนุษย์ 

(spirit of human respect)” ควรจะปลูกฝงในชีวิต

ครอบครัว โรงเรียนและสังคม เมื่อมีการปรับปรุง

หลักสูตรในทุกๆ 10 ป ก็มีการปรับปรุงเนื้อหาการ

ศึกษาศีลธรรมไปด้วย หลักการพื้นฐานของวิชาศีล

ธรรม สอดแทรกศีลธรรมไว้ในกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียน  

 นฤมล โอสถานุเคราะห์(2550) วิจัย “แนวทาง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ตามพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว” พบวา (1) คุณธรรมที่

ควรปลุกฝงแกนักศึกษาได้แก 1.1) คุณธรรมประจำตัว 

1.2) คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสำเร็จในการ

ประกอบวิชาชีพ และ 1.3) จริยธรรมที่มีตอสังคม 

สวนรวม (2) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษา 3 รูปแบบ 

คือ สอดแทรกในการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และ

สร้างรายวิชาเฉพาะด้านคุณธรรมในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  

 ดวงเดือน เภตรา (2549) วิจัย “ความสัมพันธ์

ระหวางจรรยาบรรณทางวิชาชีพกับผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในประเทศ

ไทย”พบวาจริยธรรมทางวิชาชีพ 3 ด้าน ที่มีความ

สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน

โดยรวม ด้านประสิทธิภาพและด้านประสิทธิผล คือ 
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1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 2) ด้านความสามารถใน

หน้าที่ และ3) ด้านการปกปดความลับ 

 วันวิสา เนื่องสมศรี (2551) วิจัย “ผลกระทบ

ของสภาพแวดล้อมธุรกิจและความคาดหวังในการ

ทำงานที่มีตอจรรยาบรรณวิชาชีพและ ความนาเชื่อ

ถือในการทำงานของนักบัญชี ธุรกิจ SMEs ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย” พบวาปจจัย

ที่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกตอจรรยา

บรรณวิชาชีพ คือ 1) สภาพแวดล้อมธุรกิจ ด้าน

การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

เทคโนโลยี 2) ความคาดหวังในการทำงาน ด้าน

โอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพในอนาคต และ

คุณคาของผลตอบแทนที่ ได้รับ 3) จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ ให้มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบตอผู้รับบริการตอ

ผู้ถือหุ้น และการรักษาความลับ  

 ชยพล ทิพย์ทอง (2550) วิจัย “คุณลักษณะ

ของผู้บริหารตอจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ทำบัญชีบริษัท

ขนาดกลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร” พบวา 

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

ด้านความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก  

2) ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีอายุที่ตางกัน มีผลตอ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชี

แตกตางกัน  

 องอาจ ตรีชั้น (2551) วิจัย “รูปแบบการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน 

ภัทรญาณวิทยา” พบวา (1) รูปแบบการพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้มีความซื่อตรงและ

ความเหมาะสมมาก ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก 

1.1) การพัฒนาศักยภาพครู 1.2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 1.3) การพัฒนาสื่อและแหลง

เรียนรู้ และ 1.4) การสงเสริมความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (2) ผลการทดลองใช้

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

พบวา การพัฒนาศักยภาพครู ทำให้ครูได้รับการ

พัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

และจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรมทุกกลุมสาระการเรียนรู้ ครูเปนแบบอยางที่

ดีแกนักเรียน  

 Malone, Fannie L. (2006) วิจัย “ทัศนคติ

ด้านจริยธรรมของนักศึกษาบัญชี (The Ethical 

Attitudes of Accounting Students)” พบวา  

1) โดยรวมนักศึกษาสวนใหญไมมีพฤติกรรมที่ ไร้ 

ศีลธรรม ที่ขัดตอหลักจริยธรรมหากเขารับรู้วาการ

ประพฤติและปฏิบัติเหลานั้นจะทำให้ถูกลงโทษและสง

ผลเสียตอตนเองและผู้อื่น 2) พฤติกรรมทางจริยธรรม

สงผลตอการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในอนาคต 

และ 3) การกำหนดจริยธรรมแหงวิชาชีพอยางเปน

ทางการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรม 

และมีการอบรมและฝกฝน 

 Galbraith, Diane D., Web. Fred L. (2010) 

วิจัย “การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องจริยธรรมธุรกิจ 

(Business Ethics: A View From The 

Classroom)” พบวา 1) ทัศนคติการยอมรับที่มีตอ

พฤติกรรมด้านจริธรรม 2) วิธีการที่อาจารย์สามารถ

เน้นให้ความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนอยางถูก

ด้องเหมาะสมในด้านจริยธรรมเพื่อประโยชน์ตอสังคม 
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 Richard l. Henderson, Abseal Antelo, 

Norman St. Clair (2010) วิจัย “จริยธรรมและ

คุณคาในการสอนจริยธรรมศึกษาในสภาวะแวดล้อม 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Ethics and 

Values In the Context of Teaching Excellence 

In the Changing Word of Education)”พบวา 

ปญหาทางจริยธรรมที่ เกิดขึ้นจริงทำให้การสอน

จริยธรรมมี ความลำบากและยากขึ้น ผู้สอนต้องมี

ประสบการณ์ทางด้านการมีระเบียบวินัยและการยึด

มั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็นถึงความจำเปน

และความสำคัญของการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอสังคม 

ข้อค้นพบ

 ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ข้อค้นพบที่

สำคัญ ดังนี้ 

 พฤติกรรมดานจริยธรรมของนักศึกษา
บญัชี 

 พฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาบัญชี

ตามที่คาดหวังแตกตางกับความเปนจริงโดยแตกตาง

อยางมีนัยสำคัญในทุกๆ ด้าน แตที่มีความแตกตาง

มากที่สุด คือ ด้านความขยันใฝรู้ จากคาเฉลี่ยของ

พฤติกรรมที่คาดหวัง และที่เปนจริงมีการประเมินให้

ความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.20-5.00 

จากมาตรวัดประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ จาก 1 

น้อยที่สุด ถึง 5 มากที่สุด) และระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.40-4.19) ซึ่งสะท้อนให้เห็นวานักศึกษาบัญชีให้ความ

สำคัญของพฤติกรรมการมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 

ดังรายละเอียดในตารางที่1 แสดงคาเฉลี่ยและความ

แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางพฤติกรรม ด้าน

จริยธรรมของนักศึกษาบัญชีตามที่คาดหวังกับความ

เปนจริง 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาบัญชี 

  ตามที่ คาดหวังกับความเปนจริง  

พฤติกรรมด้านจริยธรรม 
ค่าเฉลี่ยa ค่า T 

ความคาดหวัง ความเปนจริง ค่าแตกต่าง 

ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) 4.38 3.86 0.52 27.92** 

ตรงตอเวลาในการเข้าเรียน 4.42 3.90 0.52  

เข้าเรียนสม่ำเสมอ 4.58 4.17 0.40  

สงงานตามกำหนดเวลา 4.51 4.10 0.40  

มีการเตรียมตัวกอนเข้าเรียน 4.00 3.24 0.75  

ทบทวนบทเรียนที่ผานมา 3.91 2.99 0.92  

ตั้งใจเรียนระหวางที่อาจารย์สอน 4.39 3.76 0.62  
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พฤติกรรมด้านจริยธรรม 
ค่าเฉลี่ยa ค่า T 

ความคาดหวัง ความเปนจริง ค่าแตกต่าง 

แตงกายถูกระเบียบในวันสอบ  4.57 4.30 0.27  

แตงกายถูกระเบียบแม้ไมใชในวันสอบ  4.19 3.63 0.55  

ให้ความเคารพนับถืออาจารย์ 4.75 4.56 0.19  

ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 4.54 4.27 0.27 16.77** 

ไมทุจริตในการสอบ 4.83 4.71 0.12  

ทำการบ้านและรายงานด้วยตนเอง 4.32 3.77 0.54  

ไมขโมยข้อสอบเพื่อผลประโยชน์ตนเอง 4.79 4.78 0.01  

ไมอ้างเหตุผลในการขาดเรียน/มาสาย 4.52 4.24 0.28  

ไมอ้างเหตุผลในการขาดสอบ 4.60 4.46 0.14  

ใช้หนังสือเรียนโดยไมถายเอกสาร 4.16 3.74 0.41  

การทำรายงานโดยอ้างอิงแหลงที่มา 4.35 3.97 0.38  

คืนเงิน/สิ่งของแกเพื่อนทุกครั้งที่ยืม 4.72 4.55 0.17  

ความขยันใฝรู้ (Diligence) 4.21 3.37 0.84 35.26** 

ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ 4.45 3.73 0.72  

พัฒนาความรู้อยางตอเนื่อง 4.35 3.57 0.78  

มีการถาม-ตอบคำถามในห้องเรียน 4.10 3.25 0.85  

วางแผนการเรียนเปนระเบียบ/ทันเวลา 4.24 3.46 0.79  

เข้ารวมกิจกรรมการแขงขันด้านวิชาการ 3.93 3.01 0.92  

เข้ารวมกิจกรรมวิชาการภาควิชา/คณะ 4.07 3.27 0.80  

การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสังคม  

(Social awareness) 

4.47 4.04 0.43 26.44** 

ความรับผิดชอบในการทำงานกลุม 4.55 4.15 0.41  

มีจิตสำนึก ตระหนักในความสามัคคี 4.57 4.23 0.34  
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พฤติกรรมด้านจริยธรรม 
ค่าเฉลี่ยa ค่า T 

ความคาดหวัง ความเปนจริง ค่าแตกต่าง 

เข้ารวมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม 4.17 3.51 0.66  

มีน้ำใจตอผู้อื่น 4.65 4.31 0.34  

ใช้ทรัพย์สินสวนรวมอยางคุ้มคา 4.48 4.11 0.37  

ทำงานโดยมุงประโยชน์ตอสวนรวม 4.45 4.00 0.44  

ความอดทน (Patience) 4.45 3.87 0.58 25.04** 

มีความอดทนตอความยากลำบาก 4.53 3.96 0.57  

มีความอดทนตออุปสรรคและปญหา 4.46 3.89 0.57  

มีความอดทน อดกลั้นตอการตำหนิ//วิจารณ์  4.40 3.79 0.61  

สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง 4.45 3.85 0.60  

การมีเหตุผล (Rationality) 4.46 3.95 0.51 28.84** 

ยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่น 4.50 3.98 0.53  

รู้จักสำรวจข้อผิดพลาดของตนเอง 4.42 3.90 0.52  

รู้จักปรับปรุงตัวเองอยูเสมอ 4.45 3.89 0.56  

สามารถวิเคราะห์ปญหาแบบเปนเหตุเปนผล 4.32 3.75 0.57  

สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดี 4.62 4.30 0.32  

a จากมาตรวัดประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ 1 คือน้อยที่สุด 5 คือมากที่สุด 
* ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
** ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 

ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงคาเฉลี่ยและความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษา 

   บัญชีตามที่ คาดหวังกับความเปนจริง 
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 นอกจากนี้ยังพบความแตกตางระหวางกลุม

ของคาเฉลี่ยในพฤติกรรมด้านตางๆ ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 2 ปรากฏผลคือ (1) พฤติกรรมด้านความมี

วินัยในตนเอง และความซื่อสัตย์มีความแตกตาง

ระหวางกลุมของชั้นป เพศ ผลการเรียน (GPA) และ

สถาบันการศึกษาที่แตกตางกัน (2) พฤติกรรมด้าน

ความขยันใฝรู้ มีความแตกตางระหวางกลุมของชั้นป 

ผลการเรียน (GPA) และสถาบันการศึกษาที่แตกตาง

กัน (3) พฤติกรรมด้านการมีจิตสำนึกตอสังคมและ

สวนรวมมีความแตกตางระหวางกลุมของชั้นป เพศ  

ที่ตางกัน (4) พฤติกรรมด้านความอดทนมี ความแตก

ตางระหวางกลุมของชั้นป เพศ และสถาบันการศึกษา

ที่แตกตางกัน และ (5) พฤติกรรมด้านการมีเหตุผล 

มีความแตกตางระหวางกลุมของสถาบันการศึกษาที่

แตกตางกัน 

 

พฤติกรรมด้านจริยธรรม 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

เพศ ชั้นป ผลการศึกษา สถาบัน 

ค่า T ค่า F ค่า F ค่า F 

ความมีวินัยในตนเอง  16.64** 4.54** 10.68** 4.49** 

ความซื่อสัตย์สุจริต  9.39** 4.81** 4.72* 2.13** 

ความขยันใฝรู้  3.33 4.59** 3.24* 5.84** 

การมีจิตสำนึกตอสวนรวมและสังคม  9.39** 2.99* 1.28 1.41 

ความอดทน  7.56* 2.99* 0.27 1.91* 

การมีเหตุผล 0.09 0.28 1.02 1.71* 

 * คาความแตกตางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
** คาความแตกตางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 

ตารางที่ 2 แสดงความแตกตางระหวางกลุมของคาเฉลี่ยพฤติกรรมด้านจริยธรรมของนักศึกษาบัญชีที่แตกตาง 

  กัน 

 การรับรูการมีจิตสำนึกดานคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาบัญชี 

 การรับรู้ด้านการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม 

จริยธรรม นักศึกษาประเมินให้ความสำคัญอยูในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.20-5.00) และ ระดับมาก  

(คาเฉลี่ย 3.40-4.19) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นวานักศึกษาบัญชีมีการรับรู้การมี

จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมสูง นอกจากนี้ยังพบ 

การมจีติสำนกึดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีวามแตกตาง 

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในระหวางกลุมของนักศึกษา

เฉพาะที่เรียนชั้นปที่ตางกันเทานั้น  
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยการรับรู้ด้านการมีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม จริยธรรม  

การรับรู้ด้านการมีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ยa 

ทุกคนควรศึกษาในระดับสูงสุดเทาที่จะทำได้ถึงแม้วาจะร่ำรวย 4.44 

ทุกคนควรศึกษาเรียนรู้สิ่งใหมๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  4.55 

คนเราควรรู้จักแบงปนความรู้/ทรัพย์สินที่ตนเองมีอยูอยางล้นหลามให้ผู้อื่น 4.25 

การพูดโกหกเปนสิ่งที่ควรทำหากไมได้ทำร้ายหรือเปนภัยตอผู้อื่น 3.48 

คนเรามีโอกาสทำผิดได้ทั้งนั้น จึงควรให้อภัยผู้ที่ทำผิด  4.32 

คนที่ทุจริต ประพฤติมิชอบ ต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรง 3.87 

การกระทำเพื่อประโยชน์สวนตนมากกวาสวนรวม เปนการกระทำที่ถูกต้องสามารถทำได้

หากไมฝาฝน กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ  

3.47 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงถึงแม้วาจะต้องประสบปญหา และอุปสรรค หากการเปลี่ยนแปลง

นำไปสูการพัฒนาให้ก้าวหน้า  

4.22 

ควรใช้ทรัพยากรอยางคุ้มคาโดยประโยชน์ที่ได้รับมากกวาต้นทุนที่เสียไป 4.29 

ความเข้มงวดของการ ยึดมั่นตอจริยธรรมขึ้นอยูกับอาชีพ และตำแหนงงาน 3.86 

a จากมาตรวัดประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ 1 คือน้อยที่สุด 5 คือมากที่สุด 

 ความสำคัญและความจำเปนของการ
เรียนจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมแหงวิชาชีพของ
นักศึกษา 

 ความสำคัญและความจำเปนของการเรียน
จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมแหงวิชาชีพ นักศึกษา
ประเมินให้ความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 
4.20-5.00) และ ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.40-4.19) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวานักศึกษาบัญชีมีการรับรู้ความสำคัญ
และความจำเปนในการเรียนจริยธรรมธุรกิจและ
จริยธรรมวิชาชีพอยูในระดับสูง นอกจากการรับรู้
ความสำคัญและความจำเปนของการเรียนจริยธรรม
ธุรกิจ จริยธรรมแหงวิชาชีพมีความแตกตางใน
ระหวางกลุมของเพศ ชั้นป ผลการศึกษา และ 

สถาบันการศึกษาที่ตางกัน ดังรายละเอียดที่แสดงใน
ตารางที่ 4  

 การปลูกจิตสำนึกให้ยึดมั่นตอจริยธรรมแก 
นักศึกษามีผลจากครอบครัวมากที่สุด และพฤติกรรมที่
มีการสงเสริมให้มีการยกระดับที่สูงขึ้นคือด้านการขยัน
ใฝเรียน พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ยังพบวาร้อยละ 90 ของกลุมตัวอยาง 
เห็นวาการเรียนจริยธรรมธุรกิจมีความสำคัญและมี
ความจำเปนที่จะต้องเรียนในสถาบันการศึกษาด้วย
เหตุผลเพื่อการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปลูกจิตสำนึกการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 
และควรสอนจริยธรรมธุรกิจโดยอาจารย์ด้านบริหาร 
ธุรกิจและวิชาชีพเฉพาะโดยให้ความสำคัญ 3.96 (จาก
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น้ำหนักคะแนน 5) ร้อยละ80 ของกลุมตัวอยางเห็นวา 
การเรียนจริยธรรมวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญและมี
ความจำเปนด้วยเหตุผลเพื่อยกระดับให้ตระหนักและ

ปลูกฝงเรื่องความซื่อสัตย์ การมีวินัย และความรับ 
ผิดชอบตอผลงานตามหน้าที่ของตนแกนักศึกษาบัญชี 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย และความแตกตางระหวางกลุมการรับรู้ ความสำคัญและความจำเปนของจริยธรรม  

  ธุรกิจในการเรียน การสอน การทำงานและการดำรงชีวิตที่แตกตางกัน 

ความสำคัญและความจำเปนของ 

จริยธรรมธุรกิจ 

คา 

เฉลี่ย a 

ประเมินความแตกตางระหวางกลุมจำแนกตาม 

เพศ ชั้นป ผลการศึกษา 

(GPA) 

สถาบัน 

การศึกษา 

คา T คา F คา F คา F 

ด้านการเรียน  

การศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจมีความสำคัญ 4.39 13.5** 1.54 3.6* 0.85 

ผลจากการเรียนจริยธรรมธุรกิจ ชวยแก้ปญหา 

ที่เกิดกับสังคมและในโลกธุรกิจ 

4.06 6.4* 3.8* 1.62 2.1** 

การสอนจริยธรรมธุรกิจ สอนโดยอาจารย์ด้านธุรกิจ 3.96 2.45 0.08 1.28 0.94 

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนคุณสมบัติสวนตัว 

ไมสามารถสอนกันได้ 

3.88 0.08 0.19 0.844 3.6** 

ด้านการทำงาน  

การมีจริยธรรมในสังคมธุรกิจมีความสำคัญ 4.51 7.9** 0.35 1.30 1.29 

จริยธรรมมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน 4.37 3.01 2.9* 2.34 1.19 

ด้านการดำรงชีวิต  

จริยธรรมมีความสำคัญในการดำรงชีวิต 4.41 5.5** 1.57 1.95 1.2 

จิตสำนึกและยึดมั่นตอจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการปลูกฝงและสอนจาก 

 ครอบครัว  4.67 16.8** 0.35 0.15 1.50 

 ศาสนา 4.35 8.0** 0.92 0.89 2.5** 

 ครูอาจารย์  4.32 20.4** 0.32 1.01 2.2** 

 วัฒนธรรม 4.20 13.1** 3.7* 1.71 2.9** 

 เพื่อน 3.52 2.06 1.27 0.31 3.9** 

a จากมาตรวัดประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ 1 คือน้อยที่สุด 5 คือมากที่สุด 
* คาความแตกตางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ** คาความแตกตางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ข้อเสนอแนะแกนักศึกษาบัญชี การ

ปรับปรุงพฤติกรรมด้านการขยันใฝเรียนรู้ ให้ยกระดับ

สูงขึ้นเพื่อการพัฒนาความรู้อยางตอเนื่องให้ทันสมัย 

ทันเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงในระดับสากล เพื่อความเปนเลิศใน

วิชาชีพบัญชีทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติงาน 

 2. ข้อเสนอแนะแกผู้ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ

กำหนดข้อบังคับ และการพัฒนาหลักสูตร ให้มีเกณฑ์ 

บทบัญญัติที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนในการกำหนดเนื้อหา

ในหลักสูตร ในการเรียน การสอน และการทำ

กิจกรรมในสถาบันการศึกษา ขอบเขตของข้อควร

ประพฤติ ข้อปฏิบัติอยางเครงครัดในการปฏิบัติตน 

และประกอบวิชาชีพที่ยึดมั่นตอการมีจริยธรรม  
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลบนอะลูมินาแบบอัลฟา (Ni/α-

Al
2
O

3
) และโลหะนิกเกิลบนโลหะออกไซด์ผสมซีเรีย/เซอร์โคเนีย (Ni/Ce

0.75
Zr

0.25
O

2
) 

เพื่อการผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วนของเอทานอลและปฏิกิริยา 

รีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำของกลีเซอรอลซึ่งเปนแหล่งพลังงานทดแทน จากผลการทดลอง 

พบว่า การใช้ตัวรองรับต่างชนิดกันมีผลต่อกัมมันตภาพ (activity) ของตัวเร่งปฏิกิริยา 

การกระจายตัวของผลิตภัณฑ์และปริมาณคาร์บอนที่สะสมบนตัวเร่งปฏิกิริยา โดยเมื่อ

พิจารณากัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาจากร้อยละการเปลี่ยนของคาร์บอนและความ

สามารถผลิตแกสไฮโดรเจนสูงแต่ปริมาณคาร์บอนสะสมบนตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำพบว่า  

ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 มีกัมมันตภาพสูงสำหรับทั้งสองปฏิกิริยาทั้งนี้

เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 มีการให้ออกซิเจนบริเวณพื้นผิวสูงและมี

สมบัติการรีดิวซ์ที่ดี  

 คำหลัก: การผลิตไฮโดรเจน, เอทานอล, กลีเซอรอล, ปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วน,  

 ปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ, นิกเกิล 

Abstract
 In this study, Ni supported on a-Al

2
O

3
 and Ce

0.75
Zr

0.25
O

2
 were tested the 

catalytic activity of partial oxidation of ethanol and steam reforming of 

glycerol selected as renewable resources for H2 production. The results 

showed that the catalytic activity, product distribution and amount of 

carbon formation were depended on the nature of support. The Ni/

Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst exhibited the higher catalytic performance in terms of 

carbon conversion and H
2
 yield with lower amount of carbon deposition 

than Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst. This is due to its oxygen mobility on the surface 

and good reducibility of Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
. 

 Keywords : Hydrogen, ethanol, glycerol, partial oxidation, steam  

 reforming, nickel 
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Introduction

 Hydrogen is forecasted to become a 

major energy carrier for the future since it can 

reduce pol lution and greenhouse gas 

emissions. Therefore, the large amounts of 

hydrogen will be required in a hydrogen 

economy.  

 Hydrogen can be produced from 

hydrocarbons such as natural gas, naphtha, 

vacuum residue, refinery off-gas, gasoline, 

diesel, methanol etc. Among these, renewable 

resources for hydrogen production have been 

attracted as viable for the future because it 

can be obtained from biomass and addresses 

the CO
2
 emission [1-3]. Ethanol is readily 

produced by fermentation of starch and sugar. 

Furthermore, the infrastructure needed for 

ethanol production and distribution has 

already been established in Thailand for 

producing gasohol. Meanwhile, significant 

amount of glycerol are produced as a by-

product of biodiesel production. 

 There are three main methods for 

producing hydrogen from HCs, namely steam 

reforming, partial oxidation and autothermal 

reforming. Partial oxidation (POX) of ethanol is 

an attractive process for hydrogen production 

because it enables fast start up and does not 

need the addition of heat. The promising way 

to utilize glycerol is steam reforming (SR) of 

diluted glycerol. However, these processes 

have some disadvantages such as formation 

of by-products and catalyst deactivation by 

carbon deposition [4]. Hence, the catalysts 

which are highly active, selective and stable 

under reaction conditions are needed.  

 Nickel-based catalysts are attractive for 

POX and SR of HCs due to their low cost but 

are suffered from carbon formation. Since 

support plays a signif icant role on 

performance of supported metallic catalysts 

on this reaction [5], the study concerning the 

effects of metal and support on partial 

oxidation of ethanol (EPOX) and steam 

reforming of glycerol (GSR) are needed. 

 In this study, the effect of the supports 

on EPOX and GSR over Ni/α-Al
2
O

3
 and  

Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 were investigated in a fixed 

bed reactor over the temperature range of 

300-650°C. 

Experimental

 Catalyst Preparation 
 The mixed oxide Ce

0.75
Zr

0.25
O

2
 used as a 

support was synthesized by urea hydrolysis 

method [6] while commercial α-Al
2
O

3
 support 

was supplied from Alfa Aesar. The catalysts 

were prepared by impregnation using aqueous 

solutions of Ni(NO
3
)
2•6H

2
O (99%, Fluka).  

The nominal Ni loading were 5 wt %. The 

catalysts were calcined at 500°C for 4 hr in 

air. 
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CatalystCharacterization

 BET surface areas were determined by 

N2 adsorption at 77 K (five point Brunauer-

Emmett-Tel ler (BET) method using a 

Quantachrome Corporation Autosorb-1). Prior 

to the analysis, the samples were outgassed 

at 250°C for 4 hr to eliminate volati le 

adsorbents. 

 The degree of nickel dispersion was 

determined by H
2
 pulse chemisorption 

(ThermoFinnigan Model TPDRO 1100). About 

250 mg of sample was placed in a quartz 

reactor. Prior to pulse chemisorption, the 

sample was reduced in H
2
 atmosphere at  

500°C for 1 hr. A H
2
 pulse (pure H

2
, 0.4 ml) 

was injected into the sample at 50°C. The 

metal dispersion was calculated by assuming 

the adsorption stoichiometry of one hydrogen 

atom per nickel surface atom. 

 A Rigagu X-ray diffractometer system 

equipped with a RINT 2000 wide-angle 

goniometer using CuK
α
 radiation and a power 

of 40 kV × 30 mA was used for examination 

of the crystalline structure. The intensity data 

were collected at 25°C over a 2θ range of 

20-90° with a scan speed of 5° (2θ)/min and 

a scan step of 0.0° (2θ). 

Temperature programmed reduction (TPR) 

measurements were carried out to investigate 

the redox properties over the resultant 

materials. H
2
 was used as a reducing gas. H

2
-

TPR was carried out in a TPR analyzer 

(Quantachrome modeled ChemBET- 3000 

TPR/TPD) using 50 mg of sample. The sample 

was pretreated in flowing N
2
 (20 ml/min) at 

250°C for 30 min prior to running the TPR 

experiment, and then cooled down to room 

temperature in N
2
. Then, the sample was 

exposed to a 5% H
2
 in N

2
 gas mixture at a 

flow rate of 75 ml/min, and the sample 

temperature was raised at a constant rate of 

10oC/min from room temperature to 950°C. 

The amount of H
2
 consumption during the 

increasing temperature period was determined 

by using a TCD signal. 

 The amount of carbon deposition was 

quantified by Thermo Gravimetric Analysis 

(TGA) technique under air atmosphere using 

a Perkin-Elmer PC series TGA-7. The spent 

catalyst was heated in air (60 cm3 min-1) at a 

heating rate 10°C/min up to 900°C. 

 Catalytic Activity Test 

 The catalytic activity tests were carried 

out in a packed-bed quartz (i.d. 6 mm) 

reactor. Typically, ca. 0.1 g of the catalyst 

was packed in the reactor. The ethanol and 

10wt% of glycerol solution were fed by using 

HPLC pump to vaporize in heated tube. The 

vapor was mixed with air for EPOX to obtain 

the desired C/O molar ratio of 2.0 or N
2
 for 

GSR and balanced with Ar was used to keep 

total flow rate at 60 ml/min (GHSV = 36,000 
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ml/h-g of cat). Measurements were carried 

out at furnace temperatures adjusted 

sequentially to 300 - 650°C. The exit gases 

were chromatographically analyzed using a 

Shimadzu GC 14A equipped with a CTR I 

(Alltech) column with a TCD detector using 

Ar carrier and a Varian CP-3800 equipped 

with GS-Q (J&W Scientific) column with an 

FID detector using N2 carrier. The first GC 

was used to analyze H
2
, O

2
, N

2
, CO and CO

2
 

while the other was used to analyze CH
4
, 

C
2
H

4
, acetaldehyde and acetone. Nitrogen was 

used as the internal standard for calculating 

the conversion and yields. The ethanol and 

glycerol conversions (X) were determined by 

using carbon balance from the detected 

gaseous products. 

Resultsanddiscussion

 Catalyst Characterization 

 BET surface area and metal dispersion 

of the catalysts are shown in Table 1. The 

BET surface areas and Ni metal dispersion of 

the Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst were much higher 

than those of Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst. These 

results are in agreement with average particle 

size calculated by XRD, for Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 is 

about 15 nm while for Ni/α-Al
2
O

3
 is about 

20nm. 

  

TABLE 1  BET Surface Area and Metal Dispersion of The Catalysts 
 

  BET Surface Metal 

 Catalyst Area Dispersion 

  (m2/g) (%) 

 Ni/α-Al
2
O

3 
6.0 1.0 

  66.4 6.4 

 

  The reducibility of the catalysts was 

investigated by H
2
-TPR. The H

2
-TPR profiles 

of Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 and Ni/α-Al

2
O

3
 catalysts 

are shown in Figure 1. It was found that the 

NiO of Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst was reduced 

at ~300 and 360°C while that of Ni/α-Al
2
O

3
 

was reduced at about 420°C. This indicated 

that Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst had the higher 

reducibility and NiO interacting strongly with 

the support. 
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Figure 1 TPR profiles of catalysts: α-Al
2
O

3
 (a) Ce

0.75
Zr

0.25
O

2
 (b) 5% Ni/α-Al

2
O

3
 (c) and 5%  

  Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 (d). 

 Catalytic Activity for EPOX and 
GSR 

 For EPOX, the ethanol conversion and 

product distribution over the Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 

and Ni/α-Al
2
O

3
 catalysts are shown in  

Figure 2. It was found that the main products 

are H
2
, CO

2
 and CO with a trace of CH

4
, C

2
H

4
, 

acetaldehyde and acetone for both catalysts. 

The Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst presents the 

highest catalytic activity and selectivity 

towards H
2
 than Ni/α-Al

2
O

3
 catalysts. This 

might be due to the highest metal dispersion 

of this catalyst. The product selectivities are 

varied depending on the catalysts. At 

temperature below 450°C, acetaldehyde was 

found in most catalyst systems and 

diminished with increasing temperature. This 

suggested that the dehydrogenation takes 

place over these catalysts at low temperature. 

At temperature above 450°C, acetaldehyde 

was further reformed to yield CO, H
2
 and CO

2
 

products. It was proposed that the 

dehydrogenation to yield acetaldehyde takes 

place over these catalysts at low temperature 

and the partial oxidation was the main 

reaction at temperatures above 450°C [7]. 

 For GSR, the glycerol conversion and 

product distribution over these catalysts are 

shown in Figure 3. It was found that the  

Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 showed much higher glycerol 
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conversion than Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst in the 

temperature range of this study. At 400°C, 

the main products of GSR were H
2
, CO

2
 CO 

and CH
4
 with the absence of acetaldehyde 

and C
2
 products for both catalysts, indicating 

that the catalysts were active in breaking the 

C-C bond from glycerol molecule [8]. The H
2
 

selectivity obtained from GSR over Ni/

Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst was closed to that 

obtained from Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst. On the 

other hand, CO
2
 selectivity obtained from GSR 

over Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst was higher than 

that obtained from Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst. This 

might be due to the gasification of carbon 

deposition by oxygen on the catalyst surface. 

The result was confirmed by CO-TPR results 

indicated that CO
2
 could be obtained from 

oxygen on the surface of Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 [6]. 

Increasing temperature to 650°C slightly 

affected on product distribution. However, a 

decrease of glycerol conversion was observed 

for Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst which indicated that 

the catalyst undergoes deactivation. 

 

Figure 2 Ethanol conversion and product distribution of EPOX over Ni/α-Al
2
O

3
 (a) and Ni/ 

  Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 (b). 
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 Carbon Formation 

 The amounts of carbon deposition over 

the catalysts exposure to EPOX and GSR after 

6 hr are shown in Table 2. The results 

showed that the amount of carbon deposition 

over Ni/α-Al
2
O

3
 was higher than Ni/

Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
. This might be due to the fact 

that Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 has the highest oxygen 

storage capacity and good reducibility. 

 Conclusions 

 It can be concluded that the catalytic 

activity of EPOX and GPR depended on the 

nature of support. The Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 catalyst 

is more active for H
2
 production via EPOX 

and GPR with lower amount of carbon 

deposition than Ni/α-Al
2
O

3
 catalyst due to its 

oxygen on the surface and good reducibility. 

This suggests that Ni/Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 is a 

promising catalyst for H
2
 production from 

EPOX and GPR. 

Figure 3 Glycerol conversion and product distribution of GSR over Ni/α-Al
2
O

3
 (a) and Ni/Ni/ 

  Ce
0.75

Zr
0.25

O
2
 (b). 
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TABLE 2 The Amount of Carbon Deposition Quantified by TGA over The Spent Catalysts  

  after 6 hr of Reaction at 650°C. 

 

   Amount of carbon 

 Reaction Catalyst deposition 

   (wt%) 

 EPOX Ni/Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2 

15.2 

  Ni/α-Al
2
O

3 
42.3 

 GSR Ni/Ni/Ce
0.75

Zr
0.25

O
2 

7.9 

  Ni/α-Al
2
O

3 
10.3 
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บทคัดย่อ

 การศกึษาเรือ่ง อาหารของชมุชน: ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัการบรโิภค 

ของชุมชนชายแดนไทย – ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่คนในชุมชนใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ได้แก่ แหล่งอาหารและแหล่งน้ำ และ

กระบวนการผลิตอาหารจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่แสดงออกถึง

เอกลักษณ์ของชุมชนชายแดนไทย-ลาว 

 บ้านบุ่ง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เปนชุมชนไทย – ลาว ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้และแหล่งน้ำ 

เปนแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตแก่คนในชุมชน 

 ผลการศึกษาพบว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านบุ่งสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการ

ดำรงชีวิตเปนแหล่งเรียนรู้ในการหาอาหารและการประกอบอาหารที่ถูกปลูกฝงมายังรุ่น

ต่อรุ่น นอกจากนี้ยังเปนแหล่งสร้างรายได้และอาชีพอีกด้วย ฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติ

จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเปนแหล่งสร้างวัฒนธรรม 

ที่เปนเอกลักษณ์ของชุมชน 

 คำสำคัญ: อาหารของชุมชน สิ่งแวดล้อม การบริโภคของชุมชนชายแดนไทย – ลาว 


Abstract

 The study of community’s food: Studies on the relationships between the 

environment and 13 consumption of the Thai – Lao border community 

aims to study natural resources in the community which people take 

advantage in life such as food source, water source, and food processing 

from natural resources in the community which were shown the identity 

of Thai – Lao border community. 59 

 Bann Bung, Na Haeo District, Leoi Province is a Thai – Lao border 

community has abundant resources and their lifestyle simple use of 

natural resources from forests resource, water resource, and food resources 

to sustain life for people in the community. 99 
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 The study found that villagers in Ban Bung use of natural resources used 

to live is learning to find food and cooking was instilled into generations. 

It is also a source of income and occupation as well. It is an important 

resource for the life of the community. In particular, a culture that is 

unique to the community. 

 Key words: Community’s Food, Environment, Consumption of the Thai –  

 Lao Border Community 

ความสำคัญของการวิจัย

 อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จำเปนตอการดำรง

ชีวิตของมนุษย์นับตั้งแตอดีตมนุษย์มีการดำรงชีพ 

ที่รู้จักหาอาหารแบบพึ่งพาธรรมชาติทั้งพืช ผัก ผลไม้

ตางๆนานาชนิดและการลาสัตว์ใช้เปนอาหารประทัง

ชีวิต เมื่อกาลเวลาผานไปมนุษย์เริ่มมีการเรียนรู้เพิ่ม

มากขึ้น ทำให้ระบบการผลิตอาหารนั้นเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยปรับเปลี่ยนจากการเก็บหาอาหาร

ตามธรรมชาติเพียงอยางเดียว นำไปสูกระบวนการ

เรียนรู้ เทคนิคในการเพาะปลูกและการเก็บรักษา 

สายพันธุ์ เพื่อนำมาซึ่งผลผลิตที่มากขึ้น เพื่อเพียงพอ

ตอการขายและการดำรงชีวิต  

 อาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคอาหาร

หรือแม้แตพิธีกรรมเกี่ยวกับอาหาร ล้วนแล้วแตมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม 

พฤติกรรม แบบแผนทางสังคมรวมทั้งวิถีการดำรง

ชีวิตของปจเจกบุคคลหรือกลุม แบบแผนพฤติกรรม

ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของคนในแตละสังคม

ถกูกำหนดดว้ยปจจยัตางๆ เชน ลกัษณะทางภมูศิาสตร ์ 

ความสามารถในการผลิต สภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึง

คานิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สมาชิกของสังคมนั้นๆ ได้รับ

การถายทอดและเรียนรู้มาตั้ งแต เกิดผานความ

เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือที่อาจจะเรียกรวมๆ ได้วา 

“วัฒนธรรมอาหาร” นั้น ล้วนเปนสิ่งที่สามารถสะท้อน

หรือบงบอกความเปนตัวตนของกลุมคนตางๆ ที่อยูใน

สังคมได้เปนอยางดี 

วัตถุประสงค์

 การศึกษาเรื่อง อาหารของชุมชน: ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหวางสิ่งแวดล้อมกับการบริโภคของชุมชน

ชายแดนไทย – ลาว ในการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ

ที่คนในชุมชนใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ได้แก 

แหลงอาหารและแหลงน้ำ และศึกษากระบวนการ

ผลิตอาหารจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนชายแดนไทย-ลาว 

พื้นที่และขอบเขตของการศึกษา

 บ้านบุง ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว ซึ่งเปน

ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศที่มีสิ่ง

แวดล้อมจากธรรมชาติ ชุมชนมีสวนเกี่ยวข้องตอ

การนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เปนวิถีชีวิต 

ที่จะต้องอาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งกอให้เกิดภูมิ
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ปญญาท้องถิ่นที่เปนวัฒนธรรมชุมชนในการรักษา

ธรรมชาติที่สืบทอดกันมาหลายรุน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  จากการศึกษาวิจัยคาดวา จะกอให้เกิดความ

คุ้มคาในการดำเนินการ เนื่องจากการพัฒนาที่ผานมา

มุงแตความเจริญทางวัตถุโดยละเลยความเปนมนุษย์ 

ซึ่งการพัฒนาที่แท้จริง ตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 

เชน การพัฒนาที่ถูกต้อง และให้ความสำคัญกับคนใน

ชุมชนเปนหลัก การศึกษาครั้งนี้จะเปนตัวแบบดังนั้น 

ที่สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้

เปนแหลงอาหารเพื่อการดำรงชีวิตของชุมชนไทย – 

ลาว ซึ่งเปนการพึ่งพาอาศัยจากสิ่งแวดล้อมและ

ธรรมชาติ โดยนำวัฒนธรรมชุมชนมาเปนตัวตั้งในการ

ดำเนินการถอดบทเรียน หรือถอดความรู้ เพื่อสร้างตัว

แบบตอไป 

วิธีการดำเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้

วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Methodology) กลาวคือ 

 1) ก า ร สั ง เ ก ต ก า รณ์ แ บ บ มี ส ว น ร ว ม 

(Participant Observation) 

  โดยที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตรวมกับกลุม

คนที่ถูกศึกษา คือชาวบ้านในชุมชนมีการทำกิจกรรม

รวมกัน จนชาวบ้านในชุมชนซึ่งเปนผู้ถูกศึกษายอมรับ

วาผู้สังเกตมีสถานภาพบทบาทเชนเดียวกับตน โดยจะ

ต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุมคนที่ศึกษาคือเข้าไปฝงตัวอยู

ในเหตุการณ์เข้าไปอาศัยอยูในชุมชนเปนเวลานาน  

จนคนในชุมชนรู้สึกวาเปนเรื่องธรรมดาที่มีนักวิจัย 

มาอาศัยอยูซึ่งทำให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ตางๆ 

อยางเปนธรรมชาติมากที่สุด ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้งาย 

 2) การสัมภาษณ์เจาะลึก 

   คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 

(In-depth interview) เปนการซักถามพูดคุยกัน

ระหวางผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งได้แก ผู้สูง

อายุ ผู้บริโภคและผลิตอาหาร และเยาวชน โดยถาม

เจาะลึกล้วงคำตอบอยางละเอียดถี่ถ้วน เปนการถาม

ให้อธิบายแล้ว และถามถึงเหตุผล สัมภาษณ์เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความ

เชื่อ คานิยม บุคลิกภาพในลักษณะตางๆ โดยให้ความ

สำคัญกับการเรียนรู้ พัฒนา และตีความหมายใน

ปรากฏการณ์รวมกันระหวางกลุมคนในชุมชนผานมิติ

ของความเปนองค์กรและสังคมที่มีชีวิต ดังนั้น 

การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้การสัมภาษณ์โดยการเลือก

กลุมตัวอยางผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์จำนวน 

15 คน ซึง่แบงกลุมของประชากรในการศกึษาออกเปน  

3 กลุม ได้แก กลุมผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 5 คน 

กลุมผู้บริโภคและผลิตอาหาร จำนวน 5 คน และกลุม

เยาวชน จำนวน 5 คน เพื่อสามารถทำให้มองเห็นถึง

สภาพความเปลี่ยนแปลงของอาหารในชุมชนที่มีความ

สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติที่ผานตามยุคสมัยตาม

กาลเวลา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ

อาหารที่คนในชุมชนบริโภคได้อยางชัดเจนที่ถูกแสดง

ผานออกมาทางวัฒนธรรมชุมชนไทย - ลาว  

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง 

การพรรณนา (Descriptive Analysis) จากข้อมูล

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม  

การสนทนากลุม และการประชุมกลุมยอย และนำ

เสนอข้อมูลเชิงพรรณนาผลที่จะได้รับจากงานวิจัยคือ

ได้องค์ความรู้วิถีชีวิตของชุมชนชายแดนไทย - ลาวที่
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มีการบริโภคอาหารชุมชนโดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของชุมชนที่นำมาใช้ 

ในการผลิต การประกอบอาหาร และความเชื่อและ

พิธีกรรม จนกระทั่งกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน 

ข้อค้นพบ/ผลการศึกษา

 ที่ ตั้ ง ข อ ง บ้ า น บุ ง นั้ น ล้ อ ม ร อ บ ไ ป ด้ ว ย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลาก

หลาย ซึ่ งความหลากหลายนี้ประกอบไปด้วย

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรปาไม้และ

ทรัพยากรอื่นๆ ที่มีคุณคาและคุณภาพ สามารถนำใช้

ประโยชน์ได้อยางมากมาย และประกอบกับ เมื่อมีคน

มาอาศัยอยูรวมกัน สิ่งที่ตามมานั่น คือ วิถีชีวิตที่ 

เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนนั้นต้องอาศัยหรือใช้

ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทั้งหลายเหลานี้ จึงทำให้

สภาพแวดล้อมเปนตัวกำหนดให้เกิดประเพณีพิธีกรรม 

วัฒนธรรม และความเชื่อตางๆ ขึ้นมา ประเพณีและ

วัฒนธรรมของบ้านบุงนั้น มีทั้งได้รับการสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ ประเพณี วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นมาใหม

ตามกาลเวลาและยุคสมัย และประเพณี วัฒนธรรม 

ที่มีความสอดคล้องหรือ มีความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้าน นั่นก็คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) การที่มีประเพณี และ

วฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกนันัน้ เนือ่งมาจากวามชีายแดน 

ที่ติดตอกัน มีความสะดวกในการติดตอเดินทางไปมา

หาสูซึ่งกันและกัน จึงทำให้ประชาชนหรือคนในท้องถิ่น

บางสวนมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน

โดยตรงกันทางเชื้อสาย หรือเปนเครือญาติกัน สงผล

ให้มีการรับหรือผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรม 

ซึ่งกันและกัน 

 ชาวบ้านในบ้านบุงนับถือศาสนาพุทธ มีความ

เชื่อในเรื่องของบาปบุญ และมีความเชื่อในเรื่องของ

การนับถือผี การที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

ภาคอีสานนั้น เปนดินแดนเกาแกที่มีประเพณีและ

วัฒนธรรม ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ

นิยมปฎิบัติตอๆ กันมา และจากการที่ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีวฒันธรรม และความเปนอยูมคีวามเกีย่วขอ้ง 

กับพุทธศาสนาด้วยนั้น จึงทำให้ทางภาคอีสานได้มี

พิธีกรรม หรือประเพณีในรอบป ที่มีความเปน

เอกลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งนี้เองที่มีความแตกตางกับ 

ภาคอื่น หรือ ที่เรียกวา ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซึ่งเปน

สิ่งที่ถูกตั้งขึ้นให้เปนหลักเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติในชุมชน เชนการจัดงานเซนไหว้ผีตาม 

ความเชื่อที่ต้องนำสัตว์มาฆาและแบงปนให้แกสมาชิก

ในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง

เกี่ยวข้องระหวางธรรมชาติกับมนุษย์ 

 อาหารการกินนั้นเปนเรื่องใหญของมนุษย์ 

เพราะเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่ทำเราสามารถมีชีวิตอยูได้ 

การกินอาหารนั้นไมใชแควาเรากินอะไรที่หาได้อยางใน

ยุคหินแตจากการกินในยุคนั้นได้กอเกิดการลองผิด

ลองถูกจนถือวาเปนวัฒนธรรมที่สงตอมาให้ลูกหลาน

อยางในปจจุบันดังที่ De Certeau et al (1998)  

(อ้างในยศ สันตสมบัติ 2542) กลาววา แม้มนุษย์เรา

ยังไมได้ประกอบหรือจัดเตรียมอาหารอันใด แตคนเรา

ก็ตระหนักวาสิ่งนั้น สิ่งนี้กินได้หรือกินไมได้ เพียงเทานี้

กเ็ทากบัวา เราไดย้กระดบัวตัถดุบิทีม่อียูตามธรรมชาต ิ

ให้กลายเปนอาหารเชิงวัฒนธรรมไปแล้ว และในแตละ

สังคมที่แตกตางกันไป อาหารนานาชนิดก็จะถูกลง

รหัสของคานิยม กฎเกณฑ์สังคม และระบบสัญลักษณ์

ที่แตกตางกันออกไปด้วยเชนกัน ดังนั้นในแตพื้นที่ยอม
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มีการกินอาหารที่ตางกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมใน

แตละที่ยอมมีวัฒนธรรมที่ตางกันเพื่อความเหมาะสม

ตามธรรมชาติเชนกัน เชนเดียวกับที่บ้านบุงแม้วา 

จะอยูภาคอีสาน แตเนื่องจากเปนภาคอีสานตอนบน 

ที่มีพื้นที่และทรัพยากรที่แตกตางจากภาคอีสานทั่วไป

จึงมีการกินที่แตกตางไปบ้างกับภาคอีสานโดยทั่วไป

ตามสภาพแวดล้อมของชุมชนเชนกัน 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ของบ้านบุงที่มีพื้นที่เปน

ภูเขาโอบล้อมหมูบ้าน จึงทำให้เมื่อกอนการที่ชาวบ้าน

จะติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกนั้นเปนเรื่องยาก

ลำบาก เพราะเนื่องจากไมมีถนนอยางปจจุบัน ความ

เจริญยังเข้าไมถึงพื้นที่จึงเปนลักษณะของการอยูกับ

ธรรมชาติ ลักษณะการกินของชาวบ้านจึงเปนการกิน

อยูกับปา ไมวาจะเปนการลาสัตว์ การหาพืชผักจาก

ปา หรือการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสมุนไพร ผักสวนครัว

ในบ้าน 

 “ครัว” เปนพื้นที่สวนหนึ่งในบ้านที่ทำให้สมาชิก

ในครอบครัวมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน ในการทำ

อาหารรวมกันกับครอบครัวแสดงถึงความสัมพันธ์ 

ของแมและลูกในการประกอบอาหาร โดยเปนการ 

เปดโอกาสให้เด็กรุนลูกหรือรุนหลานได้เรียนรู้ถึง

กระบวนการและวิธีการทำอาหาร โดยเปนการสืบ

ทอดไปยังรุนสูรุน “...ออย มาช่วยแม่ทำกับข้าวหน่อย

เร็ว...” สำเนียงชาวบ้านแบบคนเมืองเลย คำกลาว

ของพี่ยุวะรี สารแสงซึ่งกำลังเรียกลูกสาวอายุวัย  

20 ป ให้มาเปนลูกมือในการทำอาหารเย็น “...ลูกสาว

พี่ก็ทำอาหารเปนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเปน แจ่ว แกงอ่อม 

อุ เออะ ซั้ว พวกนี้ลูกพี่ทำได้หมด...” โดยลูกสาวได้

วิชาการทำอาหารท้องถิ่นตางๆมาตั้งแตเด็กอยางไมได้

ตั้งใจ เพราะวาเวลาแมเข้าครัวก็จะเข้าครัวทำกับข้าว

ไปพร้อมๆ กับแม ฉะนั้นวิธีการทำอาหารท้องถิ่นใน

ชีวิตประจำวันจึงถูกถายทอดปลูกฝงผานมาโดยการ 

มีสวนรวมและการจดจำเรียนรู้จากสิ่งที่แมได้ทำ จึง

ทำให้ขั้นตอนหรือวิธีการทำอาหารแตละประเภทนั้น 

ไมต้องเสียเวลามานั่งสอน ซึ่งการสืบทอดความรู้ 

แบบนี้จะมีลักษณะลื่นไหล ไมเปนกฏเกณฑ์ที่ตายตัว 

และผู้ เรียนกับผู้สอนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิดได้โดยตรงทันที เชนเดียวกับการทานอาหาร

รวมกันที่เปนพื้นที่สร้างความสัมพันธ์อันดี แตในขณะ

เดียวกันในบางครั้งก็เปนพื้นที่ในการอภิปรายประเด็น

ตางๆ ที่มีความคิดเห็นไมตรงกันอยางออกรส การกิน

อาหารรวมกันไมใชเกิดขึ้นเพียงแตในครอบครัว 

 การกินอาหารรวมกันระหวางเพื่อนบ้านไมวา

จะเปนปกติที่ไมมีโอกาสอะไรพิเศษ มีแตเพียง “ความ

อยาก” ที่ต้องการให้การกินอาหารเปนไมเพียงแตเติม

เต็มทางรางกาย และสนองอารมณ์ความหิว แตเปน

สิ่งบันเทิงที่เมื่อเรากินรวมกันต้องมีการแลกเปลี่ยน

เรื่องราวตางๆ กันอยางสนุกสนาน ครื้นเครงมากขึ้น 

แม้แตในงานบุญใหญๆ การกินอาหารรวมกันนั้นเปน

ถือความสนุกสนานอยางยิ่งของชาวบ้าน ผู้ปรุงอาหาร

ในชุมชนนั้นถูกยกให้เปนหน้าที่ของผู้หญิงโดยปริยาย 

เรามักไมคอยเห็นภาพของผู้ชายมาปรุงอาหารให้

ครอบครัวรับประทาน จึงยังเปนภาพของการแบงงาน

กันทำที่วาผู้ชายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบงานนอกบ้าน 

สวนผู้หญิงนั้นมีหน้าที่การรับผิดชอบงานในบ้าน แต

กลับกันในด้านของการหาอาหารนั้นผู้หญิงกลับมีสวน

ชวยในการหาหนอไม้ เห็ด หรือแมลง แตถ้าการจับ

ปลานั้นยังคงเปนหน้าที่ของผู้ชายที่จะต้องเปนผู้จัด

การหามาให้ครอบครัว การหาสัตว์ปานั้นหัวหน้า

ครอบครัวจะเปนผู้ไปหาเชนเดียวกัน เชน กระรอก 
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กระแต ตุน กระตาย นก แลนด์ เปนต้น แตถ้าเปน

สัตว์ใหญอยางหมูปา เก้ง กวาง นั้นจะมีการไปลา

เปนกลุมโดยมีนายพรานเปนผู้นำเข้าไปลาในปา เมื่อ

ได้สัตว์ปามาก็จะนำมาแบงกันในกลุมของตนเพื่อนำไป

ประกอบอาหาร ในการลาสัตว์ปาถือวาเปนการแสดง 

ออกถึงความสามารถพิเศษที่แสดงวาตนมีฝมือที่

สามารถลาสัตว์ปาได้ เพราะถ้าหากใครที่ลาสัตว์ปา 

มาได้ผู้นั้นจะมีแตคนพูดถึงในความเกงกาจไปทั้งกลุม 

แตก็มีสัตว์ปาบางชนิดที่ชาวบ้านไมกินอยาง หมาปา 

ม้า เลียงผา ซึ่งม้าและเลียงผานั้นมีความเชื่อวาเปน

สัตว์ของฤๅษี แตเนื่องจากชาวบ้านในหมูบ้านจะมี

ความเชื่ออยู 2 สายคือสายผี และสายธรรม โดย 

ชาวบ้านที่เชื่อเรื่องผีนั้นลาเลียงผามาเพื่อเปนอาหาร

เพราะมีความเชื่อวากินแล้วบำรุงกำลัง ถ้ามีการเจ็บ

ปวยหรือรางกายมีการบาดเจ็บก็จะทำให้บาดแผลหาย

เร็ว ฟนตัวจากอาการบาดเจ็บได้เร็ว การหาอาหาร 

จะหาในตอนเย็นและค่ำเตรียมไว้ในเช้าวันรุงขึ้น มื้อ

เที่ยงนั้นจะไปหากินในไรโดยในไรนั้นจะมีครัวที่เหมือน

กับที่บ้านปลูกไว้ในไรของตน และระหวางที่อยูไรไมใช

แคทำไรอยางเดียวแตวาต้องมีการหาอาหารติดมือ

เพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารในมื้อเย็นด้วย 

 ในยุคของประเทศที่เริ่มมีการกระจายความ

เจริญสูชนบทนั้นการมีถนนถือวาเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญสำหรับเรื่องวัฒนธรรมอาหารของชาวบ้านบุง

เนื่องจากความเจริญที่เข้ามาได้นำมาซึ่งความสะดวก

สบายตางๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของ

ชาวบ้านได้ “...เมื่อก่อนชีวิตของชาวบ้านไม่ต้องเร่งรีบ 

ไม่ต้องรีบกิน แต่เดี๋ยวนี้ทุกบ้านต้องรีบออกไปทำไร่ 

ทำนา เพราะกลัวจะได้ผลผลิตน้อยและขายให้นายทุน

ไม่ได้ราคา จนไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจกับการทำอาหารมาก

นัก...” คำกลาวของยายคำมุง แสนคุ้ม สะท้อนให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตที่เรียบงาย

กลับกลายเปนความวุนวายและเรงรีบเหมือนคนกรุง 

ฉะนัน้เวลาเชา้ทกุคนรบีเรงไปทำงานในไรเมือ่ดวงอาทติย ์

กำลังจะตกดินก็เปนสัญญาณให้ทุกคนที่ออกมาทำงาน

ในไรนาต้องกลับบ้านไปรับประทานอาหารเย็นกับ

ครอบครัว ซึ่งถือวาเปนอาหารมื้อสำคัญที่สมาชิกใน

ครอบครัวอยูกันอยางพร้อมหน้าพร้อมตาและได้มี

โอกาสได้พูดคุยกันกอนที่จะเข้านอนและเริ่มต้นชีวิต

ใหมในวันถัดไป สงผลกระทบให้วัฒนธรรมการกินของ

ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปเริ่มจากวัตถุดิบที่นำมาปรุง

อาหารนั้น แม้วาผักตางๆ ยังคงความเปนอยูดั้งเดิม

เอาไว้เพราะสวนใหญยังคงไมซื้อ เนื่องจากการทำไร 

ทำนาในปจจุบันที่มุงทำเพื่อต้องการกำไร ต้องการ

ร่ำรวยเพื่อการบริโภคให้ใกล้เคียงกับโลกภายนอกที่

เข้ามาพร้อมถนนนั้นคือ สื่อโทรทัศน์ และที่สำคัญคือ 

“รถพุ่มพวง” เปนรถกระบะที่บรรทุกกับข้าวมากมาย 

จึงทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตในการหาอาหารจาก

ธรรมชาติบางอยางไป การปลูกผักให้มากมายหลาย

ชนิดพอที่จะเปนตลาดสวนตัวก็น้อยชนิดลง บาง

ครอบครัวจำต้องซื้อผักที่ต้องใช้เปนประจำอยาง 

กระเทียม หอม ผักชี ต้นหอม แตผักที่บริโภคเปน

อาหารหลักยังคงมีการปลูก หาจากปา หรือจากไร

ของตน แตอยางเนื้อหมู เนื้อวัวไข หรือไกนั้นดูเหมือน

จะเปนอาหารยอดนิยมของรถพุมพวงที่ขายได้ทุกวัน

อยางแนนอน ภาพตอนเช้าที่มีแมบ้านมาจับกลุมเพื่อ

รอรถพุมพวงนั้นดูเหมือนภาพที่คุ้นเคยสำหรับชาวบ้าน

ในชุมชน แตสำหรับเรานั้นดูแปลกตาเปนอยางยิ่ง 

หากวาการรอคอยรถพุมพวงนั้นพลาดหวังอาหารเช้า

ในมื้อนั้นก็จำเปนที่จะต้องพึ่งพาไขไก กุนเชียง บะหมี่

กึ่งสำเร็จรูป จากร้านค้าในชุมชน การหาอาหารจาก
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ธรรมชาติหาได้ยากกวาเมื่อกอนมาก เนื่องจากเมื่อมี

ประชาชนเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรที่มียอมไมเพียงพอ 

ตอการเลี้ยงดูคนในชุมชน อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมาก

คือระบบนิเวศของชุมชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจาก

การทำลายธรรมชาติ การใช้สารเคมีในไร นาทำให้มี

การปนเปอนสูแหลงน้ำ การจับจองพื้นที่ในการทำไร 

นามากขึ้น ผู้ที่หาอาหารจากธรรมชาติในปจจุบันจะอยู

ในวัยกลางคนเด็กๆ ในชุมชนไมมีใครอยากออกไปหา

อาหารในตอนค่ำ หรือออกไปหาเพื่อมาเปนอาหาร

ประจำวันให้แกครอบครัว พอ-แม ก็ไมได้บังคับ

เนื่องจากต้องการให้ลูกเรียนหนังสือมากกวาการไปหา

อาหารมาเพื่อกินในครอบครัว 

 ร้านขายของชำในชุมชนก็เปนสวนสำคัญที่

ทำให้อาหารในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก

การเข้าปาเพื่อหาอาหารมาบริโภคเปนสิ่งที่ยุงยากและ

กอให้เกิดความยากลำบากในการนำอาหารมาบริโภค 

ดังนั้นร้านขายของชำจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ 

ชาวบ้านเลือกที่จะหันหน้าเข้าร้านขายของชำและหัน

หลังให้ปาไม้ เพราะที่ร้านขายของชำเปนแหลงอาหาร

แหลงทางเลือกใหมที่มีความหลากหลายของประเภท

สินค้าไมวาจะเปนเครื่องปรุง อาหารแห้ง รวมไปถึง

ขนมถุงที่ เปนของชื่นชอบของเยาวชนในชุมชน 

ตางต้องแวะเวียนกันมาซื้อติดไม้ติดมือไปอยางน้อย  

1 ชิ้น ดังที่บุลวัชร์ พฤษกษานุบาล และดารณี  

บัญชรเทวกุล (2553) ได้กลาววาร้านขายของชำ

ชนบทมีความหลากหลายของประเภทสินค้ามากกวา

ในชุมชนเมือง ซึ่งคนในชุมชนจะเปนตัวกำหนดสินค้า

ภายในร้านที่จะทำให้ร้านมีความหลากหลายของสินค้า

เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงพบวาภายในร้านของชุมชน

แหงนี้จึงมีสินค้าประเภทจำพวกอาหารแห้ง เชน ปลา

ตากแห้ง กุนเชียง ที่แขวนอยูบนแผงและมีสินค้าที่

คนในชุมชนต้องการมากที่สุดคือ ไขไก ซึ่งเปนสินค้าที่

ขายดีที่สุดในร้านแหงนี้เพราะหาซื้อได้งายและสะดวก

ตอการบริโภคที่สำคัญสามารถประกอบอาหารได้งาย

และรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย 

 การหาอาหารจากธรรมชาติไมได้ขึ้นอยูกับผู้หา

อาหารอยางเดียว การที่แตละครอบครัวจะหามาก 

หรือน้อยนั้นขึ้นอยูกับสภาพฐานะทางครอบครัว 

หากผู้ที่มีฐานะดีการหาอาหารจากธรรมชาติดูเหมือน

จะไมมีความจำเปนอะไรเนื่องจากมีกำลังซื้อที่จะไปหา

ซื้อมาจากตลาดเพื่อมาเก็บไว้ในตู้ เย็น การไปหา

อาหารของครอบครัวลักษณะแบบนี้จึงเปนไปด้วย 

“ความอยาก” มากกวา แตในครอบครวัทีม่ฐีานะคอนขา้ง 

ยากจน การหาอาหารจากธรรมชาตินั้นเปนสวนหนึ่ง 

ที่สามารถจุนเจือครอบครัวได้ ลักษณะการหาอาหาร

นั้นในปจจุบันจะเปนการหาอาหารจำพวกแมลง ปลา 

ปู กุ้งหอย หนอไม้ เห็ด แตอาหารที่เปนสัตว์ใหญนั้น

พรานจะเปนผู้ลา และกลุมพอบ้านที่อายุวัยกลางคน

ขึ้นไป สวนเด็กรุนใหมๆ ที่จะมาเรียนรู้ในทักษะเรื่องนี้

นั้นยังไมมี 

 ชุมชนบ้านบุง เปนชุมชนที่ยังคงกลิ่นไอของ

ความเปนชุมชนชนบทไว้ได้คอนข้างมาก ทั้งความรัก

ใครกลมเกลียว ความผูกพันกันเหมือนญาติสนิท 

ความเอื้ออาทรความเมตตาตอกันของคนชุมชน แตสิ่ง

ที่ผิดแผกแตกตางออกไปจากเดิม คือ ความอบอุนของ

คนในครอบครัวขาดหายไป ในชุมชนสวนใหญมีแต 

คนแกและเด็ก สวนคนวัยทำงานแทบไมมี เหลือ 

เพราะเมื่อเรียนจบก็มุงหน้าไปเรียนตอหรือหางานทำที่

กรุงเทพ ดังที่ เครือวัลย์ หุตานุวัตรและคณะ (2529) 

กลาวไว้วา การศึกษาและการย้ายถิ่น ทำให้กลุม
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เยาวชนมีโอกาสไปศึกษาในเมืองที่สูงกวาระดับชั้น

ประถม 4 ดังนั้นกลุมหนุมสาวที่ไปหางานทำในเมือง

หรือในกรุงเทพฯ จึงไมมีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้หรือ

ภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ หรือถูกกลบด้วย

วัฒนธรรมใหมและลบเลือนคุณคาของวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของตนไปเสียหมดสิ้น  

 กระบวนการถายทอดความรู้ของคนในชุมชน 

ต้องขาดตอนเพราะความเจริญก้าวหน้านำพา 

วัฒนธรรมใหมๆ เข้ามา ทำให้คนรุนใหมถูกพัดพาไป

ตามกระแส และพยายามผลักดันตนเองไปสูสิ่งที่ดีกวา 

และสะดวกสบายมากกวา พร้อมทั้งดูถูกภูมิปญญา

ของคนรุนเกาหรือภูมิปญญาของท้องถิ่นวาล้าสมัย

และไมมีคุณคา ดังนั้นการถายทอดความรู้ยอมเกิดขึ้น

ไมได้ เพราะคนรุนใหมไมเห็นความสำคัญและขาด

ความสนใจ เพราะเด็กชอบอาหารที่รถพุมพวงนำมา

ขายมากกวาผักพื้นบ้าน ดังที่ผู้ ใหญบ้านทรงศักดิ์ 

กลาววา “เด็กชอบกินกับข้าวรถพุ่มพวง เพราะพ่อแม่

ฝกให้ติดจนเปนนิสัย พ่อแม่ก็รักความสบาย ไม่ยอมไป

ป่า ลูกก็เลยไม่เข้าป่าและไม่ชอบกินอาหารพื้นบ้าน” 

 จึงทำให้กระบวนการถายทอดเรื่องอาหาร 

ท้องถิ่นภายในครอบครัวขาดหายไป สวนการถายทอด

ความรู้ เรื่องอาหารท้องถิ่นในโรงเรียน เปนการ

ถายทอดความรู้ทางอ้อมผานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หรือชุมนุมวิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดทัศนศึกษา จัด

กิจกรรมคายพักแรมที่อุทยานแหงชาติ และบรรจุ

ความรู้ของชุมชนลงหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะมี

ความเชื่อวาเด็กอยูในชุมชน ยอมรู้จักทรัพยากร 

ธรรมชาติในชุมชนดีอยูแล้ว จึงไมคอยได้รับการ

สนับสนุนหรือผลักดันหลักสูตรที่เกี่ยวกับภูมิปญญา

ท้องถิ่นให้แกเยาวชนรุนใหมสืบทอดตอไป 

สรุป
 การศึกษาวิจัยเรื่อง อาหารของชุมชน: ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหวางสิ่งแวดล้อมกับการบริโภคของ

ชุมชนชายแดนไทย – ลาว พบวาบ้านบุง เปนเขต

พื้นที่หนึ่งที่เปนชุมชนชายแดนไทยลาว ซึ่งเปนชุมชน 

ที่สภาพพื้นที่ทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ์มีปาไม้และ

แมน้ำเปนแหลงอาหารในการดำรงชีวิต ซึ่งการมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้

ทำให้เกิดความหลากหลายของพืช รวมไปถึงสัตว์

ตางๆมากมายที่อยูในปา ถือได้วาเปนพื้นที่ซึ่งทุกคน 

ในชุมชนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมตางๆ รวมกันได้ 

พื้นที่ปาใช้เปนแหลงหาของปาที่ใช้ในการอุปโภคและ

บริโภคของชุมชนบ้านบุง นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ำ

สาธารณะหลักในชุมชน คือ ลำน้ำหู ซึ่งเปนลำน้ำ 

สายหลักที่ เปนแหลงอาหารที่สำคัญแหงหนึ่งของ 

ชาวบ้านบุงที่ใช้หาปลาและใช้ในการทำการเกษตร 

ทั้งนี้ชุมชนบ้านบุงยังมีพื้นที่ธรรมชาติทางความเชื่อ

ได้แก ดอนปูตาของบ้านบุง ที่เปนตัวสร้างความ

สัมพันธ์ระหวางคนในชุมชนให้เชื่อและยึดมั่นนับถือ

ปฏิบัติตามความเชื่อสืบตอกันมาเปนรุนๆ โดยเฉพาะ

รุนวัยกลางคนจะมีความเชื่อเรื่องปูตาคอนข้างมาก 

และรวมพิธีประจำปอยางสม่ำเสมอ ดังนั้นการใช้สอย

พื้นที่นั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหวางคนกับ 

สิ่งแวดล้อมที่มีการให้เกียรติและเคารพตอกัน เพราะ

ฉะนั้นวิถีชีวิตของชุมชนนี้จึงมีความเกี่ยวข้องและ

เชื่อมโยงกับธรรมชาติอยูเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับปราณี 

โนนจันทร์ (2551: 238 – 239) กลาววา ปาและ

แมน้ำซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติชวยสร้าง 

ความมั่นคงทางอาหารตอชุมชนที่ศึกษาได้เปนอยางดี 

ความมั่นคงทางอาหารในที่นี้หมายความวา ชาวบ้านมี
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แหลงทรัพยากรที่เปนแหลงอาหารที่เพียงพอกับความ

ต้องการของครอบครัวและชุมชน ในขณะเดียวกัน 

ถ้าปริมาณอาหารในแหลงทรัพยากร เชน ปาและ

แมน้ำ มีปริมาณที่มากพอชาวบ้านสามารถเก็บเกี่ยว

เอาผลผลิตจากปาหรือจากแหลงอาหารและแหลง 

รายได้ในท้องถิ่นจะต้องมีอยูตอไปอยางยั่งยืนไปถึง

อนาคตของลูกหลานตอไป  

 ชุมชนมีวัฒนธรรมเดิมที่สร้างและสั่งสมมา 

แตโบราณที่เน้นความสำคัญของวัฒนธรรมชาวบ้าน 

ความเปนชุมชนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเกื้อกูล พึ่งพา

อาศัยไมอยูแบบตัวใครตัวมัน ไมแขงขันหรือเอารัดเอา

เปรียบกัน มีภูมิปญญาสามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชน

บ้านบุง ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว มีการตั้งถิ่นฐาน 

เมื่อประมาณกวาร้อยปมาแล้ว อดีตเรียกวา บ้านบุง

แสนคำ เนื่องจากเปนหมูบ้านที่มีทุงนา ห้วยน้ำ และ

หนองน้ำ แวดล้อมบริเวณหมูบ้าน ทิศเหนือ ติดตอกับ

แขวงไชยะบุรี (ประเทศลาว)ในอดีตอาชีพหลัก คือ 

การทำนา แปลงนานอกจากเปนที่อยูอาศัย ยังเปน

แหลงอาหารของคนในครอบครัวและชุมชน พื้นที่หัว

ไรปลายนาก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร เชน เห็ด นก 

หนู กระตาย หนอไม้ เปนต้น หมอยาในอดีต ก็เข้าไป

หาสมุนไพรในปาเพื่อนำมาประกอบการรักษาโรค ปา

หัวไรปลายนายังเปนพลังงานของครัวเรือนโดยการนำ

ไม้แห้งมาทำเปนเชื้อเพลิง นำไม้ไผมาทำงานจักสาน 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว นอกจากนี้ชุมชนบ้าน

บุงยงัมลีำนำ้ไหลผาน ซึง่เปนแหลงอาหารตามธรรมชาต ิ

ที่สำคัญ  

 นับจากปพ.ศ. 2516- 2517 เปนต้นมาจาก

สภาพชุมชนบ้านบุงมีการขยายตัว ชุมชนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลกระทบตอระบบแหลงอาหาร

ตามธรรมชาติ คือการเปลี่ยนแบบแผนการผลิตให้ 

ทันสมัยตามแนวทาง การปฏิวัติเขียว การขยายตัว

ของแนวคิดทุนนิยมลงสูชุมชนการสนับสนุนการค้าเชิง

พาณิชย์ โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ 

แตละครอบครัวจะมีรถไถนา เบิกพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่ 

ในการทำการเกษตร เบิกพื้นที่หัวไรปลายนาเพื่อปลูก

พืชไร หลังฤดูทำนา เกษตรกรก็จะปลูกพืชหลังหน้านา 

เชน ข้าวโพด แตงโม น้ำเต้า ทำให้ฐานความคิดและ

วิถีชีวิตของชาวบ้าน เปลี่ยนจากการพึ่งพาตนเอง 

พึ่งพาธรรมชาติ กลายเปนวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาปจจัย

ภายนอกมากขึ้น เห็นได้จากทุกเช้า ทุกครอบครัวต้อง

อาศัยอาหารการกินจากรถขายอาหาร (รถพุมพวง) 

แม้แตพริก มะเขือ จากที่เคยปลูกกินในสวนหลังบ้าน 

ก็ต้องซื้อ ความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้ทุนทาง

ธรรมชาติและชุมชนเสื่อมลง จากเดิมที่เคยปลูกอยู

ปลูกกินหากมีเหลือก็เจือจานเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง 

และทำบุญ ไปสูการผลิตเพื่อขาย และแสวงหากำไร

จากการลงทุนการทำการเกษตร มีการใช้สารเคมี สาร

กำจัดศัตรูพืชจำนวนมากตกค้างสะสมอยูในแปลงนา 

อยูในดิน อยูในหัวไรปลายนาที่เบิกพื้นที่เพื่อปลูกพืช

เศรษฐกจิและไหลลงสูลำนำ้ทีล่อ้มรอบชมุชน นอกจาก 

สร้างปญหาตอสิ่งแวดล้อม และยังสงผลกระทบตอ

สุขภาพ อนามัยของผู้บริโภค และผู้ผลิตอาหาร  

การชะล้างสารเคมีลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีผลเสีย

ตอน้ำและดินแล้วยังอันตรายตอสัตว์น้ำ ทำให้อาหาร

ตามธรรมชาติลดลง พืชผักในแปลงนาเริ่มสูญหาย 

ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชน

เปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของสื่อ โฆษณา นิยม

บริโภคอาหารสำเร็จรูป เชน บะหมี่ ขนมถุง ขนมกรุบ

กรอบ เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารถุงสำเร็จ ซึ่งไมมีใคร

รับประกันคุณคาทางอาหารหรือแม้แตความสะอาด 
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การที่มีรถเรขายอาหาร แม้วาจะทำให้แตละครอบครัว

มีคาใช้จายสูงขึ้น แตก็ทำให้เกิดความสะดวกสบาย 

ชาวบ้านหลายคน สะท้อนวาสะดวกดี ไมต้องเสียเวลา

ปลูกให้ยาก แดดก็ร้อน หากินแตละอยางก็ลำบาก  

ดังนั้นจึงไมแปลกที่ สวนครัวหลังบ้าน แหลงอาหาร

ประจำครอบครัว แหลงอาหารจากธรรมชาติ ปา

ชุมชน ปาหัวไรปลายนา จากลำน้ำก็จะหายไปในที่สุด  

 ความแตกตางของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้

ระบบอาหารและรูปแบบการจัดการอาหารของชุมชน

แตกตางกันไปด้วย แต เดิมในชวงที่ทรัพยากร 

ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ อาหารจากธรรมชาติมี

ความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านจะหา

อาหารจากแหลงอาหารธรรมชาติเทาที่จำเปนที่จะ

บริโภคในแตละวันเทานั้น เชน การหาปลาจากแมน้ำ 

ไมจำเปนต้องจับปลามาขังทรมานไว้ และหากวันใด 

จับปลาได้มากก็แปรรูปเปนปลาร้า หรือปลาแห้งไว้

บริโภคได้นาน สงผลให้ชาวบ้านพึ่งพาอาหารจาก

ตลาดน้อยมาก ชาวบ้านจะ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กิน

ทุกอย่างที่ปลูก” สวนหลังบ้านมีบทบาทสำคัญในฐานะ

เปนแหลงอาหารประจำครัวเรือน ชาวบ้านมีฐานคิด

สำคัญเกี่ยวกับการผลิตอาหาร คือ ผลิตให้เพียงพอตอ

การบริโภค มีเหลือแบงปนให้ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน

และทำบุญ 

 การรุกและครอบงำทางวัฒนธรรม เชน  

การศึกษาในระบบ สงผลให้เยาวชนรุนใหมสวนหนึ่ง

ขาดโอกาสในการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชุมชน  

โดยเฉพาะเมื่อต้องไปศึกษาตอนอกพื้นที่ วัฒนธรรม

ชนเผาได้รับผลกระทบลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้นเมื่อ

เด็กรุนใหมออกจากชุมชนไปอยูโรงเรียนประจำ หรือ

หอพัก จะถูกแยกจากวิถีชีวิตวัฒนธรรมของบรรพ

บุรุษ เพราะวัฒนธรรมชุมชนเปนวิถีชีวิตที่คอยซึมซับ

และเรียนรู้ ระบบวิถีการผลิตที่เปลี่ยนไป สมาชิก

ชุมชนรุนใหมรวมถึงสมาชิกชุมชนที่อพยพมาใหมมิได้

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องทำงานตามระบบ/

ตามเวลา มิได้เปนไปตามฤดูกาลไมสามารถเข้ารวม

งานประเพณีหรือพิธีกรรมบางอยาง หรือมองไมเห็น

ความสำคัญในการดำเนินรอยตามวัฒนธรรมชุมชน 

ตอชีวิตของตนเอง สื่อตางๆ มีผลตอวิถีการบริโภค 

พบวาคนรุนใหมจะชอบอาหารจากในเมือง หรือ

อาหารบริโภคแบบดวนมากกวาอาหารพื้นบ้าน และ 

ไมเชื่อถือผีปูยา วิธีการบริโภคแบบใหม ทำให้วิถีชีวิต

แบบเดิมซึ่งมีการบริโภคเปนสวนหนึ่งของการดูแล

สขุภาพหายไป และเมือ่เจบ็ไขไ้ดป้วย บางคนจะเชือ่วา 

การแพทย์แผนปจจุบันมีประสิทธิภาพดีกวาการแพทย์

พื้นบ้าน ทั้งที่บางกรณีชาวบ้านสามารถดูแลตนเองได้ 

 แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อกอนจะดูเรียบงาย

กวาทุกวันนี้ และยังอาศัยธรรมชาติและแรงงานเปน

หลักในการทำมาหากิน แตพวกเขาก็ต้องใช้สติปญญา

ที่บรรพบุรุษถายทอดมาให้เพื่อจะได้อยูรอด ทั้งนี้

เพราะปญหาตางๆ ในอดีตก็ยังมีไมน้อย โดยเฉพาะ

เมื่อครอบครัวมีสมาชิกมากขึ้น จำเปนต้องขยายที่ 

ทำกิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิก พื้นที่ทำกินใหม  

การปรับพื้นที่ปนคันนาเพื่อทำนาซึ่งเปนงานที่หนัก 

การทำไรทำนา ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และดูแลรักษาให้

เติบโตและได้ผลเปนงานที่ต้องอาศัยความรู้ความ

สามารถ การจับปลาลาสัตว์ก็มีวิธีการ บางคนมีความ

สามารถมาก รู้วาเวลาไหนที่ใดและวิธีใดจะจับปลาได้

ดีที่สุด คนที่ไมเกงก็ต้องใช้เวลานานและได้ปลาน้อย 

การลาสัตว์ก็เชนเดียวกัน  
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 ชาวบ้านรู้จักการแปรรูปผลิตผลในหลายรูป

แบบ การถนอมอาหารให้กินได้นาน การดองการหมัก 

เชน ปลาร้า น้ำปลา ผักดอง ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ปลา

แห้ง เนื้อแห้ง การแปรรูปข้าวก็ทำได้มากมายนับร้อย

ชนิด เชน ขนมตางๆ แตละพิธีกรรมและแตละงาน

บุญประเพณี มีข้าวและขนมในรูปแบบไมซ้ำกัน ตั้งแต

ขนมจีน สังขยา ไปถึงขนมในงานสารท กาละแม 

ขนมครก และอื่นๆ ซึ่งยังพอมีให้เห็นอยูจำนวนหนึ่ง 

ในปจจุบันสวนใหญปรับเปลี่ยนมาเปนการผลิตเพื่อ

ขาย หรือเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน การดำเนิน

ชวีติประจำวนั ชาวบา้นเชือ่วาจะตอ้งรกัษาความสมดลุ 

ในความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ผู้คนสมัยกอนพึ่งพา

อาศัยธรรมชาติแทบทุกด้าน ตั้งแตอาหารการกิน 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรควิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยียังไมพัฒนาก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้  

ยังไมมีระบบการค้าแบบสมัยใหม ไมมีตลาด คนไป 

จับปลาลาสัตว์ เพื่อเปนอาหารไปวันๆ ตัดไม้เพื่อสร้าง

บ้านและใช้สอยตามความ จำเปนเทานั้น ไมได้ทำ 

เพื่อการค้า ชาวบ้านมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิ่งของใน

ธรรมชาติ ไมตัดไม้ออน ทำให้ต้นไม้ในปาขึ้นแทนต้นที่

ถูกตัดไปได้ตลอดเวลา 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ

ของอาหารท้องถิ่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม โดยพิจารณาวัฒนธรรมในหลากมิติ และ

ย้ำวาวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมเปนตัวการในการทำลาย

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจ

ในความเปนวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งในแตละท้องถิ่นของ

สังคมไทยล้วนให้ความสำคัญ ให้ความหมาย และมี

ลักษณะเฉพาะถิ่นตางกันไป ในด้านอาหารการกินนั้น

พบวา แตเดิมคนไทยใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ 

เชน ประโยคที่วา “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” และจะมี

การ “ล้มวัว-ควาย” เพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือโอกาส

พิเศษเทานั้น อีกนัยหนึ่งคือคนไทยแตกอนไมนิยม

บริโภคฟุมเฟอย จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่สังคมไทย

เปลี่ยนไป รวมถึงเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมอาหาร 

ดังเชนวัฒนธรรมอาหารไทย-ลาวที่หยั่งรากอยูในคน

ชุมชนบ้านบุง การเปลี่ยนแปลงได้ทำลายทรัพยากร 

ธรรมชาติของชุมชนให้ลดลงไป แตไมสามารถที่จะ

ทำลายวัฒนธรรมอาหารของคนในชุมชนชายแดน

ไทย-ลาวได้ ด้วยชุมชนบ้านบุ งที่มีลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณชายแดนไทย-ลาว 

จึงทำให้มีเอกลักษณ์ในการบริโภคอาหารของชุมชน

ชายแดนไทย-ลาว ดังนี้ 1) ความสามารถในการผลิต

ที่เน้นใช้แรงงานคนในการผลิตวัตถุดิบประกอบอาหาร 

ใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติ เชน การหาของปา 

การจับแมลงมาเปนอาหาร เน้นกรรมวิธีในการทำ

อาหารที่ไมยาก เชน แจว ออม(การต้ม) อุ(การต้ม

ปลา) และซั้ว ใช้ภูมิปญญาการถนอมอาหาร 2) สภาพ

ทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติเพราะในพื้นที่ของ

ชุมชนยังไมได้รับผลกระทบจากความเจริญของเมือง

มากนัก เนื่องจากเปนบริเวณชายแดน 3) คานิยม 

ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปนของคนไทย

ภาคอีสาน เชน ประเพณีในรอบป หรือที่เรียกวา “ฮีต

สิบสองคลองสิบสี่” สืบเนื่องทำให้มีการประกอบ

อาหารเพื่อทำพิธีและเพื่อบริโภคตามประเพณี 

 ชุมชนบ้านบุงมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่

เปนทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ดังเห็นได้จาก

อาหารในวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านบุงสวนใหญ

อาหารที่นิยมรับประทานประจำมักจะประกอบอาหาร

ที่มีสวนประกอบจากธรรมชาติในชุมชน เรียกได้วา 

เปนวิถีของชุมชนที่อยูทามกลางความหลากหลายของ

วัฒนธรรมไทย-ลาวที่ทั้งคนไทยและคนลาวที่มีความ
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Introduction

 The global economic crisis has 

decreased consumer willingness to spend 

money for overseas travel.  Consequently, 

major tourist destinations have experienced a 

decline in inbound tourist arrivals, especially 

from Europe and North America (Smeral 

2009).  Hence, rather than relying only on 

tourist arrivals from other countries, most 

tourist destinations have encouraged their 

citizens to travel within their own country to 

generate income to boost their economy.  

Thailand is no exception.   

 Thailand has been renowned as one of 

the most popular tourist destinations in Asia 

for several decades in terms of beauty of 

nature, richness of culture, friendliness of the 

local people, and good value for money (Chon, 

Singh, and Mikula 1993).  Moreover, it was 

ranked highest as a good value for money 

destination in the world in 2008 (CBI 2008).  

Nonetheless, the economic recession which 

emerged during the second half of 2008 and 

intensified in 2009 resulted in 780,000 

reported unemployed in the first quarter of 

this year according to the deputy secretary-

general of the National Economic and Social 

Development Board (Thailand).  Meanwhile, 

an estimate of 1 to 2 million unemployed 

people did not register in the social security 

system (Bangkok Post 2009).  Moreover, the 

recent political instability, has resulted in a 

lack of international tourist confidence in 

traveling in Thailand.  Hence, the Thai 

government has encouraged Thai people to 

travel within Thailand to generate tourism 

income to help heal the country’s economic 

crisis. 

 This study aims to segment Thai 

tourists based on their travel motivations.  

The following sections present, first, a 

conceptual framework on market 

segmentation and travel motivation.  

Following that, research methodology and 

results are presented.  Finally, conclusions 

and management implications are discussed.   

Understanding Thai tourist motivation would 

be useful in designing tourist products to 

better attract and serve their needs.  This 

study provides valuable information for 

destination management organizations and 

tourism suppliers interested in promoting their 

destinations to Thai tourists. 

LiteratureReview

1. Market Segmentation 

 Market segmentation (Cha, McCleary, 

and Uysal 1995; Formica and Uysal 1998; 

Johns and Gyimothy 2002; Snepenger 1987) is 

frequently used to divide tourists into different 
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segments based on benefits (Gitelson and 

Kersletter 1990; Jang, Morrison and O’Leary 

2001; Loker and Perdue 1992; Shoemaker 

1994; Woodside and Jacobs 1985), geographic 

(Lee, Lee and Wicks 2004) , socio-

demographics ( Bigné and Andreu 2004; 

Chandler and Costello 2002; Chon and Singh 

1995) tourist expenditures (Mok and Iverson 

2000) and psychographics and travel 

motivation (Dolnicar and Leisch 2003; Griffith 

and Albanese 1996).  For example, Cha, 

McCleary and Uysal (1995) classified tourists 

into novelty seekers, sports seekers, and 

family/relaxation seekers based on their travel 

motivation.  Likewise, Oh, Uysal and Weaver 

(1995) segmented tourists into novelty/

adventure seekers, safety/comfort seekers, 

culture/history seekers, and luxury seekers 

based on their travel motivation.  Moreover, 

Moscardo, Pearce, Morrison, Green, and 

O’Leary (2000) segmented visiting friends and 

relatives tourists into beach relaxation group, 

active nature lovers group, active beach resort 

group and inactive group.  They found that 

travel motivation is one of the most effective 

variables in segmenting tourists.   

2. Novelty  

 Among the travel motivations used to 

segment tourists, novelty is frequently found 

in the literature.  Novelty refers to a search 

for a degree of contrast between present 

perception and past experience (Cohen 1972; 

Crompton and McKay 1997; Lee and 

Crompton 1992; Gitelson, and Crompton 1984; 

Hsieh and Chang 2006; Jang and Feng 2007; 

Yuan and McDonald 1990) which varies upon 

a continuum between familiarity and degrees 

of contrast between the tourist’s culture as 

compared to other cultures (Keng and Cheng 

1999).  For instance, some novelty seekers 

who search for novelty (Hirschman 1984; Lee, 

Kim, Seock and Cho 2009; Tse and Crotts 

2005; Waller and Lea 1998) travel to remote 

areas to acclimate themselves with local 

culture (Cohen 1973; 1988), whereas others 

may isolate themselves from the local people 

(Cohen 1982) in remote area where they can 

easily become crime victims.   

 However, novelty does not always 

mean an adventurous experience.  According 

to Crompton (1979) and Faison (1977), novel 

is defined as a search for new and unfamiliar 

experience.  Moreover, the degree of novelty 

seeking varies according to the individual 

(Lee and Crompton 1992).  Some tourists may 

desire a high level of novelty, whereas others 

may prefer a lower level of novelty 

(Hirschman 1984).  For example, Feng and 

Jang (2004) classified continuous repeaters as 

lower novelty seeking travelers but continuous 
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switchers as higher novelty seekers.  

Likewise, a cultural visit to a well-known 

heritage site at an overseas destination to 

broaden cultural knowledge is also considered 

novelty seeking (Calantone and Johar 1984; 

Hu and Ritchie 1993).  Similarly, a taste of 

local cuisine and a stay at a typical local 

accommodation with few amenities (Basala 

and Klenoshy 2002) also satisfies a need for 

novelty and culture for average tourists.   

Therefore, the degree of novelty between 

individual and mass tourists may not be as 

great as that found in allocentrics (Plog 1974, 

2002), drifters and explorers (Cohen 1982; 

Smith 1990).  Hence, this study defines 

novelty as a desire for new experience, not 

necessarily an adventurous experience.  

Likewise, novelty seekers are defined as 

tourists who look for novelty, no matter 

whether their need for novelty is great or 

small.   

3. Price Discount 

 Although price discount is not a 

favorable strategy in boosting income due to 

lean profit margin (Blattberg, Briesch, and Fox 

1995; Smeral 2009), it is widely used to 

increase customer purchasing motivation, 

sales volume, and market share (Moon and 

Voss 2009; Reynolds, Gilkeson, and Niedrich, 

2009; Teng 2009).  It removes monetary 

constraint, which may deter consumers from 

purchasing a certain product with supreme 

quality and services (Raghubir, Inman and 

Grade 2004; Teng 2009).  Moreover, price 

discounts have been proved as efficient 

marketing tools in boosting tourist demand 

and customer satisfaction during and after 

crises (Beirmann 2003; Chien and Law 2003; 

Huan and Min 2002; Morley 1994; Orkin 1990; 

Perdue 2002; Petrick 2005; Pizam 2002; Thiel 

1981).  In particular, during financial crisis, 

price discounts are frequently used to 

stimulate tourist arrivals among domestic and 

international customers who are more 

demanding than during a normal business 

situation (Henderson 1999).   

4. Short Distance Destinations 

 A short distance destination is a 

popular travel option because it provides 

tourists with ease of access, affordability, and 

variety of things to do (Litvin 2006; Nicolau 

and Más 2006).  For example, domestic tourists 

can travel more often and spend more time at 

short distance destinations close to their 

residence than tourists living in more distant 

communities (Dadgostar and Isotalo 1992).  

Likewise, short distance destinations have 

been shown to be the best travel option 
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during financial crisis when people are 

prudent in spending money to travel (Smeral 

2009).  Furthermore, after a crisis, domestic 

short distance destinations become a 

substitute to overseas travel because of 

tourist concerns regarding safety (Goodrich 

1991; Ryan 1993; Roehl and Fesenmaier 1992; 

Sönmez and Graefe 1998).    

5. Resort Recreation 

 Major resort recreations, such as spa, 

golf ing, diving, shopping and nightl i fe 

entertainment, allow tourists to relax at the 

end of a working day (Chon and Singh 1995; 

Davison 2008).  In addition, golfing and 

nightlife activities are major motivators of 

golfers and business tourists while traveling 

on business tr ips (Tassiopoulous and 

Hayclam, 2008).  Meanwhile, relaxing in a spa 

resort has become another recreational 

activity for health conscious tourists who 

prefer to seclude themselves in order to 

energize their minds and bodies (Morgan, 

Pritchard, and Pride 2002).  Although resort 

recreation may not act as a primary motivator 

for tourists in choosing a specific destination, 

it is a basic hygiene factor (Correia, Oom do 

Valle, and Maço 2007).  Its presence serves as 

a motivator, but its absence can contribute to 

tourist dissatisfaction (Bansal and Eiselt 2004). 

Method

1. Questionnaire Design 

 The instrument of this study was a 

self-administered survey questionnaire used to 

determine Thai travel motivations in making 

decisions to travel during summer holiday on 

a domestic trip during the global financial 

crisis in 2009.  The questionnaire contained 

three sections: travel behavior , travel 

motivation to travel during summer holiday on 

a domestic trip during the financial crisis and 

demographic profile.  The first part of the 

questionnaire asked about the plan of tourists 

to travel during summer hol iday on a 

domestic trip during the financial crisis.  The 

second part of the questionnaire addressed 

travel motivation attributes during the 

f inancial crisis .  The last part of the 

questionnaire contained questions to establish 

a demographic profile.  The respondents were 

asked to indicate the level of agreement with 

each of the 22 travel motivation attributes on 

a 5-point Likert scale that ranged from 1 

(strongly disagree) to 5 (strongly agree). Later, 

a panel of experts -- faculty members in the 

hospitality and marketing fields -- evaluated 

the content validity of the questionnaire.   
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2. Data Collection 

 A self-administered questionnaire 

survey was conducted from April 3-7, 2009 

(during a long weekend).  The target 

population was Thai tourists who were 

waiting for departure at Suwannabhum 

International Airport, Hua Lampong train 

station, and North, South, and East bus 

terminals from Bangkok to major tourist 

destinations such as Chiang Mai, Pattaya, 

Khon Kaen, Phuket, and Kanchanaburi.  Thirty 

research assistants, who were taking a 

tourism marketing research class, invited 

passengers wait ing for departture to 

participate in the survey.  Then, the responses 

were coded and analyzed, f i rst using 

descriptive statistics to determine frequency 

distribution, means, and standard deviations 

of the variables.  Second, an exploratory factor 

analysis with oblique rotation was carried out 

on 22 travel motivation attr ibutes to 

determine underlying dimensions.  Third, a 

confirmatory factor analysis was run to 

confirm the goodness of fit.  Fourth, a 

hierarchical cluster analysis was used to 

segment factor cluster analysis of the Thai 

tourists as determined by their travel 

motivations.  Sixth, ANOVA was employed to 

determine any significant difference among 

the factor cluster analysis segments.   

Results

1. Tourist Behavior and Profiles 

 A total of 728 completed questionnaires 

were included for the analysis.  Almost 50% 

of the respondents traveled more than 5 times 

per year, followed by 35% traveling 2-3 times 

per year.  Only 2.6% said that this was their 

first trip.  About 68% of the respondents were 

leisure tourists, almost 26% were business 

tourists , and 5.8% were on meeting, 

convention, and training trips (This last group 

will subsequently be referred to as MICE 

tourists).  As for gender, 64% were female 

and 36% were male.  Regarding age 

distribution, 44% were between 20-39 years 

old, followed by 25% between 30-39 years 

old, and 13% between 40-49 years old.  As 

for marital status, 64% were single, and the 

rest were married.  All of the respondents 

were Thai.  Concerning occupation, 24% 

worked in private companies, 23% were 

students, 17% were self-employed, 8% were 

entrepreneurs, 9% were state officials, 7% 

worked in state enterprises, and 3% were 

lecturers.  In education, most of the tourists 

were highly educated with undergraduate or 

graduate degrees, followed by 19% with high 

school diplomas.  Regarding monthly income, 

about 26% earned 20,001-30,000 baht per 

month, followed by those who earned 15,001-
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20,000 baht, and 8,000-15,000 baht 

respectively.   

2. Underlying Dimensions of Thai Tourist 
Motivations  

 The Principal Component Factor 

Analysis was used to determine the 

underlying dimensions of the travel 

motivations of Thai tourists to travel during 

the financial crisis.  The Bartlett test of 

Sphericity and the Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy indicated the 

appropriateness of using an exploratory factor 

analysis for the set of the travel motivation 

variables.  The Bartlett test of Sphericity 

shows a significance level of 0.000, indicating 

that a non-zero correlation exists among 

variables. 

 The Measure of Sampling Adequacy of 

0.89 exceeds the necessary threshold of 

sampling adequacy, which requires a 

minimum of 0.50 (Hair, Anderson, Tatham, 

and Black 1998).  This indicates that the set 

of travel motivation variables used in the 

study meets the fundamental requirements for 

an exploratory factor analysis (Hair et al., 

1998). 

 A Principal Component Factor Analysis 

with oblique rotation was employed because 

of the dimensions of travel motivations likely 

to be correlated. Using the scree plot criteria, 

a six factor solution was selected. The six 

factors represented 66.1% of the total variance 

explained.  These six factors were: 1) resort 

recreation, 2) history and culture, 3) discounts, 

4) safe and short distance destinations,  

5) summer holidays, and 6) novelty seeking. 

The six factors are reported in Table 1. 

3. Confirmatory Factor Analysis 

 A six-factor confirmatory factor analysis 

(CFA) was run using AMOS to verify the 

underlying dimensional patterns found via the 

exploratory factor analysis (EFA). The CFA 

model was specified to reflect the loadings 

structure of the 22 items and six factors 

reported in the EFA results. The six factors 

were specified to be correlated with each 

other. The goodness of fit Chi-square for the 

CFA model was 1132.9, with 194 degrees of 

freedom and p -value £ 0.01. This is hardly 

surprising given the large sample size in our 

study. More importantly, all of the loadings of 

the items on the factors, as well as the 

covariances among the factors were 

statistically significant (p -value £ 0.01), 

validating the factor structure found in the 

exploratory factor analysis. Most importantly, 

the RMSEA was 0.082, suggesting a 

reasonable fit for the correlated 6-factors 

measurement model. Reliability analysis of the 
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items for each of the six factors also showed 

acceptable results (The Cronbach’s alphas 

were as follows: resort recreation 0.81, history 

and culture 0.82, discounts 0.84, safe and 

short distance destination 0.76, summer 

hol idays 0.77, novelty 0.58) . For al l 

subsequent analysis, summated indicators 

were formed for each of these six constructs. 

Table 1 Underlying Dimension of Thai Tourists’ Motivations 

Underlying Dimension 1 2 3 4 5 6 CM 

Factor 1: Resort recreation         

Golfing .814      .698  

Diving .756      .611  

Night life attractions .752      .633  

Spa .748      .670  

Shopping .670      .502 

Factor 2: History and Culture         

Historical attractions  .866     .786  

Buddha images  .850     .755  

Famous monks  .811     .738  

Interesting culture  .674     .522 

Factor 3: Discounts         

Discount on airfare   .879    .785  

Discount on travel package   .869    .763  

Discount on room rate   .831    .785 

Factor 4: Safe and  

Short Distance  

Destination         

Safe travel destination    .803   .667  

Beauty of nature    .784   .648  

A Variety of tourist activities    .701   .602  

Short distance    .664   .546 
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Factor 5: Summer holidays         

Long holiday     .850  .754  

Summer leave     .847  .724  

Generating tourism income     .674  .514  

School break     .651  .497 

Factor 6: Novelty          

Local cuisine      .804 .707  

New experience      .792 .689 

Reliability 0.84 0.82 0.84 0.76 0.77 0.58 

Cumulative Variance (%) 32.7 45.01 52.3 57.16 62 66 

4. Segmentation of Thai Tourists by Travel 
Motivations  

 A hierarchical cluster analysis using 

Ward’s method was run to classify the Thai 

tourists into segments based on their travel 

motivations.  By looking at the percent 

increase in the agglomeration coefficient, a 3-

cluster solution was chosen.  The first cluster 

was composed of 279 observations (38%), the 

second cluster has 116 observations (16%), 

and the third cluster has 333 observations 

(46%).   

 Then, Analysis of Variance (ANOVA) 

with the 6 factors as dependent variables and 

the cluster membership as independent 

variables was run to identify any significance 

among the three cluster membership.  

ANOVA showed significant differences on all 

of the travel motivations across the three 

cluster membership, including resort 

recreation (F= 87.16, p -value ≤ 0.01), history 

and culture (F= 7.9, p -value ≤ 0.01) , 

discounts (F= 174.15,  p -value ≤ 0.01), safe 

and short distance destination (F= 7.71,  

p -value ≤ 0.01), summer holiday (F= 20.45,  

p -value ≤ 0.01), and novelty (F= 52.85,  

p -value ≤ 0.01) respectively.  The mean for 

each of the six motivation factors for the 

members of each cluster are displayed in 

Table 2.  Then, the demographic profile of 

each cluster was identified using cross-

tabulation analysis with chi-square statistics.  

A significant difference among the three 

cluster groups on occupation was found. 
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Table 2 Cluster Profiles (Travel Motivations and Demographics) 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3: Novelty Seekers 

Discounts Seekers Resort holiday seekers   

Safe and Short Distance Safe and Short Distance Safe and Short Distance 

Destinations (4.43b) Destinations (4.31a,b) Destinations (4.24a)  

Summer Holidays (4.07c) Summer Holidays (4.50b) Summer Holidays (4.23a)  

Novelty (4.01a) Novelty (3.32b) Novelty (4.02a)  

History and Culture History and Culture History and Culture 

(3.77b) (3.99a) (3.98a)  

Resort recreation (3.24c) Resort recreation (4.21b) Resort recreation (3.76a)  

Discounts (4.59c) Discounts (4.24b) Discounts (3.65a) 

Demographic Profiled Demographic Profiled Demographic Profiled 

Female Female Female   

20-29 30-39 20-29  

Single Single and Married  Single   

College College College   

Students, educators  Self-employed/entrepreneur  Students, educators 

housewives, retirees  

Income : 15,001-20,000 Income:15,001-20,000 and Income: 8,000-15,000 

 20,001-30,000  

 

Note:  

 1. Means with different superscripts for each travel motivation are significantly different  

  from each other across the clusters. 

a b c 

 2. Modes were used to report the demographic profile. 

d 
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 Cluster 1 was called “discount seekers” 

because they show the highest average 

motivations on discounts (as compared to 

other two clusters).  Likewise, they have a 

higher motivation on safe and short distance 

destination (as compared to cluster 3).  As 

can be expected, they show the lowest 

motivation to travel during summer holidays.  

This is not surprising because discounts are 

usually not available during holidays.  In 

addition, the discount seekers show the 

lowest motivation on history and culture and 

resort recreation.  However, as compared to 

Cluster 2, the discount seekers have a  

higher motivation on novelty.  Regarding the 

demographic profile, this segment was mostly 

comprised of tourists between 20-29 years of 

age.  Almost 74% of this cluster was single.  

Most of them were students, educators, 

housewives, and retirees.  The income range 

of this segment was 15,001-20,000 baht.   

 Cluster 2 was labeled “resort holiday 

seekers” because their motivations on 

summer holidays and resort recreation are  

the highest as compared to the other two 

clusters.  Not surprisingly, these resort holiday 

seekers have the lowest motivation on 

novelty.  They also show a higher motivation 

on history and culture than discount seekers.  

Moreover, their motivation on discounts is 

higher than that of Cluster 3.  However, 

although the members in this group have 

high motivation on safe and short distance 

destinations, this factor is not significantly 

different from the other two groups.  As for 

the demographic profiles, the age of this 

segment was between 30-39 years old.  

Moreover, the proportion of single (55%) and 

married (45%) was quite equal.  Most in this 

segment were either sel f-employed or 

entrepreneurs.  The income range of this 

segment falls between a 15,001-20,000 and 

20,001-30,000 baht range.   

 Cluster 3 was labeled “novelty seekers” 

because the average of novelty motivation for 

this group is the highest among the three 

clusters.  Other distinguishing features of this 

cluster are moderately high values of summer 

holidays and history and culture (as compared 

to discount seekers), low value of resort 

recreation (as compared to resort holiday 

seekers), and lowest value of discounts as 

compared to the other two clusters.  In terms 

of demographic profiles, most of the tourists 

in this segment have an age range of 

between 20-29 years old.  About 61% were 

single tourists.  This group has the greatest 

number of students, and educators.  Most 

people in this segment had an income range 

between 8,000-15,000 baht. 
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ConclusionandManagement

Implications

 The findings of this study are of both 

theoretical and practical importance.  They 

help explain motivations of tourists who travel 

in summer during financial crisis.  The most 

important travel motivations of the three 

clusters to travel during the financial crisis 

were summer holidays, discounts, and safe 

and short distance destinations, as can be 

seen from an overlap of the three factors 

among the three clusters.  This is not 

surprising, due to the fact that during 

financial crisis, people become more prudent 

in spending money.  Hence, a short distance 

destination becomes a popular travel 

alternative because it saves time, effort, and 

travel costs.  Hence, marketers must integrate 

these three travel motivations into their 

tourist products when communicating their 

marketing message to their target markets in 

order to motivate them to travel during 

financial crisis.   

 This study also segments Thai tourists 

based on their travel motivations in summer.  

Three market segments of tourists who travel 

during financial crisis are discount seekers, 

resort holiday seekers, and novelty seekers.   

 

1. Discount Seekers 

 Discount seekers show the highest 

motivations on discounts, and safe and short 

distance destinations.  However, they are the 

least motivated by resort recreation.  

Although the average mean on summer 

holidays among discount seekers was the 

lowest as compared to the other two clusters, 

their rating on this factor is still relatively 

high.  This indicates that discount seekers are 

interested in travel ing during summer 

holidays.  However, the restrictions on 

promotional fare, which is usual ly not 

available during the black out period, might 

not permit them to do so.  Whereas the 

discount seekers have a similar degree of 

motivation on novelty as the novelty seekers, 

the former show higher concerns on safe and 

short distance destinations.  Nonetheless, 

their demographic profile is not markedly 

different from that of the novelty seekers.  

Surprisingly, whereas novelty seekers have a 

lower monthly income than that of the 

discount seekers, the former are less price-

sensitive than the later.   

2. Resort Holiday Seekers  

 As for resort holiday seekers, their 

travel motivation and demographic profile 

clearly distinguishes them from the other two 
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clusters.  For example, most of the members 

in this cluster are sel f-employed and 

entrepreneurs, whereas the other two clusters 

are mainly students, educators, housewives, 

and retirees.  The resort holiday seekers have 

the highest motivation to engage in resort 

recreational activities such as spa, shopping, 

golfing, diving, and nightlife entertainment 

while at their destinations.  However, they are 

wise spenders by carefully managing their 

t ime and money while travel ing.  For 

example, they show the highest motivation to 

travel during summer holidays when public 

and private sectors are temporarily closed.  In 

addition, their preference on travel during 

holidays also shows that they value the 

balance between work and leisure time.  

Meanwhile, they carefully spend money by 

looking for travel discounts.  Their travel 

behavior suggests their preference for short 

travel holidays to relax and participate in 

recreational activities rather than exploring 

and sightseeing the local attractions.  Hence, 

marketing communication targeting this group 

must focus on a short resort holiday package, 

which includes air ticket and room rate, with 

one-stop shopping for various recreational 

activities so that guests do not have to leave 

the resorts. 

 

3. Novelty Seekers 

 Novelty seekers in this study looked for 

safe and short distance destinations but to a 

lesser extent than other segments.  This may 

be due to financial constraints that influenced 

their travel style.  Their interest on culture 

may also reflect a new travel trend among 

younger Thais who imitate the travel style of 

Western backpackers.  According to the 

editor of a Thai women’s magazine given out 

at Thailand Travel Mart in June 2009, it is 

currently popular among Thai female office 

personnel and teenagers to save money in 

order to take a trip to Pai, a local village in 

the north of Thailand, simply to sip a cup of 

coffee, take pictures at a local eatery and 

send a postcard to their friends.  This may 

explain why novelty seekers in this study, 

whose income level is the lowest as 

compared to the other two segments, show 

the highest interest in culture.   

4. Discount: A Classic Promotion 

 Similar to the study of inbound tourists 

who traveled in Thailand during the Asian 

f inancial crisis from 1997 to 2000 

(Ritt ichainuwat, Beck, and Qu 2002; 

Rittichainuwat, Qu, and Mongkolvanit 2008), 

this study found that discounts motivated the 

three market segments to travel during the 
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global financial crisis in 2009.  It also 

confirms previous studies indicating that price 

discounts, package deals, and blitz advertising 

are efficient marketing tools in boosting 

tourist demand (Beirmann 2003; Chien and 

Law 2003; Huan and Min 2002; Perdue 2002; 

Petrick 2005; Pizam 2002; Thiel 1981).  

Moreover, this study also shows that 

affordable low cost airfares increase demand 

among middle-income tourists to spend their 

leisure time at domestic destinations within 

an hour flight radius of their residency.  

Therefore, airlines must closely work with 

resorts and regional tourist bureaus in 

promoting affordable packages to short 

distance destinations to motivate domestic 

tourists to spend more time at destinations 

within a close proximity to their homes.   

5. Travel: A Necessary Commodity  

 The findings also suggest that summer 

holidays satisfy the need to relax for all types 

of Thai tourists surveyed in this study.  

Though people are prudent in spending 

money, they do not stop traveling during 

financial crisis.  This result is similar to that 

of Smeral (2009) suggesting that people do 

not forgo traveling during financial crisis.  

This travel behavior also suggests that 

middle-income Thai tourists consider travel a 

necessary life commodity that must be had 

even during financial crisis.  Therefore, 

marketing communication to encourage 

people to travel is still a “must” during 

financial crisis.  Specifically, marketers should 

convey the message highlighting the fact that 

travel enables people to relax and escape 

from a stressful environment.  Promotional 

messages such as “Let’s travel to refresh our 

mind” or “Travel brings change for a better 

life” should be used to encourage people to 

travel during financial crisis.  In addition, the 

market segmentation of Thai tourists can 

assist tourism service providers in establishing 

a price structure for each segment based on 

its sensitivity towards discount.  For example, 

restricted huge discount airfares, hotel room 

rates, and travel packages should be use to 

stimulate discount seekers, who place value 

on discounts and are flexible on travel time.  

However, the time restriction should be 

imposed to limit access to the discounted 

prices for resort holiday seekers and novelty 

seekers, who are willing, even during a 

financial crisis, to pay standard prices to 

travel during summer holidays. 

6. Safety Is Important. 

 While it is not surprising that the 

beauty of nature is the highest ranking travel 

motivation, as Thailand is well-known as a 

beach paradise (Cohen 1982), it is interesting 
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to note that though Thailand is renowned as 

“the land of smiles,” there are safety concerns 

even among domestic tourists.  Although 

Thailand has been perceived as a safe 

international travel destination (Rittichainuwat, 

Qu and Brown 2001), the recent terrorism in 

its three southern provinces, the closures of 

the two international airports in 2008, and 

political instability have decreased tourists 

confidence regarding safety in Thailand 

(Rittichainuwat and Chakarborty 2009).  

Although a destination has a lot of things to 

offer tourists, it cannot attract and retain 

tourists unless it is perceived as a safe 

destination.  This is because safety is a basic 

hygiene factor for all types of tourists, 

regardless of their travel lifestyles and socio-

economic differences.  As suggested by Wang 

(2009), as compared to natural disaster, 

terrorism, and disease, financial crisis has a 

small impact on tourism demand because it 

does not threaten tourists’ safety concerns of 

injury or loss of life.  Moreover, it takes a 

longer time to boost tourist’ confidence once 

it is destroyed by political turmoil.  Hence, 

both the public and private sectors must 

immediately reestablish tourist’ confidence by 

raising public awareness of their social 

responsibi l i ty to create safe travel 

environments in Thailand.  The results of this 

study also reinforce the results of previous 

studies indicating that safety is now a global 

tourism concern, not only among Western 

tourists (Beirmann 2003; Ryan 1993; Roehl 

and Fesenmaier 1992; Sönmez and Graefe 

1998) but also among middle-income Thai 

tourists, who have become an emerging 

market of interest in the international tourism 

community.   
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ

การบริการของสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทในอำเภออัมพวาและจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักในรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในอำเภออัมพวา และ

พื้นที่ใกล้เคียง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก(Convenience Sampling)  

จำนวน 100 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2554 และ 

ใช้แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การต้อนรับของพนักงานห้องพัก การตอบสนองความต้องการเมื่อมีการร้องขอ  

การบริการในห้องอาหาร การพาไปยังห้องพัก การให้คำแนะนำ สิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในห้องพัก และการตกแต่งห้องพัก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด  

 

Abstract
 The objective of this study was to investigate the guests satisfactions 

towards the services of resorts in Umphawa District, Samut Songkram 

Province.  The data were collected through questionnaires from 100 

samples by convenience sampling method.  The study has found that the 

sampling group was satisfied with the services of the resorts and when 

considering services in each aspect, tourists were strongly satisfied with 

reception service, response to service requests, food and beverage service, 

guest rooming and guestroom amenities including room decoration. 
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ความสำคัญของงานวิจัย

 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ

และสร้างรายได้ให้แกประเทศชาติเปนอยางมาก  

รวมทั้งเปนแหลงกอให้เกิดการจ้างงาน การผลิตสินค้า 

การกระจายรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน

การแขงขันของประเทศหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนจึงได้ให้ความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนา

ด้านการทองเที่ยวอยางตอเนื่องทำให้การทองเที่ยว 

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ธุรกิจรีสอร์ทเปน

สวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีบทบาท

สำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนธุรกิจที่คอยอำนวยความ

สะดวกด้านที่พักให้กับนักทองเที่ยวและให้บริการด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งการบริการด้านตางๆ 

แกนักทองเที่ยวทำให้เกิดรายได้และการจ้างงานแก

คนในพื้นที่นั้นๆ และถ้าสถานประกอบการด้านที่พัก

สามารถให้บริการอยางมีประสิทธิภาพ สร้างความพึง

พอใจให้แกลูกค้าหรือนักทองเที่ยวที่มาใช้บริการ 

ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง  

 อำเภออัมพวาเปนอำเภอหนึ่ ง ในจั งหวัด

สมุทรสงครามซึ่งมีความหลากหลายของประเภทของ

แหลงทองเที่ยว ทั้งที่เปนโบราณสถาน แหลงทอง

เที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถี

ชุมชน เปนต้น แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งทำให้

หลาย ๆ คนรู้จักอำเภออัมพวาก็คือ ตลาดน้ำอัมพวา 

และการลองเรือชมหิ่งห้อย เปนต้น แหลงทองเที่ยว

ดังกลาวได้สร้างอาชีพและรายได้แกชุมชนเปนจำนวน

มาก และเมื่อมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลสูอำเภออัมพวา

เปนจำนวนมาก ก็คงจะหลีกเลี่ยงไมได้ที่จะต้องมีสถาน

ประกอบการด้านที่พักเอาไว้บริการแกนักทองเที่ยว 

แตเนื่องจากอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงยังมี

สถานประกอบการประเภทรีสอร์ทไมกี่แหง บุคลากร

สวนใหญก็จะเปนคนในพื้นที่ที่ ไม ได้มีความรู้ด้าน 

การโรงแรมหรือการบริหารรีสอร์ทมากนัก ดังนั้นกลุม

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ 

นักทองเที่ยวที่มีตอสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท

ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ ใกล้ เคียง จังหวัด

สมุทรสงคราม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

ในสถานประกอบการดังกลาวให้สามารถให้บริการได้

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถรักษามาตรฐาน

การบริการให้ดีอยางตอเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ตอไป 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) ได้กลาววา “ความ

พึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีตอองค์

ประกอบหรือสิ่งจูงใจด้านตางๆ ของงานและเขาได้รับ

การตอบสนองที่เหมาะสม 

 มณีวรรณ ตั้นไทย (2533) ได้ให้ความหมาย 

ความพึงพอใจหลังจากได้รับบริการวา “เปนระดับ

ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอการได้รับบริการ

ในด้านตาง ๆ ดังนี้ คือ  

 – ด้านความสะดวกที่ได้รับ 

 – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 – ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ 

 – ด้านคุณภาพของการบริการที่ได้รับ 

 – ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ 

 ปยะนุช กลิ่นจันทน์ (2541) ได้ทำการศึกษา

เรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช้บริการโรงแรม

ซิลเวอร์แซนด์พบวา ผู้ตอบคำถามโดยสวนใหญเลือก

ใช้บริการที่โรงแรมซิลเวอร์แซนด์ด้วยเหตุผลที่สำคัญ
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มาจาก ความพอใจในบรกิารทีจ่ดัไว ้และลกูคา้ตดัสนิใจ 

กลับมาใช้บริการของโรงแรมซิลเวอร์แซนด์ในโอกาส

ตอไป คือ โรงแรมมีการบริการดี ลูกค้านิยมใช้บริการ

ร้านอาหารกลางวัน ร้านอาหารเย็น 

 ธีรชาติ เพียรการ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษา

เรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการ

บริการธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา” กลุมตัวอยางที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เปนผู้ใช้

บริการธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

เพื่อหาคาร้อยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานด้วยการเปรียบเทียบความพึง

พอใจโดยใช้สถิติ t-test และ F-test ผลการศึกษา 

พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงแรมจากมัคคุเทศก์และคิดวาการบริการของ

โรงแรมได้มาตรฐาน สำหรับความพึงพอใจตอธุรกิจ

โรงแรม พบวา ด้านความสะดวกของสถานที่โดย 

สวนรวมอยูระดับมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์อำนวย

ความสะดวกที่สามารถจัดเพื่อให้บริการแกแขกผู้เข้า

พัก ด้านอัตราที่พัก โดยสวนใหญมีความพึงพอใจ

ระดับมาก คือ สามารถชำระคาห้องพักโดยใช้บัตร

เครดิตได้ ด้านสภาพห้องพัก โดยสวนใหญมีความพึง

พอใจในระดับมาก คือ มีบรรยากาศที่ดี ด้านการ

ต้อนรับของพนักงานและบริการ โดยสวนใหญมีความ

พึงพอใจระดับมาก คือ การบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี 

ด้านระบบความปลอดภัยโดยสวนใหญมีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด คือ มีทางหนีไฟ ด้านรวมทุกด้านอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลำดับ คือ ด้านระดับความ

ปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านสภาพห้องพัก ด้านการ

ต้อนรับของพนักงานหรือบริการ ด้านอัตราคาที่พัก 

และด้านความสะดวกของสถานที่  

 วิทยา วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์ (2550) ได้ทำการ

ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม

ขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” 

ผลการศึกษาพบวา ผู้ใช้บริการสวนใหญมีความพึง

พอใจในการใช้บริการเมื่อจำแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ พบวา เพศชายและเพศหญิง 

มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการไมแตกตางกัน 

สวนอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกันมี

ระดับความพึงพอใจตอการใช้บริการแตกตางกัน 

สำหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

โรงแรมขนาดเล็กนั้น ควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ

ความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบ 

ทศันยีภาพโดยรอบ ใหม้คีวามสวยงาม ความปลอดภยั 

ภายในและบริเวณโดยรอบของโรงแรม ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากกวานี้ ควรมีการตกแตงภายใน

ห้องพักให้นาอยู ควรเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในโรงแรม และร้านอาหารควรจะมีอาหารหลาก

หลายประเภทให้เลือกรับประทาน 

 ผกามาศ อินทร์ตลาดชุม (2550) ได้ทำการ

ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพนักงานแผนก

ต้อนรับสวนหน้าโรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก” 

ผลการศึกษาพบวา สภาพการปฏิบัติงานบริการภาพ

รวมของทุกฝายอยูในระดับพอใช้ สำหรับแนวทาง 

การพัฒนาศักยภาพ ด้านบุคลิกภาพ ควรเปลี่ยนชุด

เครื่องแบบพนักงานใหม ดูแลกวดขันการแตงกาย 

ให้ถูกระเบียบ จัดสวัสดิการเครื่องประดับสำหรับ 

พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับเครื่องแบบ 



เยาวภรณ  เลิศกุลทานนท, วนิดา  เลิศพิพัฒนานนท และ รัตนาภรณ  ชาติวงศ 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554 69 

และมีการรณรงค์การปฏิบัติงานด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้ม

แจมใส พูดจาดี ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ควรจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่จำเปน

ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน 

ภาษาฝรั่งเศส เปนต้น จัดฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะใน

การปฏบิตังิาน จดัทำคูมอืการปฏบิตังิานทีม่รีายละเอยีด 

มากยิ่งขึ้น แจ้งข้อมูลและจัดหาเอกสารเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับข้อมูลจังหวัดใกล้เคียง เส้นทางเทศบาล หรือ

เหตุการณ์ปจจุบันกอนลวงหน้า จัดทำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำหรับเรียกดูหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับ

พนักงานรับโทรศัพท์ มีการประเมินการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่องนำผลการประเมินมาใช้ในการขึ้น 

เงินเดือน สงผลการประเมินย้อนกลับสูพนักงานเปน

รายบุคคล และมีการประเมินผลจากลูกค้าที่ใช้บริการ 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ ควรมีการทำสังคมมิติในกลุม 

พนักงาน และจัดกิจกรรมสังสรรค์ระหวางพนักงาน 

สำหรับการสำรวจหัวหน้างานแผนกต้อนรับสวนหน้า

โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก มีความพึงพอใจตอ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 วรรณรัช บุญสวัสดิ์ (2553) ได้ทำการศึกษา

เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขมวิท ผลการ

วิจัยพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปน

รายด้าน พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานด้านลักษณะงานสูงสุดรองลงมา คือด้านความ

สัมพันธ์กับเพื่อนรวมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้าน

ความก้าวหน้าในการทำงาน และด้านคาตอบแทน  

มีความพึงพอใจระดับปานกลาง สวนพนักงานที่มีเพศ 

อายุ ฝาย รายได้และระยะเวลาการทำงานตางกัน  

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน 

 วณิชา ปุนอุดม (2549) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 

“ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่มีตอ

สถานประกอบการสปาในจังหวัดภูเก็ต (กรณีศึกษา : 

โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ตบีช รีสอร์ท และโรงแรมถาวร

บีช วิลเลจแอนด์สปา) พบวา นักทองเที่ยวรัสเซีย 

มีความพึงพอใจตอการให้บริการสปาในปจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม ได้แก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้มีสวนผสมของสมุนไพร  

มีบริการที่หลากหลาย มีบริการโปรแกรมพิเศษเฉพาะ

กลุม มีการจัดการบริการให้เปนไปตามมาตรฐาน

บริการแตละประเภทครบถ้วน และการต้อนรับการให้

บริการในแตละขั้นตอนตลอดจนการชำระเงินหลังจาก

บริการเสร็จเปนไปอยางรวดเร็ว  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทำให้พออนุมานได้วาเมื่อนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ

ตอการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้

มาตรฐานของสถานประกอบการก็จะบอกตอและกลับ

มาใช้บริการอีกครั้ง 

วัตถุประสงค์

 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มี

ตอการบริการของสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท 

ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ ใกล้ เคียง จังหวัด

สมุทรสงคราม 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ได้แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถาน

ประกอบการประเภทรีสอร์ทให้มีศักยภาพในการ

บริการแกทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
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ระเบียบวิธีวิจัย

 ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุมตัวอยางในครั้งนี้ เปนนักทองเที่ยวทั้ง 

ชาวไทยและตางประเทศทีเ่ขา้มาเทีย่วในอำเภออมัพวา 

และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม และเข้าพัก

ในโรงแรมบ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา เรือนปณาลี 

และบ้านท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางวันที่ 

1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2554 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใช้วิธีการสุม

ตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) จากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตาง

ประเทศที่เข้ามาพักในรีสอร์ทในจังหวัดสมุทรสงคราม

ตามชวงเวลาดังกลาว จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งเปน

ขนาดตัวอยางที่นาเชื่อถือสำหรับประชากรขนาด 

5,000-100,000 คน ที่ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 

10%  

 ตัวแปรที่ทำการศึกษา  

 ตัวแปรต้น (Independent Variables) 

ได้แก เพศของนักทองเที่ยว ผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ลักษณะทางกายภาพของรีสอร์ท 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการบริการของ

สถานประกอบการประเภทรีสอร์ท ในอำเภออัมพวา

และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม

ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ 

นักทองเที่ยวที่มีตอการบริการของสถานประกอบการ

ประเภทรีสอร์ท ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง 

จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งแบบสอบถามดังกลาว มี  

3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มี

ตอการบริการของสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท

ในแหลงทองเที่ยวอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยมีลักษณะเปนแบบประมาณคา  

5 ระดับ (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่

ควรปรับปรุง 

 ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบ 

สอบถาม ได้สงแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา 

วิชการโรงแรมและการทองเที่ยวจำนวน 5 ทาน 

พิจารณาพร้อมปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับกลุมตัวอยางที่คล้ายกับกลุมตัวอยาง

จริงจำนวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยนำข้อมูลที่ได้มาหาคาความเที่ยง (Reliability) 

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้คาความเที่ยง

เทากับ 0.854 สรุปวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น

ระดับสูง และดำเนินการสงแบบสอบถามดังกลาวไป

ยังบ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา เรือนปณาลี และ

บ้านท้ายหาด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 

100 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุม

ตัวอยางเปนสถิติพื้นฐาน ได้แก ความถี่ ร้อยละ คา

เฉลี่ยเลขคณิต และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
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สถิติ (t-test) ในการเปรียบเทียบความแตกตางความ

พึงพอใจของนักทองเที่ยว 

ผลการวิจัย

 จากการสำรวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่มีตอการบริการของสถานประกอบการประเภท

รีสอร์ท ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัด

สมุทรสงคราม สรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละของนักทองเที่ยวที่ตอบแบบ 

สอบถามโดยจำแนกตามเพศ 

เพศ ร้อยละ 

ชาย 38.6 

หญิง 61.4 

โดยรวม 100.0 

  

  

 จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเที่ยวร้อยละ 

61.4 เปนเพศหญิง และร้อยละ 38.6 เปนเพศชาย 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ 

มีความพึงพอใจตอการบริการของสถานประกอบการ

ประเภทรีสอร์ทในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยูระดับมาก (=4.43, 

S.D=0.641) แต เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา  

การต้อนรับของพนักงานฝายห้องพัก การตอบสนอง

ความต้องการเมื่อมีการร้องขอ การพาไปยังห้องพัก

และแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก  

การบริการในห้องอาหาร และการตกแตงห้องพัก  

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ

การบริการของสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท 

ความพึงพอใจ 
ของนักท่องเที่ยว 

X– S.D 
ความ 
หมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

   

การสำรองห้องพัก 4.39 0.667 มาก 

การต้อนรับของ 
พนักงานห้องพัก 

4.64 0.595 มาก 
ที่สุด 

การตอบสนองความ 
ต้องการเมื่อมีการร้อง 
ขอ 

4.59 0.605 มาก 
ที่สุด 

การพาไปยังห้องพัก 
และแนะนำสิ่งอำนวย 
ความสะดวกภายใน 
ห้องพัก 

4.55 0.689 มาก 
ที่สุด 

การให้บริการจาก 
พนักงานดูแลห้องพัก 

4.44 0.645 มาก 

การบริการในห้อง 
อาหาร 

4.56 0.577 มาก 
ที่สุด 

ความหลากหลายของ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

4.31 0.670 มาก 

อาหารเช้า 4.34 0.699 มาก 

อาหารกลางวัน 4.25 0.602 มาก 

อาหารเย็น 4.29 0.632 มาก 

คุณภาพของอาหาร 
และเครื่องดื่ม 

4.31 0.701 มาก 
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ลักษณะทาง 
กายภาพ 

X– S.D 
ความ 
หมาย 

การตกแตงห้องพัก 4.52 0.577 มาก 
ที่สุด 

การจัดตกแตง 
สวนหยอม 

4.36 0.680 มาก 

รูปแบบและบรรยากาศ 4.45 0.629 มาก 

โดยรวม 4.43 0.641 มาก 

 

ตารางที่ 3 ร้อยละของแหลงข้อมูลที่นักทองเที่ยว

ทราบเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่พัก 

แหล่งข้อมูล ร้อยละ 

ได้รับการแนะนำ/บอกตอ 30.3 

บริษัททองเที่ยว 25.3 

อินเตอร์เน็ต 19.2 

เคยเที่ยวและพักมากอน 6.1 

งาน Exhibitions ตางๆ เชน งาน 

ไทยเที่ยวไทย งานสัมมนา งานอบรม 

12.1 

สื่อโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน์ หนังสือ 7.1 

โดยรวม 100.0 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ 

ร้อยละ 30.3 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว

และที่พักจากการแนะนำและบอกตอ รองลงมาคือ 

ทราบข้อมูลจากบริษัททองเที่ยว ร้อยละ 25.3 และ 

รับทราบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 19.2  

 

ตารางที่ 4 ร้อยละของนักทองเที่ยวที่มีความเชื่อ

มั่นวาจะกลับมาพักในสถานประกอบการประเภท

รีสอร์ทและจะแนะนำให้เพื่อนๆ หรือ คนอื่นที่รู้จัก 

ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 

น้อยที่สุด 4.2 

น้อย 7.3 

ปานกลาง 20.8 

มาก 13.5 

มากที่สุด 54.2 

โดยรวม 100.0 

  

 จากตารางที่ 4 พบวา นักทองเที่ยวร้อยละ 

54.2 มีความมั่นใจอยูในระดับมากที่สุดวาจะกลับมา

พักในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทในเขตอำเภอ

อัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงครามอีก

ครั้ง และจะแนะนำให้เพื่อน ๆ หรือคนอื่นที่รู้จักด้วย 

รองลงมาคือนักทองเที่ยวร้อยละ 20.8 มีความมั่นใจ

อยูในระดับปานกลางวาจะกลับมาใช้บริการอีกและจะ

แนะนำให้เพื่อนรู้จัก และลำดับที่สาม นักทองเที่ยว

ร้อยละ 13.5 มีความมั่นใจอยูในระดับมากวาจะกลับ

มาใช้บริการอีกและจะแนะนำให้คนอื่นรู้จัก 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอสถานประกอบการประเภทรีสอร์ท

โดยจำแนกตามเพศ 

เพศ N X– S.D t p 

ชาย 32 4.27 0.607 0.035 0.972 

หญิง 51 4.26 0.566   
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 จากตารางที่ 5 พบวานักทองเที่ยวที่มีเพศ 

ตางกันมีความพึงพอใจตอสถานประกอบการประเภท

รีสอร์ทในแหลงทองเที่ยวเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่

ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนของนักทอง

เที่ยวที่มีโอกาสจะกลับมาพักในสถานประกอบการ

ประเภทรีสอร์ทและจะแนะนำให้เพื่อน ๆ หรือคนอื่นที่

รู้จักจำแนกตามเพศ 

เพศ N X– S.D t p 

ชาย 31 8.53 1.728 1.528 0.133 

หญิง 49 9.12 1.201   

 จากตารางที่ 6 พบวานักทองเที่ยวที่มีเพศ 

ตางกันให้คะแนนโอกาสที่จะกลับมาพักในสถาน

ประกอบการประเภทรีสอร์ท ในเขตอำเภออัมพวาและ

พื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม และจะแนะนำให้

เพื่อนๆ หรือคนอื่นที่รู้จักไมแตกตางกัน 

ข้อเสนอแนะ

 จากการสำรวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่มีตอสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทในเขตอำเภอ

อัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงครามพบวา 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู

ระดับมาก ไมวาจะเปนการบริการของพนักงานในทุก

แผนกทุกคนที่ให้บริการดีมาก พนักงานทุกคนต้อนรับ

ดว้ยความจรงิใจและใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นการทองเทีย่ว 

ได้อยางชัดเจน รวมถึงด้านอาคารสถานที่และ

บรรยากาศของห้องพักที่สร้างความประทับใจให้กับ 

นักทองเที่ยวเปนอยางมาก ทำให้นักทองเที่ยวเกิด

ความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

สำหรับในบางแผนกนักทองเที่ยวเห็นวาควรมีการ

ปรับปรุง อาทิ ห้องอาหารซึ่งการบริการยังช้าและมี

เสียงดัง การตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก 

ยังมีห้องพักบางห้องที่ขาดอุปกรณ์เครื่องใช้และของ 

มีการชำรุด ทำให้นักทองเที่ยวที่เข้ามาพักเกิดความ 

ไมพอใจในการบริการดังกลาว ดังนั้นเพื่อให้พนักงาน

ในสถานประกอบการได้รักษามาตรฐานการบริการ 

ให้ดีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และเพื่อให้มีการ

พัฒนาด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คณะ 

ผู้วิจัยจึงเห็นวาควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ให้มีศักยภาพสูงขึ้นดังนี้ 

หลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา 

ทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ (30 ชั่วโมง) 

1. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (12 ชั่วโมง) 

 จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำบทเรียน 

ไปใช้ ได้จริง และสามารถให้บริการได้อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 โครงสร้างหลักสูตร 

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
จำนวน 

ชั่วโมง 

การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 2 

การเสิร์ฟอาหารและรูปแบบการบริการ 5 

การจัดโตะ การจับเสกิร์ต และ 

การพับผ้า 

5 
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2. การบริการแผนกส่วนหน้า (6 ชั่วโมง) 

 จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในงาน

ของพนักงานสวนหน้าของโรงแรมและสามารถนำ 

บทเรียนไปใช้ได้จริง และสามารถให้บริการได้อยาง 

มีประสิทธิภาพ 

 โครงสร้างหลักสูตร 

งานบริการส่วนหน้าของโรงแรม 
จำนวน 

ชั่วโมง 

การสำรองห้องพัก (room reservation) 2 

การลงทะเบียนเข้าพัก(check-in)  

และการคืนห้องพัก (check-out) 

2 

การแก้ปญหาเฉพาะหน้า (guest 

complaint handling) 

2 

3. การบริการของแผนกแม่บ้าน (6 ชั่วโมง) 

  จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งด้านงาน

ทำควาสะอาดห้องพักและบริเวณพื้นที่สาธารณะ 

 โครงสร้างหลักสูตร 

การบริการของแผนกแม่บ้าน 
จำนวน 

ชั่วโมง 

คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของแมบ้านและความสัมพันธ์กับ 

หนวยงานอื่นๆ 

 1 

มาตรฐานระบบการทำความสะอาด 

ห้องพัก พื้นที่สาธารณะ 

 1 

การปูเตียง การจัดดอกไม้ และ 

การซักรีด 

 3 

การเขียนรายงานสถานะห้องพัก  1 

 

4. จิตวิทยาการบริการ (6 ชั่วโมง) 

 จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้าน

จิตวิทยาการบริการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อยางมี

ประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้

บริการ 

 โครงสร้างหลักสูตร 

จิตวิทยาการบริการ 
จำนวน 

ชั่วโมง 

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 2 

พฤติกรรมนักทองเที่ยวและวัฒนธรรมที่

แตกตาง 

2 

จิตวิทยาในการทำงาน และการสื่อสาร

ระหวางแผนก 

2 

 

บทสรุป

 ถึงแม้สถานประกอบการประเภท รีสอร์ท 

ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ ใกล้ เคียง จังหวัด

สมุทรสงคราม จะมีนักทองเที่ยวเข้าไปใช้บริการเปน

จำนวนมากในแตละป แตถ้าสถานประกอบการ 

ดังกลาวขาดการพัฒนาด้านการบริการที่ดีอยางตอ

เนื่อง ไมสร้างความประทับใจให้กับนักทองเที่ยวให้

อยากกลับเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง สถานประกอบการ

ดังกลาวอาจได้รับผลกระทบตางๆ ตามมา ดังนั้น

สถานประกอบการจึงควรรักษามาตรฐานด้านการ

บริการและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักทองเที่ยวและเกิด

การบอกตอทำให้ธุรกิจเปนที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอยาง

กว้างขวาง สงผลให้ธุรกิจมีลูกค้าและนักทองเที่ยวเพิ่ม

สูงขึ้น อันนำมาซึ่งรายได้และผลกำไรที่ดีในอนาคต 
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Abstract

 The nursing profession has moved away from the task oriented clinical 

practices and actively sought to develop a holistic approach to the 

individual in all varieties of health care setting.  Critical illness and 

subsequent hospitalization of their loved ones in an Cardiac Care Unit 

(CCU) can result in many physiological and psychological problems for 

patients and their family members.  The purpose of this study was to 

identify needs of Thai families of CCU hospitalized within 24 to 72 hours.  

The Critical Care Family Need was used to compare the perceived needs 

of family members of patients in the CCU with those perceived by nurses.  

A sample of 50 Thai family members and 42 registered nurses completed 

the questionnaire.  The ranked order needs were identified by family 

members and CCU nurses and the results were compared.  Conclusion 

were drawn to determine what the needs of the family members are in 

order to implement quality care for critical ill patient.   

 Keywords: critical illness, family needs, family-centered care 

บทคัดย่อ

  วิชาชีพการพยาบาล ได้พัฒนาไปสู่การดูแลบุคคลแบบองค์รวม (holistic care) 

ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบการดูแลบุคคล ทั้งคนที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของบุคคล

ในครอบครัว อนึ่งการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตและการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ของญาติหรือบุคคลอันเปนที่รักของตนนั้น ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของ

สมาชิกในครอบครัว ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ

ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย ณ หอบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ตามการรับรู้ของตนเอง

และของพยาบาล โดยใช้แบบสำรวจความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะ

วิกฤต (Leske, 1991) ทำการศึกษาสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอ

บำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงแรก จำนวน 50 คน และพยาบาล

วิชาชีพ จำนวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีความต้องการ
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Introduction

 Coronary artery disease (CAD; also 

called coronary heart disease), is a serious 

health problem worldwide. In Thailand, 

coronary heart disease is the third most 

common cause of death and on the rising 

trend as the important cause of morbidity and 

mortality.  In 2006, approximately 17,775 (per 

100,000 population) die of heart disease. 

Patients with CHD who do reach a hospital 

require rapid intervention and stabilization in 

a cardiac care unit (CCU). The hospitalization 

of a patient in CCU may cause families 

feel ing vulnerable and helpless with 

overwhelming stress (Berstein, 1990). It is 

recognize that the admission of a family 

member to intensive care environment usually 

occurs without warning, allowing little time 

for families to adjust to the crisis (Titler,  

Zichi Cohen and Craft, 1991). This may effect  

the family’s ability to interact with the patient 

and provide support (Titler et al., 1991).  As 

Mil lar (1991) states “patient seldom 

experience a crisis alone, what influences 

them influences others with whom they are 

closely connected” (Millar, 1991:4).  However, 

nurses have traditionally directed their 

energies towards correcting the patient’s 

psychological crisis and little time may be 

allocated to assisting family members in 

coping with this stressful event (Fox and 

Jeffery, 1997).  Despite the stressor and 

workplace time constraints, CCU nurse have a 

responsibility to view the care of critically ill 

patients from a family perspective. This study 

อันดับแรกคือ ความต้องการด้านการลดความวิตกกังวล (x = 3.89, S.D = .18)  

และอันดับสุดท้ายคือ ความต้องการกำลังใจและการระบายความรู้สึก (x = 2.58,  

S.D = .65) สำหรับพยาบาลรับรู้ว่าสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยมีความต้องการอันดับแรก

คือ ความต้องการลดความวิตกกังวล (x = 3.64, S.D = .28) และอันดับสุดท้ายคือ 

ความต้องการกำลังใจและการระบายความรู้สึก (x = 2.88, S.D = .32) นอกจากนี้ 

ยังพบว่าความต้องการของสมาชิกในครอบครัวสูงกว่าการรับรู้ของพยาบาลอย่างมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงควรประยุกต์ผลการวิจัยเปนแนวทางสำหรับ

ปรับปรุงและจัดระบบบริการพยาบาล ที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ได้ใกล้เคียงถึงความต้องการที่แท้จริง อันจะส่งผลถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในภาวะ

วิกฤตต่อไป 
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aim to discover the needs of family members 

with CAD during their experience in the CCU 

and to compare their perceptions with the 

CCU nurses’ perceptions of family needs.  

Reviewoftheliterature

 Providing care for the patients’ families 

arises from crisis theory, which stated that 

critical illness is not an event that occurs in 

isolation for the patient and staff (Bond, 

Draeger, Mandleco, and Donnelly, 2003).  

Family structures are increasingly recognized 

as heterogenous, thereby adding a varying 

dimension to the impact of critical illnees 

(Whyte, 1997).  In Thailand, the family unit is 

very important.  At school, they are taught 

about the part they have to play in family life. 

They are given instruction in how to show 

proper respect and concern and with a strong 

emphasis on specif ic roles and proper 

relationships among the family members.  

Thai famil ies are close, and several 

generations may live in the same household.  

Therefore any changes within the family can 

easily disturb relationships and create anxiety 

and stress for another member.  As Leske 

(2002) stated that any illness severe enough 

to necessitate admission to a critical care unit 

is life threatening and can precipitate sever 

anxiety within a family system”.  Critical 

i l lness often occur suddenly and 

unexpectedly, leaving relatives and close 

fr iends in a state of shock and 

disorganization, with little time to adjust.  The 

high morbidity and mortality associated with 

the CCU setting causes intense feelings of 

anxiety and uncertainty compounded by the 

fact that most families lack of experience with 

this events (Millar, 1991).  Families suddenly 

faced multiple stressors such as fear of death, 

uncertain outcome, emotional turmoil , 

financial concerns, role changes, disruption of 

routines, dependency on others, and 

unfamiliar hospital environments.  Therefore, 

specialized assessment and interventions for 

families are needed because anxiety may 

interfere with the family’s ability to receive 

and comprehend information, maintain 

patterns of adequate family functioning, use 

effective coping skills, and provide positive 

support for each other and more importantly 

for the patient (Berwick and Kotagal, 2004).  

The family remains the most important social 

1
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context to consider when determining 

interventions that can be positively influenced 

patient outcomes (Leske, 2002).  Leske (2002) 

also point out that unmitigated family anxiety 

may manifest itself in distrust of hospital saff, 

noncompliance with the treatment regimen, 

anger and dissatisfaction with care, and even 

lawsuits.   

 Nursing in the cardiac care unit should 

therefore consider the patient as part of the 

family unit, for the family is an extension of 

the patient and when we care for the patient 

we also care for their loved ones (Liddle, 

1988).  Meeting the needs of their patients’ 

family members is an essential part of the 

responsibilities of cardiac care unit (CCU) 

nurses, who are committed to provide quality 

care for critical ill patients and also to easing 

the pain and suffering of those who have a 

critically ill relatives or close friend.  However, 

the area of psychological care for patients and 

particularly their family is often neglected, as 

more often nurses in CCU direct all their 

energy toward correcting the biological crisis 

of the patient (Fox and Jeffery, 1997).  

Research studies of critical care nurses have 

shown that many nurses feel they lack of 

time, training, knowledge and support for the 

family care (Brinker, 2002).  Some nurses 

consider interaction with patients’ family 

members a low-order priority (Bond, et al. 

2003).  

 However, there has been a change in 

the priorities of care delivered by nurses in 

the intensive care environment for the past 

decades. The nursing profession has moved 

from the task oriented clinical practices and 

actively sought to develop a holistic approach 

to the care of the individual in all variety of 

care setting (Wright and Leahey, 1994).  The 

needs of families of critical ill patients have 

been addressed in several research studies in 

Western countries.  The first major study by 

Molter (1979) and Lesky (1986) identified a 

l ist of 45 family need statements and 

developed the Critical Care Family Needs 

Inventory Index (CCFNI) as an instrument to 

determine family needs.  This instrument has 

been used in many subsequent studies ( 

Quinn, Redmond and Begley, 1996; 

Mendonoca and Warren, 1998; Kosco and 

Warren, 2000).  The majority of these studies 

have shown that family members of patients 

in intensive care have specific needs and 

concerns which are not always incongruent 

with the health care professional (Norris and 
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Grove, 1986; kleinpell and Powers, 1992).  In 

the study of Abbott et al (2001) found that 

46% of respondents thought a conflict existed 

between healthcare professionals and the 

respondents.  Dockter et al. (1988) also found 

that disagreements were noted in the areas 

related to families participation in patient care 

and in providing emotional support.  

 These signif icant dif ferences in 

perceived importance of some family needs 

between nurses and families of critical ill 

patients suggest that at least some of the 

importance needs are not being adequately 

met. The challenge for CCU nurses is to 

determine the way to meet their needs which 

requires learning what they perceived their 

needs to be.  The purpose of this study 

involved the utilization of a descriptive survey 

to determine the needs of family members 

within a specific context of cardiac care unit 

and to compare their perceptions with the 

CCU nursess’ perceptions of the family needs 

in Thailand.   

Methodology

Researchdesign

 A descriptive survey design was 

utilized to determine the needs of family 

members of critical ill patient in CCU of one 

500-bed general hospital in Bangkok.  Both 

family members and staff in the Cardiac Care 

Unit (CCU) were surveyed utilizing the Critical 

Care Family Needs Index (CCFNI) (Molter and 

Leske, 1983).  

Setting

 Two groups of part icipants were 

involved in this study: 1). Staff nurse working 

in the CCU and 2) family members of adult 

CCU patients, from 10th January to 15th April 

2008. 

Staffnurseparticipations

 The staff participations were drawn 

from the total population of staff nurse 

working full time in the CCU at the time of 

survey.  They voluntarily agreed to participate 

in the study through the informed consent. A 

total of 42 staff nurses working in the CCU 

were invited to complete the survey.  Fourty- 

two completed questionnaires were returned 

giving a response rate of 97%. 

Familymemberparticipations

 A total of 50 family members of critical 

ill patients in CCU were approached and 

invited to complete the questionnaire. In order 
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to minimize the potential for distress to 

families within 24-72 hours of patients’ 

admission, inclusion and exclusion criteria 

were used to determine which family 

members to approach.  The voluntarily agreed 

to participate in the study through informed 

consent.  Fifty completed questionnaire were 

returned giving a response rate of 91%. 

Instrument

 The instrument used was the revised 

CCFNI by Leske(1991). The CCFNI scale was 

translated into Thai language.  The CCFNI is 

composed of 45 need statements that are 

rated on a likert scale of 1 to 5 according to 

their importance; (1) not important, (2) slightly 

important, (3) sometimes important, (4) 

important, (5) very important. The 45 need 

statements of CCFNI have been categorized 

into 5 subscales as assurance needs(7 items), 

information needs (8 items), proximity needs 

(9), support needs (15 items) and comfort 

needs (6). The reliability of an instrument 

reflects its accuracy and consistency in 

measuring a specific attribute. Internal 

consistency refers to the extent to which all 

items of the instrument measure the same 

concept. The Cronbach’s Alpha reliability 

score for the staff participations for this study 

was .82. The Cronbach’s Alpha reliability 

score for the family members participations 

for this study was .84.  

Analysisofthedata

 Data were entered into the Statistical 

Package for the social Sciences (SPSS) version 

14. Data were analyzed using rank ordering of 

means, standard deviation and independent-

samples t-test. The independent-samples t-

test was used to determine a statistical 

significant difference in the mean scores of 

two different groups (family members and 

staff nurses) on a continuous variable (the 

CCFNI). The significance of the Levine’s test 

for equal variances was less than p=0.05. 

Therefore the data in this study violated the 

assumption of equal variances (Polit and 

Hungler, 1995). The t-value reported in the 

results of this study is the second line of the 

t-test where equal variances are not assumed. 

Results

 Characteristics of the sample For the 

42 CCU nurses, Most of the were wemon 

(88%) and only 12% were men.  The age 

range of the CCU nurses was 20 to 29 years 

and the mean age was 27.8 years (SD=4.05). 

Twenty-two of them (52.4%) were single and 

sixteen (38.1%) were married, only four (9.5%) 
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were separated. Most of the nurses (92.8%) 

had obtained a bachelor degree in nursing as 

their highest nursing qualification and the 

remaining 7.2% had obtained a master’s 

degree.  Twenty-one of them (50%) had 

experienced in CCU between 2 to 5 years, 

eleven of them had 1 to 2 years experiences 

in CCU and seven of them had experience 

more than 5 years.  Only three of them had 

experience less than 1 year (see table1.1). 

Table 1.1  the characteristics of the CCU nurse participations’data. 

Characteristic Frequency Percentage 

Gender 

Male 

female 

 

5 

37 

 

11.9 

88.0 

Age 

20-29 years 

30-39 years 

40-49 years 

50-59 years 

>59 years 

 

18 

16 

6 

2 

- 

 

42.8 

38.1 

14.3 

4.8 

Marital status 

Single 

Married 

Separated 

 

22 

16 

4 

 

52.4 

38.1 

9.5 

Academic qualification 

Certificated 

Bachelor degree 

Master degree 

Doctoral degree 

 

 

39 

3 

 

 

92.8 

7.2 
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Characteristic Frequency Percentage 

Length of experience 

< 1 yers 

1-2 years 

2-5 year 

> 5 years 

 

3 

11 

21 

7 

 

7.1 

26.2 

50 

16.7 

 For the 50 family members, they were 

19 male (38%) and 31 female (62%).  The age 

range of the family members was 30-49 years 

and the mean age was 38.2 years (SD=3.08).   

 Most of the were spouse (74%).  More 

than 50% of them obtained a diploma. Ten of 

them graduated high school and en of them 

Table 1.2  the characteristics of the family members’ demographic data. 

Characteristic Frequency Percentage 

Gender 

Male 

Female 

 

19 

31 

 

38 

62 

Age 

20-29 years 

30-39 years 

40-49 years 

50-59 years 

>59 years 

 

10 

12 

18 

7 

3 

 

20 

24 

36 

14 

6 

had finished high school and Twelve of them 

were graduated bachelor’s degree.  Most of 

family members participated in the study 

have their relatives admitted in CCU for more 

than 48 hours. Thirty-six of them have no 

experience of their loved one staying in CCU, 

and only fourteen of them have had this 

experience (see table 1.2). 
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Characteristic Frequency Percentage 

Realtionship of family  

member to the patient  

Mother 

Father 

Wife 

Husband 

Daughter 

Son 

Sister 

Brother 

Daughter-in-law 

Father-in-law 

 

5 

3 

6 

19 

18 

6 

1 

1 

1 

- 

 

10 

6 

12 

38 

36 

12 

2 

2 

2 

- 

Academic qualification 

High school 

diploma 

Bachelor degree 

Master degree 

Doctoral degree 

Other 

 

10 

28 

12 

- 

- 

 

20 

56 

24 

- 

Length of CCU stay 

<24 hours 

24-48 hours 

>48 hours 

 

3 

11 

36 

 

6 

22 

72 

Have experience with  

critical care unit 

- Yes 

-  no 

 

 

14 

36 

 

 

28 

72 
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 Table 1.3 presents the rank ordering of 

mean importance for CCFNI subcategories for 

family members and staff nurses.  It also 

presents independent t-test results for each 

CCFNI subcategory. 

Table 1.3  CCFNI subcategories rank ordering of means, standard deviation and t-test for family 

members and staff nurse participations. 

Subcategory Family members (N=

50) 

Staff nurses 

(N=42) 

 

 Mean Std. Mean Std. t Df Sig 

(2-tailed) 

Assurance 3.89 (1) .18 3.64 (1) .28 5.512 115 0.00* 

Proximity 3.60 (2) .38 3.34 (4) .36 5.530 115 0.00* 

Information 3.46 (3) .42 3.22 (3) .43 6.425 115 0.00* 

Comfort 3.25 (4) .55 3.28 (2) .48 .511 115 0.51 

Support 2.58 (5) .65 2.88 (5) .32 -.2.445 115 0.012* 

*=significant at P=0.05 

 The item means of the 45 need 

statements rated by the families were found 

between 2.43 and 3.94. The item means of 

the need statements by the CCU nurses 

ranged from 1.96 to 3.89. Family members 

and nurse participants ranked the assurance 

category highest. For family members this 

was followed the categories of proximity, 

information, comfort and lastly support. 

However, CCU nurses ranked the subsequent 

categories in order as comfort, information, 

proximity, and support (see table 1.3).  It can 

be seen from Table 1.3 the CCFNI 

subcategories of assurance, proximity, 

information, and support evidenced 

statistically significant differences in the mean 

scores.  

 The assurance category comprised of 

seven items reflecting a need to maintain or 

redefine hope about the patient’s 

outcome(Lesky, 1991a).  For the family 

members in this sample the most important 

need statement was N5 “to have questions 

answered honestly” (M=3.94) followed by N17 
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“to be assured that the best possible care 

was given to the patient’ (M=3.92), these two 

statements in the assurance category were 

ranked second and first respectively by CCU 

nurses.  

  Proximity category was ranked second 

by the family members and fourth by CCU 

nurses. This category evidenced statistically 

significant differences  in the mean scores 

between the two independent samples.  This 

category comprised of nine items related to 

visit ing frequently, receiving regular 

information, being called about condition 

changes and transfer plans. They reflect the 

family’s need for personal contact and 

remaining near the patient in both a physical 

and emotional sense (Leske, 1991a) Family 

ranked items in this category higher in 

importance than CCU nurses. 

 The information category was ranked 

third by both family members and CCU nurse.  

However, this category evidenced statistically 

significant difference in the mean scores 

between the two independent samples. This 

category comprised of eight items addressing 

the family’s need to have realistic information 

about their critically ill loved one (Leske, 

1991a).  Family also ranked 7 items in this 

category higher than CCU nurses.  

 The comfort category was ranked 

fourth by family members and second by CCU 

nurses. This category evidenced no 

statistically significant difference in the mean 

scores between two independent samples. 

This category comprised of six items 

addressing the family’s need for personal 

comfort in having a conveniently located 

waiting room, telephone, toilet and good food 

available.  No individual items in this category 

showed statistically significant difference in 

the mean scores between the two groups. 

 The support category was ranked fifth 

overall by both the family members and CCU 

nurses.  However, this category evidenced 

statistically significant differences in the mean 

scores between the two independent samples. 

This category comprised of 15 items 

addressing the family’s need for resources and 

support structures to assist them during their 

loved one’s critical illness (Leske, 1991a). CCU 

nurses ranked these items higher in 

importance than family members.  

Discussion

 In this study, of the most important 

needs category identified by  both families of 

critically patients and CCU nurses were the 

need for assurance.  This finding is consistent 

with those of previous studies using 
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Molterand Leske’s (1983) CCFNI (Daley, 1984; 

Norris and Grove, 1986; Mendonca and 

Warren, 1998).   Leske (1991b) suggests that 

all families need assurance for a realistic 

appraisal of the situation facing them.  Family 

members at a time of crisis become naturally 

worried that their loved ones are receiving the 

best possible healthcare from professionals 

who will communicate that can build their 

trust.  However, the need for reassurance 

does not mean that families want false hope 

for a recovery that will not occur (Henneman 

and Cardin, 2002).  Moreover, families require 

concrete information to help them to focus on 

areas of primary importance and not become 

overwhelmed by extra detail.  It is suggested 

that families require information to reduce 

their anxiety and help them feel more 

involved in the care of their loved one (Titler 

et al., 1995).  However, information seeking 

by families changes over time with families 

shocked and uncertain by their loved ones 

illness (Jamerson et al., 1995).   

 It is interesting that the proximity 

category was ranked second by family 

members and fourth by CCU nurses. The 

need for families to be near their critically ill 

loved one during a time of crisis has been 

described repeartedly over time by other 

research studies (Molter, 1979; Daley, 1984; 

Leske, 1986; Kleinpell and Power, 1992; 

Warren, 1993; Henneman and Cardin, 2002).  

Family members ranked these items related to 

being near the patient higher in importance 

than CCU nurses.  Wilkinson (1995) also 

found that families need access to the patient 

frequently and need a caring environment.  

Burr (1998) highlighted family need to protect 

the patient and maintain a vigil.  However, 

the results of this study may reflective of  the 

environment of the CCU in which the study 

was conducted.  CCU have restricted family 

access or visiting as The patient in CCU need 

to have absolute bed rest during the first few 

day of their admission. This may limit nurse 

and family interactions which will leave the 

family in isolation with the greater fear of not 

knowing or seeing (Titler and Walsh, 1992).  

In  Thailand family, when a family member is 

admitted to the CCU, all family members visit 

the patient and overcrowd the corridor 

outside the unit.  Thai families is considerable 

cohesive  and each family member has an 

obligation to take care of all other member.  

Therefore, the family’s need for connectedness 

with the patient is hightened upon their 

admission to a CCU. Unfortuantely,  it is often 

at this time of greatest need when the family 

is excluded.  However, Benner, Hooper-

Kyriakidis, and Stannard (1999) demonstrated 

no adverse effects of family visiting for the 
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patient or family.  Nevertheless, family access 

to the patien during admission in CCU 

requires professional judgement.   

 The comfort category was ranked 

fourth by family members and second by CCU 

nurses. Interestingly, in the results of this 

study CCU nurses placed greater emphasis 

than family members on the family member’s 

need for comfort. This could reflect the CCU 

nurse’s recognition of providing facilities that 

address the family’s personal needs.  

However, the results of this study indicate 

that family members do not have much 

concern about their personal and physical 

needs. Research has demonstrated that 

famil ies have tradit ional ly placed less 

emphasis on their personal comfort needs, 

preferring to focus more on the needs of their 

critically ill loved one (Coulter, 1989; Burr, 

1998).  

 The support category was ranked fifth 

overall by family members and CCU nurse. It 

has been suggested that strong interpersonal 

support in crisis situations facilities coping 

and reduces anxiety (Leske, 1991b). It is 

interesting to note that family members 

ranked items related to personal support 

lower than CCU nurses. As previous 

discussed, families have traditionally placed 

less emphasis on their personal needs, 

preferring to focus more on the needs of their 

critical ill loved one (Coulter, 1989; Burr, 

1998).  In this study the Thai families are very 

cohesive so that they usually show their 

feelings for only persons in family rather than 

by communicating their feelings to someone 

else even with the nurses.  It is also imply 

that supporting family members in crisis 

situation require nurses to establish a trusting 

relationship.  

  Not only some significant differences 

were detected between the family members’ 

and CCU nurses’ rankings the need 

categories, but also the nurses ranked the 

family needs slightly lower.  Therefore, the 

nurses might be said to be moderately 

accurate in their assessment of the 

importance of family’s needs.  Leske (2002) 

point out that it is the time to embrace the 

practice of family-centered care. Patients and 

their families have basic needs that must be 

met if healthcare institutions are to be 

successful in addressing consumers’ needs 

and providing holistic care.  Meeting the 

needs of families of critically ill patients 

requires excellent assessment, planning, 

intervention and evaluation skills.  The results 

of this study can contributed to 

understanding the family needs and would be 

useful as a basis for determining interventions 
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to meet family member’s needs in the CCU.  

As Leske (1991:242) argued “coordinating and 

prioritizing those interventions to help meet 

specific family members needs for support, 

comfort, proximity, information and assurance 

is a worthwhile beginning”    
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมการพยาบาล

ใน การส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุ่ม

ตัวอย่างเปนผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 13 ป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเปนโรคมะเร็ง 

เม็ดเลือดขาวและเริ่มเข้ารับการรักษาที่ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด 20 คน คือ ผู้ป่วยเด็กที่รู้สึก

ตัวดี สามารถพูดฟงภาษาไทยและสื่อความหมายได้ดี ผู้ป่วยเด็กยินดีให้ความร่วมมือ 

และผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมในการวิจัย แบ่งเปนกลุ่มควบคุม 10 คน ได้รับการ

พยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลอง 10 คน ได้รับนวัตกรรมการพยาบาลในการส่งเสริม 

การปรับตัวของเด็กป่วยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เครื่องมือที่ใช้

รวบรวมข้อมูล คือ อะนิเมชั่น เรื่อง “เมื่อหนูนิดนอนโรงพยาบาล” คู่มือการปฏิบัติตัว

และ สาธิตอุปกรณ์ในการให้ยาเคมีบำบัด เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ

บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กป่วยวัยเรียนโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 23 ข้อ ประกอบด้วย 

แบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวพฤติกรรมการปรับตัวด้านร่างกาย 11 ข้อ การปรับ

ตัวด้านอัตมโนทัศน์ 4 ข้อ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 4 ข้อ และการปรับตัว ด้าน

การพึ่งพาระหว่างกัน 4 ข้อ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์จากทฤษฎีรอย ซึ่งผ่านการ

ตรวจความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และหาค่าความเที่ยงได้ค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแจกแจงความถี่  

ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ภายหลังการทดลอง คะแนนการปรับตัวของผู้ป่วยเด็กกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม 

 ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2. ภายหลังการทดลอง คะแนนการปรับตัวของผู้ป่วยเด็กกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง 

 มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมการพยาบาลในการส่งเสริมการปรับตัวของ

เด็กป่วยที่เริ่มรับรู้เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของเด็กป่วยที่เริ่มรับรู้เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เด็กป่วยให้

ความร่วมมือในการรักษามากขึ้น  
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 การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ABSTRACT

 The purpose of this quasi – experimental research study was to 

investigate the nursing innovation to promote adaptation in school – age 

children who perceived being ill with leukemia. Sample groups were 

children age 6 – 13 years old who were sick from cancer and first 

admitted at building children chemotherapy, Khon Kaen Hospital in Khon 

Kaen province. The selected sample groups were 20 patients. They were 

conscious and communicate Thai language, co – operate well and the 

parents allowed to join in this study. Control group were 10 patients 

received nursing routine and the sample group were 10 patients received 

nursing innovation to promote adaptation in school – age children who 

perceived being ill with leukemia. Equipments used in study consist of 3 

dimension animation pictures, the guideline and demonstrated for received 

chemotherapy. Equipment used for collecting data consist of sample 

group’ s record books and adaptation evaluation, total of question were 23 

item consist of physiological mode were 11 item, self – concept mode 

were 4 item, role function mode were 4 item and interdependence mode 4 

item, applying by Roy’s theory. The content validity was established by 5 

experts and Cronbach’ s alpha coefficient reliability was 0.84. The data 

were analyzed using frequencies, percentage, mean, standard deviation 

and t – test.  

Thestudyhasfoundthat
  1. After the experimental, the sample group had mean total score of  

 adaptation among school – age being ill with leukemia is higher than  

 control group, with a statistically significant at 0.01 

 2. After the experimental, the mean total score of adaptation among  

 school – age children who perceived being ill with leukemia is higher  

 than before the experimental, with a statistically significant at 0.01 
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 This study shows that this nursing innovation to promote adaptation in 

school – age children who perceived being ill with leukemia can apply in 

nursing practice for promoting adaptation of school – age children who 

perceived being ill with leukemia and then patients were co – operation 

well.  

 keywords : Nursing innovation, adaptation, school – age children who  

  perceived being ill with leukemia  

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนมะเร็งที่พบมากที่สุด 

โดยเฉพาะในเด็กชวงอาย ุ 6 – 12 ป1 จากการสำรวจ 

อุบัติการณ์มะเร็งในเด็ก ในป พ.ศ. 2550 จำนวนผู้ปวย

มะเรง็รายใหมอายรุะหวาง 0 – 15 ป มจีำนวน 999 ราย  

โดยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว 529 ราย คิดเปนร้อยละ 

53 ของมะเร็งทั้งหมดในเด็ก โดยพบในเพศชายและ

เพศหญิง คือ 43.7 และ 41.5 ตอประชากรล้านคน 

ตอป ตามลำดับ2 และจากสถิติโรงพยาบาลศูนย์

ขอนแกน ป พ.ศ. 2549 – 2551 พบผู้ปวยเด็กโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งหมดที่รักษาตอป จำนวน 114, 

219 และ 203 คน ตามลำดับ โดยพบในเด็กวัยเรียน

มากที่สุด และยังพบวาเปนผู้ปวยเด็กวัยเรียนที่เข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล ครั้งแรกอายุ 6 – 13 ป  

ในป พ.ศ. 2550 – 2551 มีจำนวน 32 และ 48 คน 

ตามลำดับ (สถิติโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน, 2551)3  

 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสงผลกระทบตอผู้ปวย

เด็กทั้งด้านรางกาย จิตใจ สังคมและครอบครัว ทาง

ด้านร่างกาย จะพบอาการไข้ ออนเพลีย เบื่ออาหาร 

น้ำหนักลด2 ทางด้านจิตใจ พบวา การเริ่มรับรู้ 

การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีผลต่อด้านจิตใจของ

เด็กมากที่สุด โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยวาเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้น เด็กจะมีปญหาพฤติกรรม

การปรับตัวมากกวาเด็กที่ปวยด้วยโรคเรื้อรังชนิดอื่นๆ 

อาจพบอาการซึมเศร้า แยกตัว ไมพูดคุย ไมยอมให้

ความรวมมือ ในการรักษา โดยเฉพาะเด็กปวยที่เริ่ม

รับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจเกิดความรู้สึก

หวาดกลัวไมสดชื่น ไมคุ้นเคยสถานที่ กลัวการแยก

จากบิดามารดา ทำให้เกิดความรู้สึกหงอยเหงา4 ทาง

ด้านสังคม จากการที่ผู้ปวยเด็กเข้ามาอยูโรงพยาบาล 

ต้องพบกับความแปลกใหมของสภาพแวดล้อม 

โรงพยาบาล ต้องจากเพื่อนและบุคคลที่รักใน

ครอบครัว ทำให้มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นลดลง เด็ก

จะรู้สึกวาขาดอิสระ ขาดโอกาสพัฒนาความสามารถ

ในการปรับตัวกับสังคมและการเรียนรู้ตามวัย สงผล

ให้ขาดความมั่นใจ แยกตัว ทำให้ปรับตัวกับผู้อื่นไมดี5 

สงผลกระทบตอแบบแผนชีวิตประจำวันของเด็ก กอ

ให้เกิดปญหาในการปรับตัวของผู้ปวยเด็กเปนอยาง

มาก นอกจากนี้การเจ็บปวยเรื้อรังยังมีผลกระทบ ต่อ

ครอบครัวของผู้ปวยเด็ก ทำให้เกิดปญหาด้านจิต

สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งจากอาการของโรค คาใช้จาย

ในการตรวจรักษา รวมทั้งพอแมผู้ปกครองจะรู้สึก 

ไมสบายใจ ซึมเศร้า วิตกกังวล กลัวการสูญเสียบุตร 
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และจากการรักษาที่ยาวนานจึงเปนภาระในการดูแล

ทำให้รวมกิจกรรมกับสังคมน้อยลง6 อาจทำให้เกิด

ปญหาครอบครัวและสัมพันธภาพได้เชนเดียวกัน  

 จากการศึกษานำรองในผู้ปวยเด็กวัยเรียนโรค

มะเรง็เมด็เลอืดขาวอาย ุ6 – 12 ป ทีเ่ริม่รบัรู ้การปวย 

ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ณ หอผู้ปวยเคมีบำบัด

เด็ก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน จำนวน 12 คน โดย

การสัมภาษณ์เจาะลึก พบวาเมื่อเด็กปวยได้รับการ

วินิจฉัยจากแพทย์วาเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

เด็กทุกคนจะรับรู้วาตัวเองเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

แตยังไมเข้าใจชัดเจนวาจะต้องปฏิบัติตัวอยางไร และ

ยังไมรับรู้ถึงผลจากโรคมะเร็งตอตัวเขา จากการ

สัมภาษณ์เด็กปวยอายุ 6 – 8 ป 2 คน โดยเด็กปวยให้

ข้อมูลวา บิดามารดาบอกวามะเร็งเปนโรคร้ายแรง

และนากลัวมาก ทำให้เด็กพลอยกลัวไปด้วย สวนเด็ก

ปวยอายุ 8 – 10 ป 3 คน ให้ข้อมูลวา โรคมะเร็งเปน

โรคที่นากลัว และคิดวารักษาไมหายขาด เด็กเริ่มซัก

ถามและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งมากและเด็กปวยอายุ 

10 – 12 ป 7 คน ให้ข้อมูลวา โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ก็เปนโรคที่นากลัวมาก เด็กปวยคิดวา เมื่อเปนโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วจะรักษาไมหาย จะต้องได้รับ

การรักษาตอเนื่องและยาวนาน เด็กจะสนใจซักถาม

เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว วิธีการรักษาและ 

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง แตกตางกับเด็กที่เริ่มเข้ารับ

การรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคอื่น กลาวคือ โรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนโรคที่ร้ายแรง เด็กทุกคนรู้สึก

วาเปนโรคที่นากลัว รักษาไมหาย ทำให้เด็กเกิดปญหา

การปรบัตวัมากขึน้ ไดแ้ก การรอ้งไห ้โวยวาย ขวา้งปา 

สิ่งของ เด็กไมยอมให้ความรวมมือในการรักษา 

เปนต้น นอกจากนี้ยังพบวาเด็กปวยวัยเรียนที่เริ่มเข้า

รับการรักษาที่โรงพยาบาลในวันแรกนั้นยังไมได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล การรักษาและการปฏิบัติ

ตัวที่ถูกต้อง สวนเด็กปวยวัยเรียน ที่ได้รับหัตถการ 

เชน การเจาะเลือด เจาะไขกระดูก เปนต้น เด็ก 

เหลานี้จะเริ่มได้รับข้อมูลจากพยาบาลและแพทย์ และ

ในแนวทางปฏิบัติทางหอผู้ปวย ยังไมมีกิจกรรม 

การพยาบาลอยางมีแบบแผนในการเตรียมผู้ปวย 

เด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มเข้ารับ การรักษาที่ 

โรงพยาบาลโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังพบวาเมื่อเด็ก

ปวยถูกวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว แพทย์

จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เด็กสวนใหญจะไมทราบวา

ตนเองปวยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ยกเว้นในราย

ที่ผู้ปกครองยินยอมแจ้งให้เด็กทราบ นอกจากนี้ยังพบ

วา แพทย์และพยาบาลสวนใหญจะให้ความรู้เกี่ยวกับ

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การรักษาและวิธีการปฏิบัติ

ตัวแกผู้ปกครองเปนสวนใหญ ด้วยภาระงานมากทำให้

มีเวลาในการดูแลผู้ปวยได้ไมครอบคลุม และจาก 

การทบทวนวรรณกรรมยังไมพบนวัตกรรมทางการ

พยาบาลในการสงเสริมการปรับตัวเด็กปวยวัยเรียนที่

เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมสง

เสริมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัวของ

เด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้

เหมาะสมตอไป 

คำถามการวิจัย

 นวัตกรรมสงเสริมการปรับตัวมีผลตอการปรับ

ตัวของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาว หรือไมและเปนอยางไร 



นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสงเสริมการปรับตัวของเด็กปวยวัยเรียนที่เริ่มรับรูการเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554100 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ปวยเด็กกลุมทดลอง

กับกลุมควบคุม 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ปวยเด็กกลุมทดลอง

ระหวางกอนทดลองกับหลังการทดลอง 

สมมติฐานการวิจัย

 1. ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคา

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวมากกวากลุม

ควบคุม 

 2. ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคา

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวมากกวากอน

ทดลอง  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีรอย7 เปน 

กรอบในการศึกษา รอยเชื่อวา คนเปนระบบเปดมีการ

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ประกอบด้วย 

รางกาย จิตใจ สังคม (biophsychosocial being) 

เกิดเปนสิ่งเร้าภายนอกมากระทบทำให้บุคคลเกิดการ

ตอบสนองโดยใช้กระบวนการปรับตัวมีกลไกในการ

ปรับตัว มี 2 กลไก ประกอบด้วยกลไกการควบคุม 

(regulator mechanism) เปนกระบวนการทาง

สรีรวิทยาที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและกลไกการรู้คิด 

(cognator mechanism) เปนการทำงานที่สัมพันธ์ 

กับจิตใจและสังคมเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ่งเร้าเข้าสูระบบของบุคคลผานกระบวนการรับรู้

ขาวสาร บุคคลจะเกิดการเรียนรู้และมีการตัดสินใจที่

จะมองวิถีทางการแก้ปญหา จากการทำงานของกลไก

การควบคุมและกลไกการรู้คิด สงผลให้เกิดการปรับ

ตัวเพื่อรักษาสมดุล โดยจะขึ้นกับระดับการปรับตัว 

(adaptation level) ในแตละบุคคลที่มีขอบเขตความ

สามารถแตกตางกันไป โดยขึ้นกับระดับการปรับตัว 

(adaptation level) คือ ระดับการปรับตัวได้ดี 

(integrated level) การปรับตัวอยูในระดับชดเชย 

(compensatory level) และระดับการปรับตัวที่เปน

ปญหา (compromised level) ระดับการปรับตัวจะสง

ผลตอระบบความสามารถของมนุษย์ในการตอบสนอง

ในทศิทางบวก (positively) ในแตละบคุคลจะมขีอบเขต 

ความสามารถแตกตางกัน จะมีผลตอกระบวนการ

ปรับตัวทำเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับการปรับตัวทำให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับการปรับตัวจากสภาพหนึ่ง

ไปสูสภาพหนึ่งโดยขณะที่กลไกทั้งสองของกระบวน 

การปรับตัวถูกกระตุ้นให้ทำงานประสานกัน บุคคล 

จะอยูในระดับการปรับตัวชดเชย (compromised 

level) ทำให้บุคคลพยายามปรับตัวให้มีประสิทธิภาพ 

(effective adaptation response) ให้อยูในระดับ 

การปรับตัวได้ดี (integrated level) ถ้าหากสิ่งเร้า 

อยูนอกเหนือความสามารถในการปรับตัว ทำให้

กระบวนการปรับตัวไมสามารถตอบสนองสิ่งเร้าได้ 

ทำให้ระดับการปรับตัวที่เปนปญหา (compromised 

level) เกิดเปนการปรับตัวที่ ไมมีประสิทธิภาพ 

(ineffective adaptation response) เกิดผลลัพธ์ของ

การปรับตัวจะทำน้าที่ย้อนกลับเข้าสูระบบการปรับตัว  

 เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีของรอย เมื่อเด็กปวย

วัยเรียนเริ่มรับรู้วามะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนโรคที่ผู้ปวย

เด็กไมเคยเผชิญมากอน จากการพัฒนาการด้านสติ

ปญญาของ เด็กวัยเรียนอยูในขั้นพัฒนาด้านรูปธรรม8 



กนิษฐา  จอดนอก และ จินตนา  ตั้งวรพงศชัย 
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เด็กต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

เด็กรู้จักสร้างจินตนาการด้วยตนเองแตยัง ไมเข้าใจใน

ความหมายลกึซึง้ตอสิง่ทีไ่ดร้บัรูม้า8 ถงึแมว้าการรกัษา 

พยาบาลนั้น จะเปนการชวยเหลือให้เด็กมีอาการดีขึ้น

หรือหายได้ แตในความเปนจริงแล้ว เด็กอาจเกิด

ความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนวาแพทย์และ

พยาบาลกำลังจะทำร้าย หรือทำให้ เจ็บปวดได้ 

เปนการรับรู้อยางผิดๆ สงผลให้เด็กเกิดการตอต้าน

และไมให้ความรวมมือในการรักษาทำให้การดำเนิน

ของโรคเลวร้ายลง ประกอบกับระดับการปรับตัวของ

ผู้ปวยเด็กที่แตกตางกัน จึงมีผลตอการปรับตัวทำให้ 

ผู้ ป ว ย เด็ กแสดงพฤติ ก ร รมการปรั บตั วที่ ไ ม มี

ประสิทธิภาพ  

 ดังนั้นพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการสงเสริม

ให้ผู้ปวยเด็กสามารถปรับตัวได้อยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งนวัตกรรมทางการพยาบาลในการสงเสริมการปรับ

ตัวของเด็กปวยวัยเรียนที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว ถายทอดผานสื่ออะนิเมชั่น เรื่อง “เมื่อ

หนูนิดนอนโรงพยาบาล” เพื่อให้เด็กปวยได้เรียนรู้และ

ปฏิบัติตามได้งาย รวมกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยภาพ

การ์ตูนเคลื่อนไหว 3 มิติเหมือนสถานการณ์จริงที่ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้น เปนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคการรักษา

และวิธีการ ปฏิบัติตัวซึ่งสอดคล้องการการรับรู้ตาม

พัฒนาการคิดรู้ (cognator) ทำให้เด็กปวยวัยเรียนที่

เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปรับพฤติกรรมมากขึ้น, คูมือการปฏิบัติตัวโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาว พร้อมการสาธิตการให้ยาเคมี

บำบัด สามารถสื่อสารให้เด็กเกิดความเข้าใจ ลดความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโรคและการรักษาได้มาก

ขึ้น ชวยลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เด็กสามารถ

ควบคุมตนเองได้เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อเด็ก

เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดี เด็กจะให้ความ

รวมมือในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น และสามารถ

ปรับตัวได้อยางมีประสิทธิภาพในที่สุด  

วิธีดำเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(quasi – experimental research) แบบ 2 กลุม  

วดักอนและหลงัการทดลอง (two groups pre – post  

test design) เพื่อศึกษาผลนวัตกรรม การพยาบาลใน

การสงเสริมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาว เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(purposive sampling) เปนผู้ปวยเด็กวัยเรียนอายุ  

6 – 13 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์วาเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มรับรู้

การเปนโรคมะเร็ง เม็ดเลือดขาวในโรงพยาบาลศูนย์

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก ่

นวัตกรรมสงเสริมการปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้ 

การเปนโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวผูว้จิยัพฒันานวตักรรม 

ทางการพยาบาลในการสงเสริมการปรับตัวของเด็ก

ปวยที่ เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) อะนิเมชั่น 

เรื่อง “เมื่อหนูนิดนอนโรงพยาบาล” สอดคล้องกับการ

รับรู้ตามพัฒนาการรู้คิด (cognator) มีข้อมูลเกี่ยวกับ

โรค การรักษา วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเปนโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาวและการอยูโรงพยาบาล 2) คูมือการปฏิบัติ
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ตัวเพื่อทบทวนความรู้ในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง 

และ 3) สาธิตอุปกรณ์ใน การให้ยาเคมีบำบัด  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 

   1) แบบบันทึกข้อมูลสวนบุคคลของกลุม

ตัวอยาง ได้แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา 

ระดับการศึกษาของบิดา อาชีพของบิดา ระดับ 

การศึกษาของมารดา อาชีพของมารดา สถานภาพ

ของบิดามารดาลักษณะครอบครัว วิธีการจายคา

รักษาพยาบาลในการเจ็บปวยครั้งนี้ 2) แบบประเมิน

พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ผู้วิจัยประยุกต์จากทฤษฎี

รอย (Roy, 1999) ประกอบด้วยข้อคำถาม ที่ประเมิน

พฤติกรรมการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน จำนวน 23 ข้อ ดังนี้ 

พฤติกรรมการปรับตัวด้านรางกาย จำนวน 11 ข้อ 

(11 คะแนน) พฤติกรรมการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ 

จำนวน 4 ข้อ (4 คะแนน) พฤติกรรมการปรับตัวด้าน

บทบาทหน้าที่ จำนวน 4 ข้อ (4 คะแนน) พฤติกรรม

การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหวางกัน จำนวน 4 ข้อ 

(4 คะแนน) ผลคะแนนของพฤติกรรมการปรับตัวของ

เด็กปวยวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล ได้จากการรวมคะแนนของ

แตละข้อทั้ง 23 ข้อ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับคะแนน

กอนทดลองและหลังทดลอง ตรวจสอบหาความตรง

ของเนื้อหา (Content validity) ลักษณะของ 

เครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) 4 ระดับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ทาน  

ผู้วิจัยนำแบบประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของเด็ก

ปวยที่เริ่มรับรู้ การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไป

ทดลองใช้กับกับผู้ปวยเด็กที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ

กลุมตัวอยางจำนวน 10 ราย ได้คาความเชื่อมั่นโดย

สูตรอัลฟาครอนบาค (Cronbach ’s coefficient) 

เทากับ 0.84 

ผลการศึกษา

 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่

เริ่ มรับรู้ การเปนโรคมะเร็ ง เม็ดเลือดขาว 

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและ

หลังการทดลอง 

 1.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยการปรับตัวของผู้ปวยเด็กที่เริ่มรับรู้ การเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

 จากการศึกษาพบวา กอนการทดลองกลุม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่

เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 26.50 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.958 ในขณะที่กลุมควบคุมมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้

การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในขณะที่กลุมควบคุม

มีคะแนนเฉลี่ย 26.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.897 

เมื่อนำมาทดสอบด้วยสถิติที พบวา คะแนนพฤติกรรม

การปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาวทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.01 (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็ง 

  เม็ดเลือดขาว ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมกอนการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง n x– S.D. t P - value 

ก่อนการทดลอง 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

 

10 

10 

 

26.50 

26.60  

 

1.96  

1.90 

 

- 0.17 

 

0.87 

 p < 0.01 

 1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยการปรับตัวของผู้ปวยเด็กที่เริ่มรับรู้ การเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อน

กับหลังการทดลอง 

 จากการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุมทดลอง 39.00 สวนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 1.76 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 

31.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 เมื่อนำมา

ทดสอบด้วยสถิติที พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.01 (ดังตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรค 

  มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุมทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง x– S.D. t P - value 

หลังการทดลอง 

กลุมทดลอง 

กลุมควบคุม 

 

39.00 

31.30 

 

1.76 

1.06 

  

8.55 

 

 

0.00 

 

 p < 0.01 

 1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยการปรับตัวของผู้ปวยเด็กที่เริ่มรับรู้ การเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อน

กับหลังการทดลอง 

 จากการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปน

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกอนการทดลอง 26.50 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.96 หลังการทดลองมีคะแนน
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เฉลี่ย 39.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 เมื่อนำมา

ทดสอบด้วยสถิติที พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.01 (ดังตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรค 

  มะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุมทดลอง กอนกับหลังการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง x S.D. t P - value 

กอนทดลอง 

หลังทดลอง 

26.50 

39.00 

1.96 

1.76 

- 0.94 

 

0.00 

 

 p < 0.01 

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของนวัตกรรมสงเสริมการปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่ม

รับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยเปรียบเทียบ

ความเครียดละพฤติกรรมการปรับตัวระหวางกลุม

ทดลองที่ได้รับนวัตกรรมสงเสริมการปรับตัวของเด็ก

ปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับกลุม

ควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ผู้วิจัยอภิปราย

ผลการวิจัยตามสมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่า

คะแนนเฉลี่ยการปรับตัวมากกว่ากลุ่มควบคุม 

 จากการศึกษาพบวา หลังการทดลอง กลุม

ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวมากกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่เปน

เชนนี้สอดคล้องตามสมมติฐาน อธิบายได้วา ตาม

ทฤษฎีพัฒนาการของเพียร์เจท์8 จากพัฒนาการ 

ด้านสติปญญาของเด็กวัยเรียนอยูในขั้นพัฒนาด้าน 

รูปธรรม เด็กต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาล เด็กรู้จักสร้างจินตนาการด้วยตนเองแตยังไม

เข้าใจในความหมายลึกซึ้งตอสิ่งที่ได้รับรู้มา ถึงแม้วา

การรักษาพยาบาลนั้น จะเปนการชวยเหลือให้เด็ก 

มีอาการดีขึ้นหรือหายได้ แตในความเปนจริงแล้ว เด็ก

อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนวา

แพทย์และพยาบาลกำลังจะทำร้าย หรือทำให้เจ็บปวด

ได ้เปนการรบัรูอ้ยางผดิๆ สงผลใหเ้ดก็เกดิการตอตา้น 

และไมให้ความรวมมือในการรักษา ทำให้การดำเนิน

ของโรคเลวร้ายลง จึงต้องมีสิ่งที่ชวยเด็กในการปรับ

ตัวอยางมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ซึ่งรอย7 กลาววา 

จะต้องมีสิ่งที่เปนทางเลือกที่สามารถชวยสงเสริมใน

การปรับตัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าหรือ 

การเพิ่มผลลัพธ์ในการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพได้ 

(intervention) ผู้วิจัยจึงได้สร้างนวัตกรรมสงเสริม

การปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวเพื่อสงเสริมการปรับตัวของผู้ปวยเด็กให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 สำหรับกลุมทดลองที่ได้รับนวัตกรรมสงเสริม

การปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว พยาบาลมี โอกาสใกล้ชิด สร้าง

สัมพันธภาพกับผู้ปวยเด็กทำให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคย

และไว้วางใจกัน เมื่อผู้ปวยเด็กเกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับข้อมูลโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมถึง 

การรักษาและวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง พร้อมสัมผัส

กับอุปกรณ์จริง ซึ่งสร้างบนพื้นฐานความต้องการของ

เด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่ต้องการทราบข้อมูล

เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การรักษาและวิธีการ

ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแจกคูมือการปฏิบัติตัว

และมีพยาบาลประจำหอผู้ปวยเด็กเคมีบำบัดสาธิต

การให้ยาเคมีบำบัดด้วย ทำให้เด็กเกิดความรู้เกี่ยวกับ

โรค การรักษา และการปฏิบัติตัวมากขึ้น ผู้ปวยเด็ก

สามารถนำคูมือการปฏิบัติตัวกลับไปอานตอที่บ้านได้ 

ทำให้ทบทวนความรู้ที่ ได้รับนำกลับไปใช้ได้อยาง 

ตอเนื่อง และการที่มีพยาบาลประจำหอผู้ปวยเด็ก 

เคมีบำบัดสาธิตการให้ยาเคมีบำบัด ทำให้เกิดเกิด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัดมากขึ้น 

ตลอดจนทำให้รู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยกับพยาบาล และ

ได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงยิ่งทำให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการรักษามากขึ้น และให้ความรวมมือ

ในการรักษาพยาบาลมากขึ้น และมีการปรับตัวที่ดีขึ้น

ด้วย  

 ดังนั้น ผู้ปวยเด็กกลุมทดลองที่ได้รับนวัตกรรม

สงเสริมการปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาว จึงมีพฤติกรรมการปรับตัวได้เปน

อยางดีมากกวาผู้ปวยเด็กกลุมควบคุมที่ได้รับการ

พยาบาลปกติ 

 2.2 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่า

คะแนนเฉลี่ยการปรับตัวมากกว่าก่อนทดลอง  

 จากการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง 

กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวมากกวา 

กอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อธิบายได้วา  

ผู้ปวยเด็กเมื่อเริ่มรับรู้การปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือด 

ขาว จะต้องมีการปรับตัว เพื่อให้มีกลไกการรู้คิด 

(cognator mechanism) ที่ดี จะได้เกิดการรับรู้ที่ดี 

จากพัฒนาการด้านสติปญญาของเด็กวัยเรียนอยู 

ในขั้นพัฒนาด้านรูปธรรม เด็กต้องการคำอธิบาย 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เด็กรู้จักสร้างจินตนาการ

ด้วยตนเองแตยังไมเข้าใจในความหมายลึกซึ้งตอสิ่งที่

ได้รับรู้มา จึงต้องมีสิ่งที่ชวยเด็กในการปรับตัวอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อผู้ปวยเด็กได้รับนวัตกรรม

ทางการพยาบาลในการสงเสริมการปรับตัว ทำให้ 

ผู้ปวยเด็กเกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง เกิดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สงผลให้

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตัวของกลุมทดลอง

มากกวากลุมควบคุม ข้อมูลดังกลาวได้ถูกถายทอด

ผานสื่อเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง 

เรื่อง เมื่อหนูนิดนอนโรงพยาบาล เนื่องจากสื่อ

ประเภทนี้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการด้าน

การรู้คิดของเด็กวัยเรียน (cognator development) 

สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เปนนามธรรมเข้าใจยาก

ให้เปนรูปธรรมในรูปแบบการ์ตูนที่สามารถเคลื่อนไหว

ได้เหมือนจริง โดยมีการออกแบบให้การ์ตูนเปนตัว

ดำเนินเรื่องเพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และสามารถปฏิบัติ

ตนได้อยางถูกต้องเปนการชวยลดจินตนาการที่ไมถูก
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ต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตลอดจนเกิด 

การจดจำที่ตอเนื่องและสามารถเน้นจุดสำคัญของ

สถานการณ์ที่เด็กสามารถเข้าใจงาย สอดคล้องกับ

ทฤษฎีพัฒนาการของเพียร์เจท์8 กลาววาเด็กวัยนี้จะ

สามารถเข้าใจสิ่งตางๆ ได้ดี จากการเรียนรู้จากการดู

โทรทัศน์และการเลนทำให้ผู้ปวยเด็กกลุมทดลองหลัง

การทดลองที่ได้รับนวัตกรรมดังกลาวเกิดการเรียนรู้ 

ที่ดี9,10,11 เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยรอย7  

เชื่อวา เมื่อผู้ปวยเด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีจาก

สถานการณ์ที่เหมือนจริงเดิมมากระทบผู้ปวยเด็ก จะมี

สวนชวยเพิ่มระดับความสามารถเพิ่มการปรับตัวได้

อยางมีประสิทธิภาพ ดังที่กลาวมาแล้วข้างต้น 

สอดคล้องกับการศึกษาของเวสท์12 ได้จัดโปรแกรม

การนำโรงพยาบาลให้พยาบาลเข้าไปสอนเด็กนักเรียน

ในชั้นเรียน ซึ่งมีวิธีการสอน 3 ขั้นตอน กลาวคือ  

ขั้นแรกอธิบายการเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอยาง

สั้นๆ และมีรูปภาพประกอบ ขั้นตอนที่สอง สาธิต 

การใช้อุปกรณ์ตางๆ เชน หูฟง เครื่องวัดความดัน 

และขั้นตอนที่สาม สนับสนุนให้เด็กเลนอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ให้ดูภาพประกอบ และอธิบายเหตุการณ์

ตางๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นให้เด็กได้มีโอกาสเลน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เลนเลียนแบบหรือแสดงละคร 

ซึ่งทำให้เด็กไมตกใจกลัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ

ยังเปนการให้เด็กรับรู้ประสบการณ์ในทางที่ดีตอ 

โรงพยาบาลอีกทั้งยังเปนการเพิ่มความมั่นใจให้เด็กอีก

ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของสมปอง พะมุลิลา13 

ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจตอการปรับตัว

ด้านอัตมโนทัศน์ของผู้ปวยมะเร็งตับและทอน้ำดี9 ผล

การวิจัยพบวา ผู้ปวยมะเร็งตับและทอน้ำดีที่ได้รับการ

เสริมสร้างพลังอำนาจมีคาเฉลี่ยคะแนนการปรับตัว

ด้านอัตมโนทัศน์สูงกวาผู้ปวยมะเร็งตับและ ทอน้ำดีที่

ไมได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

วรภัทร ทองใบ14 ศึกษานวัตกรรม การพยาบาล 

การพยาบาลในการลดความกลัวของผู้ปวยเด็กโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มได้รับยาเคมีบำบัด ผลการ

วิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยความกลัวการได้รับยาเคมีบำบัดแตกตางกับกลุม

ควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ

กลัว การได้รับยาเคมีบำบัดแตกตางกับการทดลอง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 ดังนั้น ผู้ปวยเด็กกลุมทดลองหลังได้รับ 

นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสงเสริมการปรับตัว 

ของเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

สามารถสงเสริมการปรับตัวได้เปนอยางดีมากกวา

กอนได้รับนวัตกรรมสงเสริมการปรับตัวของเด็กปวย 

ที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ผู้บริหาร

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแกนควรเห็นความสำคัญใน 

การสงเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปรับตัวของเด็กปวยและพัฒนานวัตกรรมสงเสริม

การปรับตัวมากขึ้นและควรสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาล 

 2. ด้านการศึกษา ควรมีการจัดการเรียน

การสอนให้แกนักศึกษาพยาบาลให้ตระหนักถึง 

การพยาบาลเด็กปวยที่เริ่มรับรู้การเปนโรคมะเร็ง 
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เม็ดเลือดขาว โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ เพื่อสงเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในรูป

แบบใหมให้ตอเนื่อง  

 3. ด้านการวิจัย ควรมีการวิจัยนวัตกรรมการ

พยาบาลในการสงเสริมการปรับตัวของเด็กปวยที่เริ่ม

รับรู้การเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโรคเรื้อรังอื่น 

และหัตถการอื่นๆ ด้วย  
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จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาอุทิศ

เวลาอันมีคาให้คำปรึกษา กำลังใจ ตลอดจนชวย 

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพรองตางๆ ด้วยความเอาใจใส

เปนอยางดีทุกขั้นตอน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่

หอผู้ปวยเด็กเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแกนทุกทาน

และอาสาสมัครทุกทานที่เข้ารวมการวิจัยในครั้งนี้ 

และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยบางสวนในครั้งนี้  
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ผศ.เบญจวรรณ  บวรกุลภา 

 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง

MarketStrategyDevelopmentofThaiIntellectualProducts
inBangkokandinTouristAttractionsofthe

SouthernPartoftheCentralRegion
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บทคัดย่อ

 ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และสร้างรายได้

ให้ชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ใช้

การสุ่มแบบเจาะจง เขตกรุงเทพมหานครกับผู้มีรายได้ระดับปานกลางและนักท่องเที่ยว

ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่างได้แก่ จ.เพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม จำนวน 1,200 ชุด  

 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมีความแปลกใหม่ หลาก

หลาย มีมาตรฐานโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ มีการกำหนดราคาที่เปนมาตรฐาน และควรมี

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเข้าถึงผู้บริโภค, เน้นการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ และใช้กลยุทธ์จัดจำหน่ายแบบทั่วถึงครอบคลุมคน

ทำงานเขตกรุงเทพมหานครและในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง และจัดแสดง

สินค้าตามช่วงเทศกาลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดการมา 

ท่องเที่ยวและเพิ่มความถี่ในการซื้อ และกระตุ้นการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง         

 คำสำคัญ :  การพัฒนากลยุทธ์ตลาด ,ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย   

 

Abstract

 Thai Intellects product are well-matched with Thai local lifestyles, cultures, 

and generating sustainable income for communities. This research aims to 

study strategies of intellectual products by focusing on middle income 

people in Bangkok and tourist consumers in the southern part of the 

central region. A research tool is a questionnaire. The target people of 

1,200 are selected in Bangkok and tourist attractions of the southern part 

of the central region, namely, Phet Buri Province and Prachuap Khiri Khan 

Province, by a technique of judgmental sampling.     

 The research finds that market strategy development in Bangkok and the 

southern part of the central region by focusing on consistent new product 

development, product variety, product quality, especially packaging quality, 

and standard pricing in each store. Furthermore, the sellers should use 
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integrated market communication strategy to approach consumers, 

emphasize on using social network, use thorough distribution strategy for 

consumer convenience, try to reach business areas and communities in 

Bangkok and the southern part of the central region, organize product 

exhibition in conjunction with special activities in proper festivals 

especially in tourist attraction to draw tourists and to increase purchasing 

frequency, and lastly, they should push the promotion of the market 

consistently. 

 Keyword :  Market Strategy Development, Thai intellectual product 

1.ความสำคัญของเนื้อหา

 ภูมิปญญาไทย หรือภูมิปญญาชาวบ้าน ถือเปน

ปจจัยสำคัญตอการพัฒนาชีวิต ความเปนอยูของ

ประชาชน ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจาก 

ภมูปิญญาชาวบา้น เกดิขึน้จากความรอบรู ้ประสบการณ ์ 

แนวคิดที่สังคม หรือชุมชนได้ถายทอด สืบสานตอกัน

มา ด้วยคนไทยแตโบราณ มีภูมิปญญาฉลาดล้ำลึก  

ในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ 

จากสิ่งแวดล้อม1 รัฐบาลทุกสมัยจึงได้พยายามผลักดัน

และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากภูมิปญญาของ 

ท้องถิ่นทั่วประเทศ และตั้งแต ป พ.ศ 2544 โครงการ

ดังกลาวได้ดำเนินการเปนที่รู้จัก ภายใต้โครงการ 

“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP จากการ

เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์หลักของชุมชน คือ การสร้าง

งาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งแกชุมชน ด้วย

การคิดเอง ทำเองในการพัฒนาท้องถิ่น และ สงเสริม

ภูมิปญญาท้องถิ่น และเพื่อสงเสริมความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น จาก

การเริ่มต้นโครงการ พบวาโครงการได้สร้างรายได้  

ทั้งตลาดในและตางประเทศ กระจายรายได้สูชนบท 

ชุมชนในฐานะผู้ผลิต นอกจากนี้จากระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนที่มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนระบบที่เชื่อม

โยงกิจกรรมตางๆ ในวิถีของชุมชนเข้าด้วยกัน 

กิจกรรมเหลานี้เกิดมาจากการเรียนรู้ การประมวล

ข้อมูลที่สำรวจวิจัยและสังเคราะห์รวมกันของชุมชน 

กอให้เกิดกิจกรรมนำเอาทุนตางๆ ของชุมชน ทั้ง

ทรัพยากรความรู้ภูมิปญญา และโภคทรัพย์ตางๆ 

ระบบเศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ ด้วยวิธี

คิดที่วาด้วยระบบ เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตางๆ หลายสิบกิจกรรมให้เกื้อกูลกัน (cluster) เกิด

ผลเปนทวีคูณ (synergy)2  

1 คลังปญญา. ภูมิปญญาไทย. [ระบบออนไลน์]. แหลงที่มา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/คลังปญญาไทย (20 เมษายน  

 2553). 
2 เสรี พงศ์พิศ. (2550). ความจริงอีกด้าน. มติชนรายวัน, 22 (กันยายน 2547) [ระบบออนไลน์]. แหลงที่มา: http:/www.thaitambon.com/ 
 tambon/totopprovlist.asp. (15 มีนาคม 2550). 



การพัฒนากลยุทธตลาดผลิตภัณฑภูมิปญญาไทยในเขตกรุงเทพมหานครและแหลงทองเที่ยวภาคกลางตอนลาง 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554112 

 ตั้งแตป 2545 มียอดจำหนาย หนึ่งหมื่นหกพัน

กวาล้าน และในป 2546 มียอดจำหนายสูงเกือบเทา

ตัว โดยในป 2547 มียอดจำหนายสูงขึ้นเกือบ 3 เทา

เมื่อเทียบกับป 2545 และมีตัวเลขสูงขึ้นตามลำดับ 

โดยมแีนวโนว้การเตบิโตทีด่ขีึน้ อกีทัง้ปจจบุนัพฤตกิรรม 

ของผู้บริโภคหันมาใสใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น  

จงึเปนโอกาสของผลติภณัฑภ์มูปิญญาไทยในการพฒันา 

ให้มีปริมาณยอดจำหนายสูงขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้แก

ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งแกเศรษฐกิจ 

ท้องถิ่นตางๆ อยางทั่วถึง อีกทั้งเปนไปตามนโยบาย

การสนับสนุนที่จะให้ท้องถิ่นได้สามารถพัฒนาและเพิ่ม

ปริมาณการผลิตให้มากขึ้นและสอดคล้องตามทิศทาง

การตลาด นอกจากนี้จากการรายงานของทีดีอาร์ไอ 

ยังพบวาชวยเพิ่มรายได้ตอครัวเรือนถึงร้อยละ 10 

และลดการวางงานในชนบทลงอยางชัดเจน รวมได้

เสนอเปาหมายของโอท็อปนาจะกว้างไกลกวาการ

กระจายการจ้างงานโดยทุนไปสูชนบท สงเสริมให้ 

ชาวบ้านหรือกลุมสหกรณ์ของชาวบ้านกลายเปน 

ผู้ประกอบการเองจากตัวเลขแตละปแสดงให้เห็นวา 

ยอดการจำหนายสูงขึ้นเปนลำดับ3 ฉะนั้นการศึกษา

เพื่อมองหาหนทางที่จะพัฒนาตลาด จึงมีความสำคัญ

มาก 

 อยางไรก็ดีจากความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑ์

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยนั้น ประธานคณะ

กรรมการสงเสริมแลกเปลี่ยนนานาชาติ หนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุน โดย 

ดร.โมริฮิโกะ ฮิรามัสสึ ได้เสนอแนวคิดตอการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โอท็อปไทย ที่นอกจากจะเน้นเรื่องของการ

พัฒนามาตรฐานแล้ว ควรนำองค์ความรู้ และเรื่อง

ของการตลาด เข้ามาสงเสริมสนับสนุนมากยิ่งขึ้น  

 นอกจากนี้การขยายตลาดให้กว้างขึ้นด้วย

กลยุทธ์การพัฒนาตลาดเพื่อการเพิ่มยอดเปนทางหนึ่ง

ในเพิ่มยอดจำหนาย ทั้งนี้สอดคล้องกับลักษณะ

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาตลาดใน

งานวิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การตลาดอาหารพื้นบ้านเพื่อ

การเติบโตที่ยั่งยืน ได้เสนอแนะแนวทิศทางการพัฒนา

ในชวง 5-10 ปข้างหน้าเพื่อการปรับเปลี่ยน โดยมี

แนวคิดที่สอดคล้องกับผู้วิจัยในด้านการพัฒนากลุม

ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาเพื่อการกระจายอยางกว้างขวาง

โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครที่มีประชากรหนาแนน

ที่สุด และเปนกลุมที่มีรายได้ระดับปานกลางมีปริมาณ

การซื้อสูง และเปนแหลงซื้อสำคัญกวาร้อยละ 504 

นอกจากนี้ปจจุบันรัฐบาลพยายามรณรงค์การทอง

เที่ยวทั่วไทย เน้นการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และที่ผาน

มาการทองเที่ยวไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย

จำนวนนักทองเที่ยวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 

7.5 ตอป อยางไรก็ดีผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยเปน

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บางผลิตภัณฑ์มีเรื่องราวที่นาสนใจ

เกี่ยวกับคนและสถานที่ในการเรียนรู้สอดคล้องกับการ

รณรงค์ทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยวสามารถใช้จาย

ซื้อสินค้าดังกลาวโดยเฉพาะสินค้าประเภทของฝาก

ของที่ระลึก ทั้งนี้พื้นที่แหลงทองเที่ยวภาคกลางมี 

ศักยภาพในการพัฒนาตลาด และใกล้กับพื้นที่กรุงเทพ 

มหานคร โดยเฉพาะภาคกลางตอนลางติดชายฝง

3 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2546). โอท็อปกับอนาคตชนบทไทย. มติชนรายวัน 29 ธันวาคม 2546: หน้า 6. 
4 สมดี หงศ์ไพศาลวิวัฒน์. (2543). กลยุทธ์การตลาดอาหารพื้นบ้านเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน. การประชุมทางวิชาการ บริหารธุรกิจครั้งที่ 1.  

 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ทะเลที่เปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งสามารถทองเที่ยวได้

ตลอดป จึงเปนที่มาของการศึกษางานวิจัยเรื่อง  

การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยใน

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและแหลงทองเที่ยวภาค

กลางตอนลาง เพื่อการขยายตลาดในพื้นที่เปาหมาย

อยางกว้างขวาง และชัดเจนโดยจะเปนประโยชน์ตอ

การวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยที่

จะผลักดันในการเพิ่มปริมาณการจัดจำหนายที่ชัดเจน

และมีความสอดคล้องกับทิศทางตลาดที่ดียิ่งขึ้นตอไป 

2.วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ 

ภูมิปญญาของผู้มีรายได้ระดับปานกลางเขตกรุงเทพ 

มหานคร และผูบ้รโิภคกลุมนกัทองเทีย่วในเขตภาคกลาง 

ตอนลาง 

 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาของผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับ 

ปานกลางเขตกรุงเทพมหานคร และผู้บริโภคกลุม 

นักทองเที่ยวในเขตภาคกลางตอนลาง  

 2.3 เพื่อศึกษาความพอใจสวนประสมทาง 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ของผู้บริโภค

กลุมผู้มีรายได้ระดับปานในเขตกรุงเทพมหานครและ 

ผู้บริโภคกลุมนักทองเที่ยวในเขตภาคกลางตอนลาง  

 2.4 เพือ่คน้หาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา 

ตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาของผู้บริโภคที่มีรายได้

ระดับปานกลาง และผู้บริโภคกลุมนักทองเที่ยวในเขต

ภาคกลางตอนลาง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  ตลาดเปาหมาย 
เขตกรุงเทพมหานคร 

 - ผู้บริโภครายได้  

  ระดับปานกลาง   

แหล่งท่องเที่ยวภาค   

กลางตอนล่าง  

 - นักท่องเที่ยว 

  จ.เพชรบุรี 

 - นักท่องเที่ยว 

  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- ลักษณะตลาดเปาหมาย การพัฒนา 

- พฤติกรรมการบริโภค กลยุทธ์ตลาด 

- ความคิดเห็น 

  ประสมทางการตลาด 
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3.ขอบเขตของการวิจัย

 3.1 กลุมผู้มีรายได้ระดับปานกลาง หมายถึง 

กลุมผู้ชาย หรือ หญิง เปนกลุมพนักงานที่มีความ

ชำนาญและ กึ่งชำนาญ หรือพนักงานบริษัทระดับ

ปฏิบัติการ ข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยตอเดือนเทากับ

หรือมากกวา 5,000 บาท  

 3.2 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ป ญ ญ า ไ ท ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษา หมายถึง ผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบงออกเปน 2 ประเภท (กรม

การพัฒนาชุมชน,2550) คือ 

  1) ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พร้อมบริโภค หรืออาหาร

แปรรูปกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใช้เปน

วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง ได้แก น้ำปลา

หวาน หมูหยองทรงเครื่อง กุนเชียงสมุนไพร แหนม 

ไขเค็มสุญญากาศ น้ำพริก ผักปลอดสารพิษ เมล็ด

ทานตะวัน เม็ดมะมวงอบสมุนไพร งาดำถั่วปรุงรส 

  2) ประเภทมิใชอาหาร ได้แก ของใช้และ

ของตกแตง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือน เครื่องใช้

สำนักงาน เครื่องตกแตงบ้าน เครื่องใช้สอยตางๆ 

รวมทั้ งผลิตภัณฑ์ในกลุมจักรสาน, ถักสานที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย ได้แก กรอบรูปเรซิ่น สบู

แฟนซี ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ผลิตภัณฑ์แก้วเปา 

หัตถกรรมสแตนเลส ผลิตภัณฑ์ดีบุก ดอกไม้ประดิษฐ์

จากวัสดุแปรรูป เครื่องแก้วเพ้นท์สี เฟอร์นิเจอร์หวาย

และผักตบชวา 

 3.3 ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ที่ ได้ทำการ

ศึกษาสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในท้องถิ่น หรือ

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีจำหนายใน

แหลงทองเที่ยวภาคกลางตอนลาง 

 3.4 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ลักษณะผู้บริโภค 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และ ความคิดเห็นด้าน

ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด 

นิยามศัพท์

 – การพัฒนากลยุทธ์การตลาด หมายถึง 

การเสนอแนะกลยุทธ์สวนประสมทางการตลาดเพื่อ

พัฒนาตลาดให้ดีขึ้น และเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย 

 – ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย หมายถึง 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบงเปน ประเภท

อาหาร และประเภทมิใชอาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ในแหลงทองเที่ยว ที่มีความเปนเอกลักษณ์เฉพาะ 

ท้องถิ่นทั้งอาหารและมิใชอาหารที่มีจำหนายในแหลง

ทองเที่ยว  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นำข้อมูลไปเปนแนวทางการวางแผนการ

ตลาดแกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยในการ

เพิ่มยอดการจำหนายในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ

ภาคกลางตอนลาง 

 2. นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ เพื่อการ

พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการรวมชวยผลักดัน

การพัฒนาตลาดที่ดีตอไป  

 3. เปนฐานข้อมูลพัฒนาตลาดสินค้าประเภท

ภูมิปญญาไทยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขต 

ภาคกลางตอนลางและเปนข้อมูลเทียบเคียงสำหรับ

ภูมิภาคอื่นในการพัฒนาตลาดสินค้าภูมิปญญาไทยที่ดี

ตอไป 

 



เบญจวรรณ  บวรกุลภา 
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จากประชากรในพื้นที่คนทำงานบริเวณชุมชนใหญ 

และบริเวณห้างสรรพสินค้า การสุมแบบเจาะจง 

ตามลักษณะของกลุมผู้มีรายได้ระดับปานกลาง 

(Judpmental Sampling) และในแหลงทองเที่ยว 

ภาคกลางตอนลางนั้น ผู้วิจัยได้พิจารณาพื้นที่แหลง

ทองเที่ยวที่ได้รับความนิยม 2 จังหวัด คือ คือแหลง

ทองที่ยวอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรีและอำเภอหัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในแหลงทองเที่ยวและจุดจำหนาย

สินค้าบริเวณจำหนายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบผสม 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา ประกอบกับแนว

ความคิดด้านการตลาด ข้อมูลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาในตลาด 

ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบงสอบถาม 

ออกเปน 4 สวน คือ ข้อมูลสวนบุคคล พฤติกรรม 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ระดับความ

พึงพอใจสวนประสมทางการตลาด มีลักษณะการวัด

แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) จำแนกเปน  

5 ระดับ และคำถามปลายเปด (Opened Question)  

 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

 สถิติที่ใช้ในการพรรณนาข้อมูล (Descriptive 

Statistics) ใช้สำหรับวิเคราะห์ลักษณะผู้บริโภคและ

พฤติกรรมการบริโภค ใช้คาสถิติความถี่ (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) และ ข้อมูลความพึงพอใจของ

สวนประสมทางการตลาด ใช้คาสถิติมัชฌิมเลขคณิต  

(Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Std.Deviation) 

4.วิธีการดำเนินการ

 4.1 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

  1) ผู้มีรายได้ระดับปานกลาง หมายถึง 

กลุมผู้ชาย หรือ หญิงเปนพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติ

การ หรือ ข้าราชการ มีรายได้เฉลี่ยตอเดือนเทากับ

หรือมากกวา 5,000 บาท  

  2) นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ภาค

กลางตอนลาง หมายถึง กลุมนักทองเที่ยวที่มี 

จดุประสงคเ์พือ่มาทองเทีย่วในอำเภอชะอำ จ.เพชรบรุ ี 

และนักทองเที่ยวที่อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์และ

ศูนย์จำหนายสินค้า OTOP ในจังหวัดเพชรบุรี และ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ทั้งนี้ได้รวบรวมแตละแหง จากสูตรไมทราบ

จำนวนประชากรแนนอนคำนวณ 

  n = p Z2²(1-p) หรือ (.5) (1-.5)   
(1.96)2 / (0.05)2 ²  
  e2² 

  = 384 ราย  

 ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยกำหนดขนาด

กลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร 400 รายและ

กลุมตัวอยางเขตภาคกลางตอนลาง จำนวน 800 ราย 

ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด

รวบรวมตัวอยางจำนวน 1,200 ราย  

 4.2 การสุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจัยทำการศึกษาประชากรเขตกรุงเทพ 

มหานคร ทั้งนี้ได้พิจารณาจากพื้นที่ที่มีความหนาแนน

ของกรุงเทพมหานคร และได้กำหนดกลุมตัวอยาง 
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5.ผลการวิจัย

 5.1 ลักษณะผู้บริโภค 

  – ผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปาน

กลางเขตกรุงเทพมหานคร พบวาลักษณะผู้บริโภค

สวนใหญเปนเพศชายและหญิงใกล้เคียงกันคือ เพศ

ชายจำนวนร้อยละ 50.3 และเพศหญิง จำนวนร้อยละ 

49.8 และ มีชวงอายุระหวาง 21-30ปจำนวน ร้อยละ 

62 และ 31-40ป จำนวนร้อยละ 24.5 มีสถานภาพ

โสด จำนวนร้อยละ 61.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวนร้อยละ 50 และประกอบอาชีพเปนพนักงาน

เอกชน จำนวนร้อยละ 83.8 มีรายได้ตอเดือน 10,001 

– 15,000 บาท จำนวนร้อยละ 44.3, และ 50,001-

10,000 บาท จำนวนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 43.0 

  – ผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง พบวา ลักษณะ 

ผู้บริโภคกลุมเพชรบุรี และประจวบฯ มีลักษณะคล้าย

กันคือ ชายและหญิงใกล้เคียงกัน โดย สถานภาพโสด

จำนวนร้อยละ 60.0 สวนใหญมีอายุตั้งแต 21 – 30 ป 

การศึกษาระดับปวสและปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ข้าราชการ มีรายได้สวนใหญ 5,001-

15,000 บาท  

 5.2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ  

  – ผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปาน

กลางเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผู้บริโภคเลือก

ตัดสินใจผลิตภัณฑ์ พบวา 5 ลำดับแรก ประเภท

อาหารได้แก น้ำพริก, ผักปลอดสารพิษ, หมูยอทรง

เครื่อง, แหนม, และเมล็ดทานตะวัน ตามลำดับ และ 

5 อันดับแรกในการเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มิใช

อาหาร ได้แก เฟอร์นิเจอร์หวาย, เครื่องแก้วเพ้นท์สี, 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป, ดอกไม้ประดิษฐ์จาก

ดิน, และกรอบรูปเรซิ่น ตามลำดับ สวนสาเหตุของ

การเลือกตัดสินใจซื้อ พบวา อุดหนุนสินค้าของคนไทย 

เปนของฝาก ตกแตงบ้านด้วยตนเอง สินค้าราคาถูก 

และมีความเปนเอกลักษณ์เฉพาะ ตามลำดับ โดยมี

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ คือตัดสินใจซื้อโดยตนเอง 

รองลงมาบุคคลในครอบครัว, กลุมเพื่อน, กลุมอ้างอิง

ตามลำดับ  จำนวนครั้งตอการตัดสินใจซื้อสวนใหญ

ตัดสินใจซื้อจำนวน 1-2 ครั้งตอเดือนเกือบร้อยละ 50 

รองลงมาจำนวน 3-4 ครั้งตอเดือน และ สัปดาห์ละ 1 

ครั้งและอื่นๆ ไมแนนอน และมากกวา 4 ครั้งตอเดือน 

ตามลำดับ คาใช้จายในการซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้ง  

ต่ำกวา 500 บาท/ครั้ง รองลงมา 500-600 บาท, 

มากกวา 700 บาทตอครั้ง และคาใช้จาย 600-700 

บาท ตามลำดับ การรับสื่อข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ 

ผานสื่อทางทีวี รองลงมาสื่อทางหนังสือพิมพ์, แผน

พับ/ใบปลิว, สื่ออินเตอร์เน็ต, และนิตยสาร/วารสาร 

จำนวนเทากันตามลำดับ 

  – ผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง พบวา ตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ประเภทอาหารสวนใหญเน้น

ผลิตภัณฑ์ขนมที่มีชื่อทั้งสองแหง จ.เพชรบุรี ได้แก 

หม้อแกง, รองลงมาวุ้นมะพร้าวหอม, ฝอยทอง, ทอง

หยอด, ทุเรียนทอดกรอบ ตามลำดับ สวนในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก สับปะรดกวน, รองลงมากล้วย

กวน, ทุเรียนทอด, กล้วยอบกรอบ, และขนุนอบกรอบ 

ตามลำดับ และ 5 อันดับแรกในการเลือกตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่มิใชอาหารเน้นสมุนไพรในจังหวัดเพชรบุรี 

ได้แก น้ำมันหมอง พิมเสมสมุนไพร, สบูและสบูเหลว

สมุนไพร, ยาขัดผิวสมุนไพร, แชมพู น้ำมันสมุนไพร
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บำรุงเส้นผม, และ ลูกประคบวานสมุนไพร ตามลำดับ 

สวนประจวบคีรีขันธ์ ได้แกของตกแตงบ้าน, ผ้าบาติก, 

ของใช้ประดับด้วยเปลือกหอย, เครื่องประดับจาก

กะลาจำนวนกลองไม้ใสเครื่องประดับตามลำดับ 

เหตุผลของการตัดสินใจซื้อ พบวา ทั้งสองแหง 

สวนใหญซื้อเปนของฝาก และการตัดสินใจซื้อด้วย

ตนเอง โดยซื้อจำนวน 1-2 ครั้งตอป มีจำนวนครึ่ง

หนึ่ง รองลงมา 3-4 ครั้งตอป โดยมีคาใช้จายในการ

ซื้อสวนใหญโดยเฉลี่ยตอครั้ง ตั้งแต 201-300 บาท  

 5.3 ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการ

ตลาด 

  – ผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปาน

กลางเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางตอนล่าง 

ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1: ระดับความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางเขต

กรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวเขตภาคกลางตอนล่าง 

ส่วนประสมทาง 

การตลาด 

กรุงเทพมหานคร ภาคกลางตอนล่าง 

จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ผลิตภัณฑ์ 3.43 ปานกลาง 3.90 มาก 3.53 ปานกลาง 

ราคา 3.39 ปานกลาง 3.90 มาก 3.56 ปานกลาง 

ชองทางการจัดจำหนาย 3.27 ปานกลาง 3.89 มาก 3.65 ปานกลาง 

การสงเสริมการตลาด 2.95 ปานกลาง 3.58 ปานกลาง 3.09 ปานกลาง 

 ตารางที่ 1 พบวา ผู้บริโภคกลุมผู้มีรายได้

ระดับปานกลางเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ

ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ชองทางจัดจำหนาย การสง

เสริมการตลาดทุกรายการมีความพอใจในระดับปาน

กลาง และผู้บริโภคนักทองเที่ยวในเขตภาคกลางตอน

ลางในจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมแตละด้านของสวน

ประสมทางการตลาด พบวา ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 

ชองทางการจัดจำหนายในระดับมาก และ การสง

เสริมการตลาดมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สวน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีควาพอใจโดยรวมในระดับ

ปานกลาง  

 5.4 ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ส่วนประสมทาง 

การตลาดของกลุ่มผู้บริโภค 

  – ผู้บริโภคกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปาน

กลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เสนอให้มีการ

โฆษณาและการจัดจำหนายให้มากกวานี้, รองลงมา มี

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อจำหนายในสถานที่เดียว, 

มีสถานที่จำหนายผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาหลายแหลงเพื่อ

ความสะดวกตอการซื้อ, มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

แปลกใหมอยูเสมอ, จัดแสดงสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 

กทม., และควรกำหนดมาตรฐานด้านราคาในการ

จำหนาย ตามลำดับ  
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  – ผู้บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี พบวา 

ต้องการให้พัฒนาแหลงจำหนาย ในหลายแหลงและ

ทั่วถึง รองลงมา ควรมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย / 

เปนที่ต้องการและจำเปน, ควรเพิ่มกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ออกไปให้มาก, ควรกำหนดราคาไมแพง

เกินไป, พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เปนที่ถูกใจ, ควรมีการจัด

แสดงสินค้าในแหลงทองเที่ยว และควรพัฒนาคุณภาพ

สินค้า ตามลำดับ และผู้บริโภคกลุมนักทองเที่ยว 

ในแหลงทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบวา ควร

พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ รองลงมา หา

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาจำหนายและผลิตภัณฑ์เปน

ที่ต้องการมากขึ้น, ควรจัดแสดงสินค้าภูมิปญญาไทย, 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เปนที่ถูกใจและมีคุณภาพ, ควรมี

ทำเลที่เหมาะสมและมีแหลงจำหนายหลายแหลง, 

และกำหนดราคาไมควรแพง ตามลำดับ  

6.สรุปและข้อเสนอแนะ

 6.1 ลักษณะผู้มีรายได้ระดับปานกลางเขต

กรุงเทพมหานครนั้น พบวา  

  – ลั ก ษณะตล าด เ ป า ห ม า ยแล ะ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ สวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ทำงานเอกชน และ มีรายได้สวน

ใหญตั้งแต 5,001 – 15,000 บาท ชวงอายุสวนใหญ 

21-30 ป และมีสถานภาพโสด สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วิจิตรา สมิงนาวิน (2548) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง

ทัศนคติที่มีตอสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา มี

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีมีอายุ

ระหวาง 21-30 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และ

รายได้เฉลี่ย ตอเดือน 5,001-10,000 บาท 

 ก า รน ำ เ สนอผลิ ต ภั ณฑ์ จึ ง ค ว ร มี ค ว า ม

สอดคล้องกับชวงอายุ และระดับรายได้ตามลักษณะ

ของกลุม นอกจากนี้จากลักษณะตลาดเปาหมายดัง

กลาว จากงานวิจัยนี้ยังพบวา มีพฤติกรรมเลือก

ผลิตภัณฑ์เน้นความเปนธรรมชาติปลอดภัย สะดวก

และงายตอการบริโภค สวนประเภทผลิตภัณฑ์ที่มิใช

อาหารเน้นของใช้และของตกแตง ทั้งเฟอร์นิเจอร์

หวาย ของตกแตง ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้

สอดคล้องปรับกลยุทธ์สวนประสมที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของกลุมผู้มีรายได้ระดับปานกลางเขต

กรุงเทพมหานคร 

  – ด้านการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์

ภูมิปญญาไทย พบวามีข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับ

กลยุทธ์สวนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องตลาด

เปาหมาย โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การ

ตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ รวมถึงการมีชองทาง

จัดจำหนายที่เข้าถึงได้งาย นอกจากนี้กลยุทธ์การ 

สงเสริมการตลาดควรปรับให้สอดคล้องกับประเภท

ผลิตภัณฑ์และเทศกาลมีข้อเสนอแนะกลยุทธ์การ

พัฒนาตลาดในกลุมผู้มีรายได้ระดับปานกลางเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

  1) ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ควรเน้น

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและทันสมัย มีฉลากกำกับ

ผลิตภัณฑ์ บรรจุทันสมัย กำกับวันหมดอายุและความ

สะอาดของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงสินค้าให้มีหลากหลาย 

การรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพไมให้ด้อยลง และ

พัฒนาสินค้าบางชนิดให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และควรที่

จะมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป โดยให้มี

ความแปลกใหม ซึ่งสอดคล้องกับมีผู้เสนอแนะการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ให้มีแนวคิดเชิง

สร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อทำให้
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มีมูลคาสูงขึ้นเปนผลิตภัณฑ์ใหมๆ และเสนอสินค้าให้มี

ความแตกตางที่โดดเดนในแตท้องถิ่น รวมทั้งถ้าเปน

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารควรมีรสชาติอรอยตรงกับ

ความต้องการ  

  2) กลยุทธ์ด้านราคา สวนใหญให้ความ

สำคัญกับความพอใจในการตัดสินใจซื้อด้านราคามาก

ที่สุด โดยเฉพาะควรมีการติดราคาไว้อยางชัดเจน 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และใช้กลยุทธ์หลายระดับ

ราคาให้เลือก นอกจากนี้ควรคำนึงถึงระดับราคาใน

การตั้งจำหนาย โดยราคาไมควรสูงเกินไป ซึ่งกลุม 

ดังกลาวมีรายได้ไมมากนักประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

ในปจจุบัน จึงควรปรับกลยุทธ์ในการตั้งราคาจูงใจ

ควบคูกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหมให้คุณคา 

เพื่อเพิ่มความถี่ในการมากขึ้น และควรสร้างมาตรฐาน

ด้านราคาในการจัดจำหนายทุกแหง  

  3) ด้านชองทางการจัดจำหนาย ควรให้

ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อมาก

ที่สุดโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครมีเวลาน้อยและ

ปญหาสภาพการจราจร โดยเฉพาะขยายไปยังแหลง

จำหนายชุมชนคนทำงาน แหลงชุมชนที่อยูอาศัยและ

ชองทางค้าปลีกสมัยใหมให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความ

คลองตัวในแงการจับจายและความถี่ในการซื้อ ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอการพัฒนาตลาด

ให้มีแหลงจำหนายมากขึ้น เพื่อให้สะดวกตอการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ และครอบคลุมหลายพื้นที่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  4) ด้านการสงเสริมการตลาด ควรเน้น

สื่อทางทีวี และหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อออนไลน์ในกลุม

พนักงานเอกชนซึ่งปจจุบันใช้กันอยางแพรหลาย 

นอกจากนี้ควรเนื้อหาสื่อด้วยการชวยอุดหนุนสินค้า

ไทย และการผลิตจากชุมชนในการดำรงความเปนไทย 

และคงความเปนเอกลักษณ์จากงานฝมือคนไทย และ

การสื่อสารควรสื่อเนื้อหาแหลงจำหนายหรือชอง

ทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย และมีการจัดกระตุ้น

การสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง อาจดำเนินการ

ตามชวงเวลาหรือเทศกาลที่เหมาะสม เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญามีความหลากหลายมาจากหลาย

แหลงผลิต 

 6.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ภาคกลางตอนล่าง  

  – ลั ก ษณะตล าด เ ป า ห ม า ยแล ะ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะตลาดเปาหมายใกล้เคียง

กันคือ สวนใหญผู้บริโภคเปนเพศหญิง มีสถานภาพ

โสด ชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและมีรายได้ 

สวนใหญ 5,001-15,000 บาท/เดือน การศึกษาสวน

ใหญปริญญาตรี และระดับปวส.นักทองเที่ยวสวนใหญ

เลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทย ประเภท

อาหาร ทั้งสองแหงเน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเดนในแหลง

ทองเที่ยวที่เปนแหลงผลิต เชน ขนมหม้อแกง วุ้น

มะพร้าวหอม หรือขนมหวาน ฝอยทอง ทองหยอด 

รวมถึงเครื่องดื่มน้ำตาลสดขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรี 

เชนเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิยมซื้อสับปะรด

กวน ที่เปนแหลงปลูกและจำหนายเพื่อแปรรูปใน

จังหวัด และผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย เปนต้น 

ผลิตภัณฑ์ที่มิใชอาหาร ในจังหวัดเพชรบุรี เน้นด้าน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบตางๆ และประจวบ- 

คีรีขันธ์เน้นของตกแตงบ้าน ผ้าบาติก ของใช้ประดับ

ด้วยเปลือกหอยและกะลา ทั้งนี้ ซื้อเพื่อ เปนของฝาก 
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สินค้ามีคุณภาพลักษณะโดดเดน ราคาถูก และชวย

เศรษฐกิจชุมชน โดยทั้งสองแหงสวนใหญซื้อจำนวน 

1-2 ครั้งตอป และมีคาใช้จายต่ำกวา 500 บาท รับสื่อ 

ทางทีวีและวิทยุ แผนพับ/ใบปลิว สื่อหนังสือพิมพ์ 

และอินเตอร์เน็ต จากข้อมูลจึงควรปรับกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายดังกลาว เพื่อเพิ่มคาใช้จาย

การซื้อ และความถี่ในการซื้อ 

 โดยมีข้อเสนอแนะการพัฒนากลยุทธ์ตลาด

ผลิตภัณฑ์ภูมิปญญาไทยพื้นที่ภาคกลางตอนล่างให้

สอดคล้องตลาดเปาหมายดังนี้  

 1) ด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ควรเน้นผลิตภัณฑ์

มีหลายขนาด มีฉลากกำกับผลิตภัณฑ์ ระบุวันหมด

อายุเนื่องจากทั้งสองจังหวัดผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงทาง

ด้านประเภทขนมและอาหารที่ต้องมีมาตรฐานและเชื่อ

ถือได้ นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ

แปลกใหม ความหลากหลายตรงกับความต้องการของ

กลุม โดยดัดแปลงจากทรัพยากรที่มีในแหลงผลิตและ

ความชำนาญซึ่ ง โดยรวมกลุมมีความพอใจด้าน

ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก  

 2) กลยุทธ์ด้านราคา ควรกำหนดกลยุทธ์ 

ตั้งราคาหลายระดับ และควรมีการติดราคาไว้อยาง

ชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และควรหาวิธี

กระตุ้นปริมาณการซื้อและเสนอกลยุทธ์ราคาสินค้า

เพื่อจัดรายการ เนื่องจากกลุมนักทองเที่ยวมีระดับ 

รายได้แตกตางกัน และการซื้อสวนใหญเฉลี่ยตอครั้ง

ยังน้อย รวมถึงความถี่ ในการซื้อ 1-2 ครั้งตอป  

จึงควรหาวิธีกระตุ้นด้วยราคาและจัดกิจกรรมรวมกับ

การสงเสริมการตลาด และการทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม

ความถี่ในการมาทองเที่ยวและเพิ่มปริมาณการซื้อตอ

ครั้งให้มากขึ้น  

 3) ด้านชองทางการจัดจำหนาย ควรให้

ความสำคัญกับการเพิ่มแหลงจำหนายอยางทั่วถึง โดย

เฉพาะจุดจำหนายในแหลงทองเที่ยว และเส้นทางผาน 

นอกจากนี้ควรจัดระเบียบสินค้าภายในร้าน เนื่องจาก

นักทองเที่ยวจะใช้เวลาไมมากนักในการเลือกซื้อ อีก

ทั้งควรจัดให้สินค้าดูใหมสดอยูตลอด และให้ความ

สะดวกในพื้นที่จอดรถและพนักงานหน้าร้านในการ

ดูแล และเชิญชวนในการให้ความสะดวกแกผู้มาเยือน

ในฐานะนักทองเที่ยวในการเข้าพักผอนใช้บริการ

ห้องน้ำ และแวะซื้อของฝากกลับ 

 4) ด้านการสงเสริมการตลาด พบวา ควรมี

การสงเสริมการตลาดให้มากขึ้น ใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดเชงิบรูณาการ (IMC) ชวยการประชาสมัพนัธ ์

อยางทั่วถึง โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อตางๆ ในการเข้า

ถึงกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวรวมกันทั้ง การบอกตอ

จากพนักงานบริการในแหลงทองเที่ยว ปายในแหลง

ทองเที่ยว และปจจุบันการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตมีแพร

หลายและรวดเร็วจึงเปนอีกชองทางที่จะเติบโตและ

เข้าถึ ง ในระบบเครือขายในโลกสังคมออนไลน์ 

นอกจากนี้เนื่องจากเปนเส้นทางทองเที่ยวปายแสดง

จุดจำหนายในแหลงทองเที่ยวควรมีขนาดใหญและ

เชิญชวน และควรมีการจัดงานแสดงสินค้าภูมิปญญา

รวมกับกิจกรรมการทองเที่ยว ควรณรงค์รวมกับภาค

รัฐบาล และสื่อควรเน้นเนื้อหาตอกย้ำชื่อเสียงของ

ผลิตภัณฑ์ในแหลงผลิตและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ 

ภมูปิญญา เพือ่จงูใจและเพิม่ความถีใ่นการมาทองเทีย่ว  

และควรจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่นาสนใจเพื่อ

เพิ่มปริมาณและความถี่ในการซื้อให้มากขึ้น  

 6.3 จากข้อเสนอแนะงานวิจัยดังกล่าว ควร

ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จะชวยกัน
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สนับสนุน ผลักดันการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดที่

สอดคล้องกับกลุมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ทั้งใน

เขตกรุงเทพมหานครมีประชากรหนาแนน และแหลง

ทองเที่ยวซึ่งนักทองเที่ยวที่มีความพร้อมในการจับจาย 

และเปนแหลงระบายสินค้าที่ดี อีกทั้งมีกำลังการซื้อที่

ตอเนื่อง ในการเสนอแนะการพัฒนากลยุทธ์การตลาด

เพื่อการพัฒนาตลาดภูมิปญญาที่กว้างไกล จำเปนที่ 

ผู้ผลิตจะนำข้อมูลไปพัฒนาและวางแผนการตลาด 

และอาจพัฒนาไปสูระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลด

ต้นทุน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขัน เนื่องจากแหลงผลิตหลาย

แหลง (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2549) ความจำเปนใน

การพัฒนาตลาดจึงต้องอาศัยระบบการขนสงที่พร้อม

กับการสงมอบสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหารที่เน้นสดใหม รวมถึงการบริการที่เกินความ 

คาดหวังของลูกค้า นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ สื่อ 

ตลอดจนชองทางการกระจายอาจต้องได้รับความรวม

มือจากหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมีสวนชวย

สร้างเศรษฐกิจชุมชนในประเทศให้เข้มแข็ง  

 6.4 การวิจัยในครั้งต่อไป ควรสำรวจเพิ่ม 

ในพื้นที่จำหนายอยางครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพ 

มหานครและแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในเขตภาคกลาง

ตอนลางและอาจพัฒนาไปยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ 

นอกจากนี้ ควรสัมภาษณ์ผู้ จัดจำหนายในแหลง

จำหนายเพิ่มเติมกับพฤติกรรมหน้าร้านของผู้บริโภค 

เพื่อทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการนำไปพัฒนาตลาด 

ตอไป 
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บทคัดย่อ

 ผู้ที่เปลี่ยนการนับถือจากศาสนาเดิมที่ตนเองนับถืออยูหันมานับถือศาสนาอิสลาม เรียก

ผู้นั้นวามุสลิมใหม (มุอัลลัฟ) และเมื่อยอมรับนับถือศาสนาอิสลามแล้ว มุอัลลัฟต้อง

เผชิญกับสิ่งตางๆ ที่เข้ามาทดสอบความศรัทธาของตนเอง มุอัลลัฟจึงต้องเรียนรู้และมี

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเปนมุสลิมให้ผู้อื่นได้รับรู้  จากการศึกษาพบวา มุอัลลัฟทั้งใน

เขตเมืองและชุมชนชนบทของไทย มีพฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเปนมุสลิม

ของตนเองโดยมีเปาหมายเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด เพื่อ

ปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติ เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้ ความคิด

เห็น และเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ และมีวิธีการเรียนรู้ด้วยการสังเกต  

การบอกเลา การสอบถาม การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนา และ 

การเรียนรู้ด้วยการอานหนังสือ หรือจากสื่ออื่นๆ โดยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม 

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟ ได้แกปจจัยด้าน 

สิ่งแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน รวมทั้งสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู ทั้งกอนหน้าที่ 

มุอัลลัฟจะเข้ารับศาสนาอิสลามและหลังจากที่เข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่สำคัญคือ บริบทแวดล้อมและประเด็นการเรียนรู้และการสื่อสาร ตัว 

มุอัลลัฟเอง ผลที่ต้องการ และบุคคลที่มุอัลลัฟต้องการเรียนรู้และสื่อสารด้วยสื่อสาร

ด้วย 

 คำสำคัญ :  อัตลักษณ์ มุสลิม มุอัลลัฟ 

 

ABSTRACT
 This article is about newly converted Muslims knows as “ Muallaf ”.The 

Muslim identity is different from other identity.The one who changed his 

religion to Muslim is called Mualluf. By admitting themselves to Muslim, 

Mualluf will have to face many things testing their faiths. Mualluf need to 

learn and communicate their identities to others. The results found that 

Mualluf in both Thai urban and rural came to learn about Muslim 

identities with the purpose of changing their emotions and feelings, beliefs 

and attitudes, including knowledge and opinion. Their learning methods 

included observing, telling, asking, learning from religious teachers or 
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institutions, and reading books or media. Factors in learning and 

communicating identities include environmental factors such as families, 

communities, and societies where Mualluf lived in or had lived in before. 

Other important components were situations and learning and 

communicating topics, Mualluf themselves, expected results, and people 

whom Mualluf wanted to learn or communicate with. 

 Keywords :  Identity, Muslim, Muallaf 

บทนำ



 “อัซฮาดุอันลาอิลาฮาอิลลัลลอฮฺ วาอัซฮา 

ดุอันนามูฮัมมาดัรรอซูลุลลอฮฺ” ซึ่งมีความหมายวา 

ไมมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) และมุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) เปนศาสนทูต(รอซูล) ของอัลลอฮฺ(ซบ.)   

 ข้อความดังกลาวเปนการปฏิญาณตนเพื่อเข้า

รับอิสลามเปนแนวทางในการดำเนินชิวิตของมุอัลลัฟ 

จําเปนอยางยิ่งที่มุอัลลัฟต้องมีกอนสิ่งอื่นใด สำหรับ

การเปนมุสลิมคือการศรัทธาตออัลลอฮฺ(ซบ.) และ

ศรัทธาตอศาสนทูต(รอซูล)ของอัลลอฮฺ(ซบ.) คือ

ทาน(ศาสดา)นบีมุฮัมมัด(ศ็อลฯ) เพื่อที่ตนเองจะได้

ดำเนินชีวิตให้อยูในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการ

ศาสนาอิสลาม และสามารถสื่อสาร อัตลักษณ์มุสลิม

ให้ผู้อื่นได้รับทราบ และมีความชัดเจนในการวิถีการ

ดำเนินชิวิต ดังคัมภีร์อัล-กุรฺอาน บท (ซูเราะฮฺ) ที่ 

109 ชื่ออัลกาฟรูน โองการ(อายะหฺ)ที่ 6  

 

 

 อานวา “ละกุมดีนุกุมว่าลิย่าดีน” มีความหมาย

ว่า “สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน ฉันจะ

ไม่ปฏิบัติตามแนวทางนั้น และสำหรับฉันก็คือศาสนา

ของฉัน พวกท่านจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางของฉัน” 

(พระมหาคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ฮ.ศ.1428,1763)  

 ความหมายจากคัมภีร์อัล-กุรฺอานดังกลาว

สอดคล้องกับเปาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

ต้องการที่ จะศึกษาถึงกระบวนการการสื่ อสาร 

อัตลักษณ์มุสลิม(ผู้นับถือศาสนาอิสลาม)ของมุอัลลัฟ 

(ผู้เข้ารับศาสนาอิสลาม) เพื่อแสดงให้บุคคลทั่วไป

ทราบวาเปนมุสลิม เปนการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมที่

เกิดขึ้นใหมกับตนเอง มีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนในการ

ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่ง

แตกแตกตางจากอัตลักษณ์ของผู้ศรัทธาในศาสนาอื่น 

 ที่มาและความสำคัญของปญหา 

 ตามหลักศาสนาอิสลามนั้น มนุษย์จะได้พบคำ

ตอบอยางสมบูรณ์วาตัวของเขาคือใคร เขามาจากไหน 

เขามีฐานะอยางไรในโลกนี้ ใครเปนคนสร้างเขามา

และเขามายังโลกนี้ทำไม เมื่อตายแล้วเขาจะไปไหน 

ชีวิตหลังความตายเปนอยางไร และเขาจะได้รับผล

ตอบแทนอยางไรในสิ่งที่เขาทำไว้หลังจากที่เขาตาย  

ซึ่งเรื่องเหลานี้วิทยาศาสตร์ และลัทธิความเชื่อตางๆ

ไมอาจที่จะให้คำตอบได้ชัดเจน  มนุษย์จะเข้าใจได้ถึง



การเรียนรูและการสื่อสารอัตลักษณความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟ 
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หลักการและข้อมูลความรู้วา ขณะที่เขามีชีวิตอยูใน

โลกนี้ จะมีความเชื่ออยางไร จะดำเนินชีวิตอยางไร  

จะปฏิบัติตัวอยางไรกับบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร

หลาน ญาติ พี่น้อง คนไข้ เพื่อนบ้าน เด็ก ผู้ใหญ สัตว์ 

และสิ่งแวดล้อมตางๆ รอบตัวเขา ทั้งในยามสงบและ

ยามสงคราม ในศาสนาอิสลามไมวามุสลิมผู้นั้นจะมา

จากเผาพันธุ์ สีผิว หรือพูดภาษาใดก็ตาม จะได้พบ

วัฒนธรรม ศีลธรรม จรรยามารยาทที่เปนมาตรฐาน

อนัเดยีวกนั ตวัอยางเชน การกลาวทกัทาย (การกลาว 

สลาม) การกลาวนามของอัลลอฮฺ(ซบ.) กอนรับ

ประทานอาหารและกอนการทำกิจกรรมตางๆ มุสลิม

จะรู้วาควรจะแตงงานกับใคร และใครบ้างที่เขาไมได้

รับอนุญาตให้แตงงาน การแตงงานของเขาควรจะเปน

อยางไร เมื่อมีปญหาที่จะต้องหยาร้างเขาควรจะทำ

อยางไรจึงจะเกิดความเปนธรรมแกทั้งสองฝาย เมื่อมี

การเสยีชวีติ เขาควรจะจดัการเกีย่วกบัศพและทรพัยส์นิ 

ของผู้เสียชีวิตอยางไร เปนต้น สิ่งตางๆ เหลานี้ล้วน

เปนอัตลักษณ์ในวิถีชีวิตของมุสลิม 

 ศาสนาอิสลามเรียกผู้ที่มาเข้ารับอิสลามวา  

“มุอัลลัฟ” หรือ “มุสลิมใหม” การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเปน

สิ่งจำเปนที่มุอัลลัฟทุกคนจะต้องเรียนรู้และสื่อสาร

ด้วยความศรัทธาในศาสนาอิสลามเพื่อแสดงถึงความ

เปนตัวตนมุสลิมของตนเองให้เกิดการยอมรับ และ

สามารถดำเนินวิถีชีวิตมุสลิมได้ในสังคมอยางปกติสุข 

วิถีชีวิตหรือรูปแบบพฤติกรรมของมุสลิมมาจากคัมภีร์

อัล-กุรฺอานและจากคำสั่งสอน(ซุนนะฮฺ)ของทาน

ศาสดา(นบี)มุฮัมมัด(ศ็อลฯ) ข้อบัญญัติทางศาสนา

อิสลามเปนธรรมนูญแหงชีวิตที่มุสลิมต้องปฏิบัติโดย

เครงครัด มุอัลลัฟจำเปนต้องเรียนรู้และศึกษาหลัก

การศาสนาอิสลามในด้านตางๆเพื่อให้เกิดความศรัทธา 

และมุอัลลัฟจะต้องละทิ้งอัตลักษณ์เดิมของตนเองที่ขัด

กับหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากอิสลาม

ไมใชเปนแตเพียงศาสนา หากแตหมายถึงวิถีชีวิต

สำหรับมุสลิมทุกคน มุสลิมจึงไมประพฤติ หรือปฏิบัติ

ตามความเชื่อหรือเจตนาใดๆ ที่ขัดแย้งกับหลักการ

ของศาสนาอิสลาม 

 มุอัลลัฟจึงต้องเรียนรู้และสื่อสารด้วยความ

เข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติตาม

หลักการในศาสนาอิสลามเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์

ความเปนมุสลิมอยางถูกต้อง ซึ่งอัตลักษณ์ (Identity) 

เปนความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือ

ใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหวางตัวเรา

กับคนอื่น โดยผานการมองตนเองและการที่คนอื่น

มองเรา นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอยาง

ตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่ เราเลือก และระบุได้วาเรามี 

อัตลักษณ์เหมือนกลุมหนึ่ง หรือมีความแตกตางจาก

กลุมอืน่อยางไร และ “ตนเองเปนใคร” ในสายตาคนอืน่ 

แนวคิดอัตลักษณ์

 Kathryn  Woodward แบงอัตลักษณ์เปน

สองระดับ คือ อัตลักษณ์บุคคล และอัตลักษณ์ทาง

สังคม และสังคมกำหนดบทบาทหน้าที่และระบบ 

คณุคาที่ติดมากับความเปนพอ ความเปนเพื่อน ความ

เปนสามี-ภรรยา ความเปนศิษย์-อาจารย์ ในมิตินี้  

อั ต ลั ก ษณ์ จึ ง เ ป น เ รื่ อ ง ขอ งก า ร ใ ช้ สั ญลั ก ษณ์ 

(Symbolic Aspect) ซึ่ง Charles Cooley นักคิด 

สายทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 

Interaction Theory) เชื่อวาสังคมและปจเจกบุคคล

เปนปรากฏการณ์ที่ไมสามารถแยกออกจากกันได้ 
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สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต 

(Mental Selves) ของหลายๆ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ 

ตอกัน ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเองพัฒนาขึ้นจาก

ปฏิกิริยาของเราตอความคิดเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับตัว

เรา ซึ่ง Cooley เรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการนี้

วา ตัวตนในกระจกเงา (the Looking Glass Self) 

สวน George Herbert Mead ศึกษาพัฒนาการ 

ที่ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตน ที่กอรางสร้างตนจาก

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ โดยชี้ให้เห็นวากลไกสำคัญตอ

การสร้างตัวตน คือ การเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท (Role 

Taking) ของผู้อื่น หัวใจสำคัญของการเรียนรู้นี้ คือ 

ภาษา ซึ่งเปนชองทางการถายทอดระบบสัญลักษณ์

และกฎเกณฑ์รวมของสังคม ซึ่งเมื่อมองถึงจุดนี้อาจดู

ราวกับวาสังคมได้แสดงบทบาทครอบงำและสร้างตัว

ตนของปจเจกบุคคล Mead เสนอแนวคิดวาตัวตนนี้มี

สองด้านที่ปะทะสังสรรค์กันอยูตลอดเวลา ด้านหนึ่ง 

คือ “me” ซึ่งเปนตัวตนที่ เกิดจากความเห็นและ 

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ “I” ซึ่งเปนตัวตนตาม

ลักษณะเฉพาะของเราเอง โดยทั้ง me และ I ตางก็

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวเรา เพียงแต me 

เปนผลจากการประเมินและซึมซับจากทรรศนะของ 

ผู้อื่น สวน I เปนคำตอบและความพยายามที่จะ

ประสาน me ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ถือเปน

ศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ (อ้างถึงใน พีรยุทธ 

โอรพันธ์. 2551: 17-19) 

 Erving Goffman จำแนกความแตกตาง

ระหวางอัตลักษณ์สวนบุคคลกับอัตลักษณ์ทางสังคม 

โดยนิยามความคิด ความรู้สึกที่ปจเจกมีตอตนเองวา 

Ego Identity สวนภาพของปจเจกในสายตาของคน

อื่นในฐานะที่เปนบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วา 

Personal Identity ลักษณะความเปนปจเจกสภาพ

ของบุคคลในทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์มิใชเปน

ภาพความตอเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียว บางสวนแยก

จากกัน แตก็มีบางสวนที่ซ้อนทับกัน เนื่องจากตัวตน

ของคนเรา ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของที่มีตอตนเอง 

หมายถึง “I” หรือ Ego Identity และจินตนาการ

เกี่ยวกับความคิดของผู้อื่นตอภาพลักษณ์หมายถึง 

“me” หรือ Personal Identity (อ้างถึงใน อภิญญา 

เฟองฟูสกุล. 2546: 27) 

 การมองภาพของสังคมด้วยกรอบแนวคิด

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ถูกท้าทายด้วยกลุม

ความคิดใหม คือ แนวคิดหลังสมัยใหม (Post-

modern) ซึ่ง มีลักษณะเดนของแนวคิดคือ การตั้ง 

ข้อสงสัยกับเหตุผลในฐานะเปนเครื่องมือที่ชวยให้เข้า

ถึงความเปนจริง การเปลี่ยนแปลงฐานะและความ

สัมพันธ์ระหวางผู้ศึกษากับผู้ถูกศึกษาด้วยการเข้าถึง

ความจริง และการเปลี่ยนแปลงฐานะของทฤษฎีที่ถูก

มองวาเปนสิ่งครอบงำปญญาของมนุษย์และควรที่จะ

ปฏิเสธ ลักษณะเดนดังกลาวนี้ สร้างผลกระทบตอการ

มองปจเจกสภาพ ในฐานะของอัตลักษณ์ (Identity) 

เปนอยางมาก เนื่องจากการวิจารณ์แนวคิดสารัตถะ

นิยม (Essentialism) ที่พยายามแสวงหาคำตอบ

สุดท้ายให้แกคำถามตางๆ โดยเสนอคุณสมบัติบาง

อยางที่เปนพื้นฐานของธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย์ 

และยืนอยูบนหลักของเหตุผล ทำให้เกิดการไร้ซึ่ง

สารัตถะอันเปนสากลของปจเจกภาพ แทนที่ปจเจก

ภาพจะเปนที่มาของความหมายและประสบการณ์ ที่มี

ความสมบูรณ์ในตัวเอง แนวคิดนี้กลับเห็นวาแนวคิด

ปจเจกสภาพดังกลาว เปนเพียงผลกระทบ (Effect) 

ของชุดวาทกรรมตางๆ บทบาทของตัวตนแบบตางๆ 

ที่วาทกรรมหยิบยื่นให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
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 ดังนั้น สิ่ งที่ เปนตัวตนจึงมีอยู ในเฉพาะ

สถานการณ์เทานั้น กลาวได้วาแนวคิดหลังทันสมัย 

เชื่อวา ความเปนปจเจกถูกเน้นในฐานะที่ เปน

กระบวนการทางสังคมของการสร้างอัตลักษณ์ มาก

กวาที่จะเปนแกนของคุณสมบัติบางอยางที่มีลักษณะ

ตายตัว จะเห็นได้วาทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

เชื่อวาตัวตน (Self) มีทั้งแบบที่เกิดจากความเห็นและ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และแบบที่เปนตัวตนจริงแท้ของ

เรา ถอืเปนเงาสะทอ้นปจเจกสภาพที่มีขนาดเล็ก ที่อยู

เบื้องหลังสภาพของปจเจกบุคคลที่ปรากฏอยูเบื้อง

หน้าในฐานะอัตลักษณ์ที่ปรากฏตัวและแสดงตนตอ

สาธารณะของปจเจกบุคคล สวนแนวคิดหลังสมัยใหม 

เชื่อวาอัตลักษณ์ มีความไหลเลื่อนมากกวาที่จะเปน

ผลผลิตสำเร็จรูปจากวาทกรรม และไมสามารถซ้อน

ทับกับปจเจกสภาพได้อยางสนิทแนน ปจเจกสภาพ 

ทั้งสองแนว คือ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

(Symbolic Interaction Theory) และแนวคิดหลัง

สมัยใหม (Postmodern) มีความแตกตางกัน โดย

เฉพาะประเด็นความต้องการองค์ประธาน (Subject) 

ของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขณะที่แนวคิด

หลังสมัยใหมไมให้ความสำคัญกับองค์ประธาน และ

ความเชื่อที่วาปจเจกสภาพเปนที่มาของความหมาย

และประสบการณ์ และมีความสมบูรณ์ในตัวเองล้วน

เปนเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากผลกระทบของชุดวาท

กรรมตางๆ  

 การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟ 

 มุอัลลัฟทั้งในเขตเมืองและชุมชนชนบทของ

ไทย มีพฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเปนมุสลิม

ของตนเอง มีเปาหมายเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน

อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน

ความเชื่อและทัศนคติ เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้ 

ความคิดเห็น และเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ 

โดยมีวิธีการเรียนรู้ด้วยการสังเกต การบอกเลา การ

สอบถาม การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบัน

สอนศาสนา และการเรียนรู้ด้วยการอานหนังสือหรือ

จากสื่ออื่นๆ ในประเด็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความเปน

มสุลมินัน้ มอุลัลฟัมกีารสือ่สารประกอบดว้ย 3 รปูแบบ 

คือ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวาง

บุคคล และการสื่อสารกลุม ดังตัวอยางคำให้

สัมภาษณ์ของมุอัลลัฟตอไปนี้ 

 “เราเปนมุสลิมแล้ว เราคือมุสลิม วันข้างหน้า

ต่อไปจะเปนอย่างไรไม่ทราบ แต่ ณ ตอนนี้ เรามี

พระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮฺ(ซบ.) เวลาจะทำอะไร

เราต้องนึกถึงอัลลอฮฺเสมอ” (ฮาบีบะห์, 2552)  

 “จะทำอะไรก็ให้นึกถึงอัลลอฮฺ นึกถึงให้มากๆ 

นมาซขอดุอาหฺ แล้วอัลลอฮฺจะให้ อิสลามสอนว่า 

ให้ทำความดีเพื่ออัลลอฮฺเสมือนว่าเราเห็นอัลลอฮฺ  

ถึงแม้ว่าในความจริงเราจะไม่เห็นอัลลอฮฺ แต่อัลลอฮฺ

จะเห็นเราเสมอทุกที่ทุกเวลา” (ตอฮา, 2552)  

 จากตัวอยางคำให้สัมภาษณ์ของมุอัลลัฟข้าง

ตนสังเกตได้วา หลังจากที่มุอัลลัฟกลาวคำปฏิญาณตน

เข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว มุอัลลัฟต้องสื่อสารกับ

ตนเองอยูเสมอเพื่อตระหนักในความเปนมุสลิมของ

ตนเอง 

 “เวลาว่าง หรือวันหยุดเทศกาลเช่นสงกรานต์ 

ปใหม่ก็ยังกลับไปบ้านพ่อแม่ตามปกติ ในฐานะความ

เปนลูกนะ ถึงแม้จะหยุดเทศกาลที่ไม่ใช่ของมุสลิม

ก็ตามแต่เราไม่ได้ไปร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี
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อย่างที่เคยทำแล้ว เพราะเราเข้าอิสลามแล้ว พ่อแม่ก็

เข้าใจนะ ไม่ว่าอะไร” (อัสมะห์, 2552)  

 “วันออกบวช ออกอีด หลังจากที่บังเค้าพาไป

นมาซและเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องฝ่ายบังเค้าเสร็จ ก็จะ

พาเราเอาขนม เอาของกินไปฝากพ่อแม่เราหมือนกัน 

ให้เค้ารู้ว่าเปนวันสำคัญของมุสลิม ถึงแม้พ่อแม่เรา

ไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ท่านยังคงเปนพ่อเปนแม่เรา”  

(สุบัยดะห์, 2553)  

 “การกล่าวคำทักทายด้วยการกล่าวสลาม ผมก็

ใช้วิธีท่องจำเอาแรกแรกก็กล่าวไม่ค่อยถูกหรอก ออก

เสียงก็ผิด เดี๋ยวนี้กล่าวได้ชัดขึ้น การกล่าวสลาม

ทักทายลูกค้าทำให้เราได้ลูกค้ามากขึ้น เพราะปกติ

เวลาขายของเราก็แต่งตัวปกติไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเรา

เปนมุสลิม พอมีลูกค้าที่เปนมุสลิมผ่านมาเรากล่าว

สลามทักทายก็ทำให้ได้พูดคุยกัน ทำให้ขายของได้ด้วย 

การกล่าวสลามเปนสิ่งนึงที่บ่งบอกความเปนมุสลิมได้

อย่างชัดเจน” (ซอบีรซ์, 2552)  

 “ผมไปในกลุ่มที่ไม่รู้จักผม ถ้าไม่มีกิจกรรมหรือ

พิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวิถีชีวิตผม 

ก็ปฏิบัติตนปกติเหมือนคนทั่วไป เวลาไปบ้านลูกค้าที่

ซื้อประกันกับผมถ้าเปนมุสลิมเราก็ทักทายให้สลาม

แบบชาวมุสลิมทั่วไป” (ยาซีน, 2552)  

 เห็นได้วานอกจากที่มุอัลลัฟต้องสื่อสารกับ

ตนเองและมีความตระหนักในตนเองแล้วการที่มุอัลลัฟ

เปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม 

ทั้งสังคมเดิมและสังคมใหมของมุอัลลัฟนั้น จำเปน

อยางยิง่ทีม่อุลัลฟัตอ้งมกีารเรยีนรูแ้ละสือ่สารอตัลกัษณ ์

ความเปนมุสลิมของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบ 

 

บทสรุป

 พฤติ ก ร รมกา ร เ รี ย น รู้ แ ล ะก า รสื่ อ ส า ร  

“อัตลักษณ์” ความเปน “มุสลิม” ของ “มุอัลลัฟ” ใน

เขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทจะเกิดขึ้นได้ก็ตอเมื่อ 

มุอัลลัฟมีความรู้สึกในด้านการตระหนักรู้ บางอยาง

เกี่ยวกับตัวเอง เกี่ยวกับการยอมรับในความเปนตัวตน

ประกอบกับการสื่อสารตัวตนออกมาให้เห็นวาตนเองมี

ความเหมือนหรือมีความแตกตางอยางไรกับบุคคลอื่น 

อัตลักษณ์ความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเกิดขึ้นจาก

การปฏิสัมพันธ์ภายในตัวมุอัลลัฟเอง และกับบุคคลอื่น

ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคมของมุอัลลัฟ โดย 

มุอัลลัฟจะเลือกเอาอัตลักษณ์ความเปนมุสลิมอยางใด

อยางหนึ่งที่ตนเรียนรู้จากที่มีอยูอยางหลากหลาย เพื่อ

สื่อสารให้บุคคลอื่นทั้งที่มุอัลลัฟรู้จักมากอนหรือไมเคย

รู้จักมากอนได้รับรู้อัตลักษณ์ความเปนมุสลิมของ

ตนเอง ภายใต้เงื่อนไขของบริบทในชวงของเวลาและ

พื้นที่ โดยอัตลักษณ์นี้อาจถูกกำหนดได้ทั้งจากตัวตน

ของมุอัลลัฟเองหรือถูกกำหนดโดยสังคม  

 อัตลักษณ์ความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟนี้เกิดขึ้น

บนกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบของความแตกตาง 

ระบบของความหลากหลาย อัตลักษณ์กับสังคมจึงเปน

เรื่องที่แยกกันไมออก การนิยามความเปนตัวตนของ

อัตลักษณ์นั้นจึงต้องมีการอ้างอิงกับสังคมของมุอัลลัฟ

เอง เมื่อมุอัลลัฟเข้ามานับถือศาสนาอิสลาม ต้อง

เผชิญกับปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นมากมาย ปญหาที่

เกิดขึ้นเหลานั้นตามหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว

ถือวาเปนการทดสอบจากอัลลอฮฺ(ซบ.) การแตงงาน

ของมุอัลลัฟกับมุสลิม ถ้าใช้ชีวิตอยูด้วยกันแล้วมีความ

เชื่อถือศรัทธา มีศาสนาที่แตกตางกัน ยอมจะมีปญหา

เกิดขึ้นตามมา แม้แตคนที่นับถือศาสนาเดียวกันยังมี



การเรียนรูและการสื่อสารอัตลักษณความเปนมุสลิมของมุอัลลัฟ 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554130 

ปญหากันได้ เนื่องจากการแตงงานไมใชเรื่องของคน 

2 คนเทานั้น แตการแตงงานเปนการรวมเครือญาติ 

พี่น้องของทั้งสองฝาย การใช้ชีวิตคูอยูด้วยกันของคน

ที่มีศาสนาตางกัน ในระยะแรกๆ อาจจะบอกวาเรา 

เข้ากันได้ดี เราเข้าใจกันถึงแม้จะตางศาสนากันก็อยู

ด้วยกันได้ แตในความเปนจริงตางคนตางก็มีวิถีการ

ปฏิบัติที่แตกตางกันตามความเชื่อถือของตนเอง เมื่อมี

ลูกก็จะมีปญหาตามมาวาจะให้ลูกปฏิบัติตนหรือดำเนิน

ชีวิตตามใคร หากตางฝายตางยึดมั่นในความเชื่อของ

ตนเองลูกที่เกิดมาหลงทาง พอไปทาง แมไปทาง  

ในที่สุดเด็กที่เกิดมาก็มีปญหา เนื่องจากครอบครัว

เดียวกันความเชื่อถือตางกันทั้งในเรื่องความศรัทธา

และการปฏิบัติ ทำให้เปนปญหาครอบครัวและสังคม

ตามมา คนหนึ่งจะไปวัด คนหนึ่งจะเข้ามัสยิด อีกคน

จะไปโบสถ์ แล้วความเปนครอบครัวรักใครกลมเกียว

จะเกิดขึ้นได้อยางไร ปญหาก็จะเริ่มสะสม แตถ้า

เปลี่ยนศาสนาแล้วยังคงมีปญหาทำให้ต้องแยกทาง 

กัน ก็ต้องมองดูวาบุคคลนั้นปฏิบัติตามหลักการของ

ศาสนาจริงหรือไม ทั้งนี้เพื่อให้ไมเกิดปญหาดังที่กลาว

มา  

 ศาสนาอิสลามจึงมีข้อกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ที่

ศรัทธาเชื่อถือได้ปฏิบัติตาม ดังที่อัลลอฮ์(ซบ.) ได้ตรัส

ไว้ใคคัมภีร์อัลกุร-อาน ซูเราะห์ อัล-บะเกาะเราะหฮฺ 

อายะห์ที่ 221 ความวา 

 “และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริก 

(หญิงที่ไม่ใช่มุสลิม) จนกว่านางจะศรัทธา และทาส

หญิงที่ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เปนมุชริก แม้ว่านาง 

(ที่ไม่ใช่มุสลิม) ได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตาม และ

พวกเจ้าจงอย่าแต่งงานให้กับบรรดาชายที่เปนมุชริก  

จนกว่าพวกเขาจะศรัทธา และทาสชายที่เปนผู้ศรัทธา

นั้นดียิ่งกว่าชายที่เปนมุชริก แม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้า

พึงพอใจก็ตาม” 

 จากข้อความดังกลาวแสดงให้เห็นวาผู้ที่เปน

มุสลิมไมวาหญิงหรือชายก็ตาม ห้ามแตงงานกับคน

ตางศาสนาจนกวาผู้นั้นจะศรัทธาในอิสลาม และ 

การแตงงานกับทาสผู้ศรัทธาดีกวาการแตงงานกับผู้ที่

ไมใชมุสลิม ดังนั้นการใช้ชีวิตคูของหญิงชายและมี

ความสัมพันธ์โดยที่มิได้แตงงานกันให้ถูกต้องตาม 

หลักการของศาสนาอิสลามนั้นถือวา เปนการกระทำ

ผิด เมื่อมุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลาม และเปนมุสลิม

แล้ว เรียกวาเปนมุสลิมใหมหรือเปนผู้มาใหมจึงเกิด

ปญหาในด้านการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเปนมุสลิม ตามหลักการของศาสนาอิสลามซึ่ง

ประกอบด้วย หลักการศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 

5 ประการ หลักจริยธรรมของอิสลาม และ ปญหา

ทั่วไปในชีวิตประจำวันในฐานะของมุสลิม 
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ABSTRACT

 Social bookmarking systems such as Delicious have become increasingly 
popular. These systems allow participants to bookmark and annotate web 
resources. This research investigated whether the web resource collection 
in a social bookmarking system can be used as an alternative web 
resource collection for a web search engine. Two small studies have been 
conducted. The first study was conducted to determine how many of the 
results returned from a search engine, which is Google for this particular 
study, have been bookmarked in the social bookmarking system, which is 
Delicious for this particular study. The second study was conducted to 
find out whether the web resources returned from Delicious are viewed as 
more relevant than the results return from Google. The result of both 
studies showed that the number of web resources in Delicious is likely to 
be much smaller than Google. The web resources in Delicious can be 
viewed as classified resources by a group of Delicious users. They tend to 
be viewed as more relevant by the users. Thus, it seems reasonable to 
conclude that the web resource collection in a social bookmarking system 
can be useful for other users. 

 Keywords : web resource searching, search engine, social bookmarking  
 system 

I.INTRODUCTION

 The Internet and World Wide Web 
(WWW) provide new ways to create and store 
documents. They do have capabilities not 
only for displaying the information, but it also 
allows users to communicate, share data and 
access to other resources remotely. Google 
reports that there are approximately 37 billion 
web pages available in the Internet as of 
March 2011. The figure 1 shows the Google 

estimated size of WWW.  

 Besides proposing a complex method 
to handle the spamming problem, taking an 
advantage from a social bookmarking system 
is an easier alternative. People tend to 
bookmark a web resource that useful to them. 
When a lot of people bookmark the same 
webpage, this can be implied that that 
webpage may be useful to other people as 
well. 
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 This paper is organized as follows. The 

second section reviews and describes related 

works on a social bookmarking system and 

related research. The third section addresses 

research questions and objectives of the 

study. The fourth section describes and 

discusses the results from the experiments. 

The final section provides a conclusion and 

describes a future work. 

II.RELATEDWORK

A. Delicious: A Social Bookmarking System 

 Delicious (http://del.icio.us/), is a web-

based bookmark sharing system, also known 

as social bookmarking system, developed by 

Joshua Schachter in late 2003 and is now 

own by the founders of YouTube, Chad 

Hurley and Steve Chen. It can be viewed as a 

non-hierarchical keyword categorization 

system. 

Figure 1.  The Google Size of WWW 
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 The main objective of the system is to 

allow participants to store, share, and discover 

web bookmarks – which point at resources. 

They can create tags for the resources with 

any number of freely chosen keywords. 

 The Delicious has more than one 

million registered participants. The tags or 

annotations created by participants provide 

information that can be used in various ways. 

With a combination of everyone’s bookmarks, 

interesting resources can be identified. Figure 

2 and figure 3 show a main screen of 

Delicious and a screen showing the details of 

a web resource bookmarking on Delicious 

respectively. 

Figure 2.  The Main Screen of Delicious 
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B. Related Research 

 Most of social bookmarking systems 

allow their users to create annotations, called 

social annotations, such as tag and extra-

description attached with bookmarked web 

pages. The annotation can provide useful 

information for various purposes. Dmitriev et. 

al. explored the use of social annotations to 

improve the quality of enterprise search. 

Freyne et al. made use of social annotations 

to re-rank research paper search results. 

Hotho et al. proposed a formal model and a 

new search algorithm for folksonomies. Bao et 

al. and Choochaiwattana and Spring explored 

the use of social annotations to improve web 

search result ranking.  

Social annotations from social bookmarking 

systems have the potential to improve 

searching for resources and to improve web 

Figure 3.  Example of a Web Resource Bookmarking on Delicious 
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resource recommendation. However, there 

was no published research papers focused on 

proofing whether the web resource collection 

in a social bookmarking system is a useful 

resource for a search engine. 

III.RESEARCHQUESTIONAND

OBJECTIVEOFSTUDY

 Because the social bookmarking 

systems do not have any crawler or spider to 

read all the web pages on the internet, only 

registered users can enter the web pages to 

the system database if they are useful 

resources. Thus, it is likely that the number of 

the resources in the social bookmarking 

systems is smaller than the number of the 

resources in search engine databases. This 

leads to the research question, which is 

whether or not the limited resources on the 

social bookmarking systems can be useful 

resources for other users. 

 Thus, this paper investigated whether 

the web resource collection in a social 

bookmarking system can be used as an 

alternative web resource collection for a web 

search engine.  

IV.EXPERIMENTALRESULTS

 To determine whether the web 

resource collection in a social bookmarking 

system can be useful resource for other users, 

two small studies have been conducted.  

A. Is the web resource from the Delicious  

 dif ferent from the resource from  

 Google? 

 For this question, a small study was 

conducted to determine how many of the 

results returned from a search engine, which 

is Google for this particular study, have been 

bookmarked in the social bookmarking 

system, which is Delicious for this particular 

study. Ten technical related and non-technical 

related queries were manually created. The 

following table shows the number of results 

returned from Google that have been 

bookmarked in Delicious. Table 1 shows the 

number of URL returned from Google that 

have been bookmarked in Delicious. 
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 From Table 1, it can be concluded that 

technically oriented web resources tend to be 

bookmarked more than non-technical web 

resources. To explore this conclusion further, 

a snap shot of a tag cloud from Delicious  

as show in the f igure 4 is taken into 

consideration. The similar conclusion can be 

made. Many popular tags are technical and  

computer related. 

 

TABLE I.  The Number of URL Returned from Google That Have Been Bookmarked in 

Delicious 

Queries 
Number of URL 

Top 5 Top 10 Top 25 Top 50 Top 100 

Q1 (calories chinese food) 3 4 8 9 19 

Q2 (love poem greeting) 2 4 7 18 26 

Q3 (american food history) 5 7 12 20 31 

Q4 (thai food recipe) 5 10 20 34 49 

Q5 (auto buying guide) 4 7 17 25 46 

Q6 (java database example) 4 9 17 24 39 

Q7 (web design usability) 5 10 24 43 72 

Q8 (php database) 5 9 22 44 74 

Q9 (javascript ajax example) 5 10 25 49 89 

Q10 (java example) 5 9 17 30 47 

% Average (Q1-Q10) 86.00 79.00 67.60 59.20 49.20 

% Average (Q1-Q5)a 76.00 64.00 51.20 42.40 34.20 

% Average (Q6-Q10)b 96.00 94.00 84.00 76.00 64.20 

a. Non-Technical Queries 

b. Technical Queries 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Figure 4.  The Tag Cloud – List by Size 

B. In the view of users, is a list of search  

 results returned from the Delicious more  

 relevant than the results returned from  

 the from Google ? 

 The objective of this experiment is to 

find out whether the web resources returned 

from Delicious are viewed as more relevant 

than the results returned from Google.  

 In this experiment, ten subjects, who 

are graduate students, were recruited. They 

were asked to find web resources about how 

to develop web applications using Java 

Servlets with a MySQL database connection. 

They were asked to formulate their own 

query. To obtain the search result set, the 

search engine was queried two times. The 

system sent the query to Google and 

Delicious respectively and received the search 

results back. The first 20 resources from each 

approach were combined to form a single 

search result set for the subjects to make 

relevancy rating on. This made the task easier 

for the subjects, and eliminated learning 

effects. The search result set was then 

displayed in randomized order to the subject 

for the relevancy rating, which was 0 for a 

non-relevant result and 1 for a relevant result. 

The subjects in this experiment were 

considered experts. Their relevancy ratings for 

each query are considered perfect. 
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 Before rating the relevancy, subjects 

were informed that the results would be 

displayed in a random order. It should be 

noted that this experiment only compared 

retrieval sets from the result from both Google 

and Delicious using the same query. Table 2 

shows the number of relevant web resources 

returned from Google and Delicious in the  

first 20 results. 

 

TABLE II.  The Number of URL Relevant Web Resources Returned in the Top 20 Results 

 The average number of relevant web 

resources return from Delicious is a little bit 

higher than from Google. As mentioned 

previously, the number of web resources in 

Delicious is likely to be much smaller than 

Google. The web resources in Delicious can 

be viewed as classified resources by a group 

of Delicious users. They tend to be viewed as 

more relevant by the users. Thus, it seems 

reasonable to conclude that the web resource 

collection in a social bookmarking system can 

be useful for other users. 

 

Subject Number of Relevant Results 

Google Delicious 

Subject #1 6 7 

Subject #2 5 6 

Subject #3 6 6 

Subject #4 4 5 

Subject #5 5 7 

Subject #6 5 7 

Subject #7 5 5 

Subject #8 5 7 

Subject #9 6 7 

Subject #10 5 5 

Average 5.2 6.2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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V.CONCLUSIONANDFUTUREWORK

 Given that technical content bookmarks 

are more prevalent in Delicious the questions 

and queries used in the experiment was 

limited to technically related queries.  At the 

end of this research study, there is evidence 

that the technical related web resources from 

the social bookmarking system help improve 

web searching for the technical resources. 

This conclusion can be generalizable to the 

general case as the usage of a social 

bookmarking becomes more widespread.  

 In the future, more formal evaluation on 

the web resource collection in a social 

bookmarking system should be conducted. 

Moreover, an integration of ranking algorithm 

on the search results returned from a social 

bookmarking system need to be explored.  
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การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
แบบขยายได้สำหรับที่พักอาศัย
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การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยแบบขยายไดสำหรับที่พักอาศัย 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554146 

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อลด

ต้นทุนระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติสำหรับที่อยู่อาศัยแบบขยายได้ รวมไปถึงนำเสนอระบบ

รักษาความปลอดภัยที่มีส่วนของการตรวจจับ ส่วนของการควบคุมบริหารจัดการและ

ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งการออกแบบของระบบรักษาความปลอดภัยนี้จะเน้นให้

สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะควบคุมและบริหาร

จัดการความปลอดภัยภายในบ้าน และสามารถขยายนำไปใช้ในระดับของหมู่บ้านได้ 

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยนี้คือ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความ

ปลอดภัยและเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาด ว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างไร ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย

พิจารณาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด 

 คำสำคัญ :  บริหารการจัดการความปลอดภัย, ขยายได้, ความปลอดภัย 

Abstract
 This research is to study about the design and development of low-cost 

electronic equipments for the scalable real estate semi-automatic control 

system. The proposed security system includes of detection part, 

management control part, and result display part. The design of this 

security system is based on maximizing utilization of implementation in 

order to control and administrate the security within the house, and then 

expanding to apply with the village level. The main objectives of this 

research are to design and develop the scalable security management 

system and to compare the capability of the existing systems in the 

market to the proposal systems. Differences, expenses, equipments and 

actual implementation are considered in the comparative study 

 Key Words :  Security Management System, Scalable System, Security 
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I. บทนำ 

 ความปลอดภัยถือเปนสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ 

ของชีวิตมนุษย์ทุกคน เนื่องจากมนุษย์ต้องการการรับ

ประกันความปลอดภัยให้กับตัวเอง ปจจุบันมีความ

ต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นเพราะปญหาการเกิด

อาชญากรรมสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะยิ่งสูงขึ้นมาก 

ระบบรักษาความปลอดภัย หรือ ระบบกันขโมยจึงเปน

สิ่งจำเปนตอสังคมในยุคปจจุบัน เนื่องจากทุกๆ คนมี

ความเสี่ยงที่เทากัน เพราะที่อยูอาศัยที่เปนแบบสังคม 

ทำให้เราไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงออกไปได้  

ดั้งนั้นจึงต้องมีการวางแผนจัดการขึ้นมาเพื่อปองกัน

หรือสามารถทำให้รับรู้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือไหวตัวได้ทัน 

เพราะความปลอดภัยคือการวางแผนและจัดเตรียม

มาตรการ การปองกันที่ทำให้มั่นใจวาจะไมมีเหตุร้าย

เกิดขึ้นได้ เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยใน 

ที่อยูอาศัยนั้นสวนใหญจะเปนลักษณะการปองกัน 

ด้วยการตรวจจับความผิดปกติของเหตุการณ์ตางๆ 

เชน สัญญาณกันขโมย เครื่องตรวจจับควันไฟ กล้อง

วงจรปด (CCTV) เปนต้น อุปกรณ์เหลานี้สามารถ

ปองกันและเตือนภัยให้แกเจ้าของที่อยูอาศัยได้ แต

ปจจุบันภัยคุกคามเหลานี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นตาม 

มาด้วย เทคโนโลยีเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้น

เปนสิ่งที่มาควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก

ในปจจุบันภัยคุกคามตางๆ ได้สร้างความเสียหายเพิ่ม

มากขึ้น การก้าวตามเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้

กับระบบรักษาความปลอดภัยจะทำให้สามารถปองกัน

ได้อยางมีประสิทธิภาพ[1] 

 ระบบ Home Automation and Security 

Technologies เปนเทคโนโลยีระบบที่มีไว้เพื่อบริหาร

จัดการรวมไปถึงควบคุมความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ

สำหรับที่อยูอาศัย ลักษณะของระบบดังกลาวนี้ 

จะเปนการนำอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ตรวจจับ 

มาประยุกต์ใช้ในการปองกันและเตือนภัยสำหรับ 

ภัยคุกคามตางๆ แกที่อยูอาศัย รวมไปถึงมีสวนของ

การควบคุมและจัดการผานหน้าจอมอนิเตอร์ เพื่อ

ตรวจสอบสถานะ การทำงานตางๆ ของอุปกรณ์ อีก

ทั้งยังสามารถควบคุมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือ

เครื่องใช้ไฟฟาตางๆ ภายในบ้านได้[3] ระบบ Home 

Automation and Security Technologies  

ยังสามารถพัฒนาตอยอดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ 

เหมาะสมกับความต้องการตางๆ ได้ เชน สั่งโทรศัพท์

เพื่อให้ติดตอไปยังเลขหมายปลายทางอัตโนมัติเมื่อมี

ความผิดปรกติเกิดขึ้น[11] ควบคุมและจัดการดูแล 

ผู้ปวยหรือผู้สูงอายุ ควบคุมและจัดการการใช้พลังงาน

ไฟฟา ควบคุมและจัดการการใช้น้ำประปา ควบคุม

และจัดการสวนยอม หรือสามารถควบคุมและจัดการ

ระบบโฮมเธียร์เตอร์สำหรับชมภาพยนตร์ เปนต้น  

 ประโยชน์ที่ ได้รับจากการนำระบบ Home 

Automation and Security Technologies มาใช้

งาน ทำให้เริ่มมีผู้สนใจเทคโนโลยีระบบนี้มากขึ้น

เรื่อยๆ ทุกป จากการศึกษาวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับ

ระบบ Home Automation and Security 

Technologies ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา  

ตั้งแตป 2007 มีมูลคาทางการตลาดเปนจำนวนเงิน 

2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดวาในป 2014 จะมี

มูลคาทางการตลาดมากกวา 5,500 ล้านเหรียญ

สหรัฐ[1] การเติบโตที่รวดเร็วของตลาดในด้านนี้ 

ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งเปนผลจากการตระหนักในเรื่อง

ของการจัดการบริหารพลังงานนั้นเอง 
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 อยางไรก็ตามผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญใน

การนำระบบนี้มาใช้งาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไป

ใช้กับที่อยูอาศัยของตัวเองได้ในราคาที่ไมสูงมาก 

เนื่องจากผู้วิจัยได้กลาวไปแล้วข้างต้นวาอุปกรณ์ที่ 

จะนำมาใช้ในระบบประเภทนี้มีความหลากหลาย 

ตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน รวมไปถึง

ความเสถียรภาพของตัวอุปกรณ์ มีผลโดยตรงตอ

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมด้วย 

เพราะวาการรักษาความปลอดภัยจะต้องทำงานได้

ตลอดเวลาและถูกต้องไปด้วย 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุงเน้นศึกษาออกแบบและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและเปรียบ

เทียบกับระบบที่ใช้กันอยูในท้องตลาด เพื่อทดสอบวา

มีความแตกตางกันอยางไร และสามารถพัฒนาได้

เทียบเทาหรือไม เพื่อลดต้นทุนในการนำระบบบริหาร

จัดการความปลอดภัยสำหรับที่อยูอาศัยไปประยุกต์

ใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพ 

II.ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การรักษาความปลอดภัยที่เปนรูปแบบของ

ระบบล้วนแล้วจะต้องมีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เปน

อุปกรณ์ที่มีสวนสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์

เหลานี้สามารถตรวจจับหรือบันทึกสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น

ได้ ชวยให้เราสามารถติดตามและปองกันสิ่งที่จะเกิด

ขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วได้เปนอยางดี ระบบรักษาความ

ปลอดภัยทั่วไปสวนใหญมี 4 แบบ คือ 

 1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปด (CCTV) 

เปนระบบที่ใช้ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ตางๆ และ

เฝาระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

 2. ระบบสัญญาณกันขโมย (Alarm system) 

เปนระบบที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับทำงานโดยจะมีเสียงดัง

เตือน สวนมากแล้วจะเปนอุปกรณ์เซนเซอร์แสง หรือ 

เลเซอร์เซนเซอร์ 

 3. ระบบควบคุมการเข้าออก (Access 

control) เปนระบบที่ใช้การพิสูจน์เพื่อการเข้าถึงยังจุด

ตางๆ  เชน คีย์การ์ด ตรวจสอบลายนิ้วมือ ตรวจสอบ

มานตา เปนต้น 

 4. ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm) เปน

ระบบที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควันไฟ 

 ซึ่งอุปกรณ์แตละประเภทที่กลาวมาจะมีการใช้

งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกตางกัน[11] 

 มาตรฐานการออกแบบระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในบ้านแบบทั่วไป นอกจากความ

สวยงามแล้วสิ่งที่สำคัญมากกวาคือการออกแบบ 

การติดตั้งให้มีความปลอดภัยและงายตอการบำรุง

รักษาให้มากที่สุด การวางแผนในการติดตั้งระบบ

สัญญาณกันขโมย หรืออุปกรณ์ตรวจจับจึงเปนเรื่อง 

ที่สำคัญมากที่สุด เพื่อสามารถทำงานได้อยางมี

ประสิทธิภาพกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ รวมไปถึงคำนึง

ถึงการออกแบบให้ผู้บุกรุกใช้เวลาในการเข้ามาภายใน

ตัวอาคารหรือที่อยูอาศัยให้มากที่สุด เพื่อทำการแจ้ง

เตือนภัยไปยังเจ้าของสถานที่นั้นๆ ได้มีเวลาตั้งตัว 

อาจจะแจ้งผาน SMS[12] ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

แบบอัตโนมัติให้ทราบก็ได้ ซึ่งการวางแผนการติดตั้ง

อุปกรณ์ควรเริ่มจากการเก็บความต้องการของระบบ

ให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถออกแบบระบบรักษา 

ความปลอดภัยได้ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และ
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ไมขัดตอการใช้ชีวิตประจำวันของเจ้าของผู้พักอาศัย 

ข้อมูลที่เก็บจึงมีตั้งแตรายละเอียดวัสดุที่นำมาตกแตง 

สภาพภายในบ้านและนอกบ้าน รวมถึงพฤติกรรม 

การพักอาศัยของเจ้าของบ้าน เมื่อวัตถุประสงค์ใน 

การใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกตางกันไป การ

ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยจึงแตกตางกัน

ตามความเหมาะสม หลังจากนั้นกอนทำการติดตั้งจริง 

มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์

ทุกชิ้นที่ตำแหนงการติดตั้งจริง เพื่อให้แนใจได้วา

ระบบและอุปกรณ์กันขโมยที่ติดตั้งจะทำหน้าที่ได้อยาง

เต็มประสิทธิภาพ หลังจากทดสอบระบบแล้ว หากพบ

วาตำแหนงที่ทดสอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ไมเหมาะสม 

หรือไมได้ประสิทธิภาพเพียงพอที่ต้องการ ควรปรับ

ตำแหนงและหาตำแหนงที่ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงการจัดการ

ความปลอดภัยทางกายภาพเรื่องของห้องที่ควบคุม

ระบบไฟฟาของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตางๆ[8] 

อีกด้วย ดังนั้นการออกแบบให้ครอบคลุมจึงมีความ

สำคัญเปนอยางมากตอความปลอดภัยทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 มาตรฐานการออกแบบระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในบ้านแบบทั่วไปขั้นสูง [10] เปนการ

ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

สำหรับผู้ ที่ ต้ องการที่พั กอาศัยที่ ต้ องการความ

ปลอดภัยสูงสุดในขณะที่ยังคงไว้ด้วยความสะดวก

สบายในการอาศัย โดยที่การออกแบบระบบรักษา

ความปลอดภัยโดยทั่วไปไมสามารถทำได้ เพราะ

จำเปนที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีการตรวจจับ

โดยเฉพาะ เชน การตรวจสอบจากการทุบกระจกหรือ

การงัดแงะเข้ามาจากหลังคา สนามหญ้า การตรวจจับ

ความเคลื่อนไหว รวมไปถึงโรงจอดรถ  

 Worldwide STANDARD for Home and 

Building Control เปนสมาคมที่มีความรวมมือกัน

ระดับนานาชาติภายใต้เครื่องหมายที่เปนทางการ 

โดยใช้ชื่อวา KNX Association โดยเปนการรวมมือ

กันพัฒนาระบบรั กษาความปลอดภัย ในระดับ

นานาชาติ ประกอบด้วย เบลเยียม เดนมาร์ก สวีเดน 

สเปน เยอรมัน อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกส 

เนเธอร์แลนด์ ไอแลนด์ โครเอเชีย และประเทศ

มหาอำนาจอยางจีน ก็รวมพัฒนาอยูด้วย[5]  KNX 

Association เปนองค์กรอิสระที่ไมแสวงหากำไร ซึ่ง

อยูภายใต้กฎหมายการควบคุมหลักของประเทศ

เบลเยียม เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบ

ควบคุมอุปกรณ์ Hardware และ Software แบบ

อัตโนมัติ เชน PLC (Programmable Logic 

Controller) ซึ่งสมาชิกสวนใหญขององค์กรนี้ คือ 

อุตสาหกรรมการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ที่เกี่ยวกับการนำมาใช้งานสำหรับบริเวณตัวอาคาร 

และสถานที่ ไมวาจะเปนการบริหารการจัดการกระแส

ไฟฟา หลอดไฟ มานหรือ มูลี่ ไฟฟา อุปกรณ์ทำ 

ความร้อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับ 

สัญญาณเตือนภัย การควบคุมอุปกรณ์มัลติมีเดีย

ภายในและภายนอก และยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการนำ

สัญญาณโทรศัพท์มาพัฒนาตอยอดอีกด้วย[12] 

III.ขั้นตอนการวิจัย

 ผู้วิจัยได้แบงขั้นตอนการวิจัยเพื่อดำเนินการ

ศึกษาออกเปน 5 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนการศึกษา

วิเคราะห์เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนดำเนินการ

ออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการนำ
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ระบบที่พัฒนาไปใช้งาน ขั้นตอนวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เพื่อสรุปผลการวิจัย  

 1. ทำการวิ เคราะห์ และศึ กษา เนื้ อหาที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยหาข้อมูลตางๆ ที่จำเปนตอ

การพัฒนาระบบเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อสรุปความ

ต้องการของระบบที่จะนำมาพัฒนาในงานวิจัย 

 2. ดำเนินการออกแบบ โครงสร้างระบบใน

เรื่ องของฐานข้อมูลที่ทำออกมาในรูปแบบของ  

ER-Diagram การออกแบบระบบที่พัฒนาด้วย UML 

(Unified Modeling Language) การออกแบบสวน

ตอประสานกับผู้ใช้ GUI (Graphic User Interface) 

รวมไปถึงรูปแบบของการสื่อสารระหวางอุปกรณ์ตาง

ที่เกิดขึ้นภายในระบบ 

 3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้

เทคโนโลยีที่สามารถติดตอกับฐานข้อมูลได้ โดยใช้

ภาษา PHP Framework ในการพัฒนาระบบ สวน

ฐานข้อมูลระบบใช้เทคโนโลยี My SQL ในการเก็บ

ข้อมูล เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้จะเน้นเทคโนโลยี 

ที่เปน Open source สวนด้านอุปกรณ์ควบคุมการ

เชื่อมตอกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะใช้อุปกรณ์ชื่อวา PLC 

(Programmable Logic Controller) เปนอุปกรณ์

ทางอิเลคทรอนิกส์เฉพาะที่มีการทำงานแบบตรรกะ 

ทำหน้าที่ติดตอและควบคุมไปยังอุปกรณ์อิ เลค- 

ทรอนิกส์ตางๆ และทำงานผาน OPC โปรโตคอล 

ที่ไว้เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ เปนสวนของการแปลง

สัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณดิจิตอล[2] ในสวนของ

อุปกรณ์ตรวจจับจะใช้อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์อีกตัว

ที่ชื่อวา LDR (Light Dependent Resistor) ทำ

หน้าที่เปนตัวจับความเข้มของแสงสวาง[9] 

 4. นำระบบที่ได้พัฒนาไปทดลองใช้งาน โดย 

ผู้วิจัยจะทำการทดลองอุปกรณ์ตางๆ วาสามารถ

ทำงานได้อยางที่สมมุติฐานไว้หรือไม โดยเริ่มทดลอง

จากอุปกรณ์ตรวจจับในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์จับ

แสง LDR วาสามารถสงคากลับมาได้ถูกต้อง และ 

PLC สามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม รวมไปถึง

ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ในการสั่งงานผาน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ 

 5. วิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษาและ

ทดลอง โดยวิเคราะห์ในมิติประสิทธิภาพในการทำงาน 

โดยเปนไปตามวตัถปุระสงคข์องการศกึษาการออกแบบ 

และพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และ

ทำการเปรียบเทียบ 

IV.ผลการวิจัย

 ผลจากการวิจัยแบงออกเปน 4 สวนหลัก คือ 

สวนของการออกแบบการเชื่อมตออุปกรณ์ภายใน

ระบบ สวนของซอฟต์แวร์ สวนของฮาร์ดแวร์ และ 

ในสวนของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

 1. ส่วนของการออกแบบการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายในระบบ 

 อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมตอระหวางซอฟต์แวร์

กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะใช้ PLC (Programmable 

Logic Controller) โดยจะสั่งผานอุปกรณ์รีเลย์ 

ไปควบคุมการจายกระแสไฟฟาให้กับอุปกรณ์อิเลค-

ทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟา ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัย

ได้ใช้หลอดไฟในการทดลอง สวนของอุปกรณ์ตรวจจับ

ใช้ LDR (Light Dependent Resistor) ทำหน้าที่เปน

ตัวจับความเข้มของแสงสวาง ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ 
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ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ตรวจจับในสวนของการเปด

ปดบานประตูหน้าตาง ยกตัวอยางเชน หน้าตางเปด

คือรับแสง หน้าตางปดคือทึบแสง โดยจะเปนการซอน

ไว้ในสวนของกรอปหน้าตางแบบบานเลื่อน (สามารถ

นำไปประยุกต์ในการจับหมอกหรือควันได้) คาที่ได้ 

จะถูกสงกลับมาที่ PLC แล้วจะถูกสงกลับมาผาน

อุปกรณ์เครือขายเพื่อประมวลผลและสงคาขึ้นแสดง

ผลลัพธ์ผานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1:  แสดงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ภายในระบบ 

 2. ส่วนของซอฟต์แวร์ 

 ระบบการจัดการและแสดงผลถึงการทำงาน

ตรวจจับความผิดปกติทั้งในบ้านและนอกบ้าน หน้าตา

โปรแกรมหน้าแรกของระบบจะมีให้ผู้ใช้หรือผู้ควบคุม

ระบบทำการกรอก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผานของ 

ผู้ใช้” ระบบจะทำการตรวจวาข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา

นั้นถูกต้องหรือไม ดังภาพที่ 2 เมื่อผู้ใช้ทำการเข้า

ระบบมาแล้ว จะพบหน้าจอแสดงเมนูยอย ที่แสดงถึง

หัวข้อเมนูตาง เชน การแสดงภาพรวม, รายงาน,  

การจัดการผู้ใช้ , ออกจากระบบ ซึ่งในสวนนี้ผู้ ใช้
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สามารถเลือกที่จะเข้าไปดูหรือตรวจสอบ ในสวนของ

การแก้ไขของผู้ที่มีสิทธิใช้โปรแกรม และตรวจสอบดู

รายงานย้อนหลังของการทำงานของอุปกรณ์ ดังภาพ

ที่ 3 

ภาพที่ 2:  แสดงฟอร์มลงชื่อเข้าสูระบบ ภาพที่ 3:  แสดงถึงเมนูสวนตางๆ ของระบบ 

 สวนการทำงานของการจัดการบริหารผู้ใช้ 

แสดงรายละเอียดของชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ

บอกรายละเอียดวาผู้ใช้ทานนี้เข้ามาในระบบและออก

ระบบเมื่อเวลาให้ รวมไปถึงสามารถแก้ไขข้อมูลของ

ชื่อผู้ใช้นั้นๆ ที่เลือกได้ สามารถปรับระดับการเข้า

ถึงวาดูได้อยางเดียวหรือไม ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไป

แก้ไข ดูรายงานย้อนหลังได้ ดังภาพที่ 4 สวนการ

แสดงรายงานความผิดปกติหรือแสดงเวลาการตรวจ

จับของอุปกรณ์ Sensor สามารถดูรายงานย้อนหลัง

ได้วาเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดและเหตุการณ์เกิดกี่ครั้งกับ

อุปกรณ์ตัวไหน โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้จาก

ระบบสวนนี้ ดังภาพที่ 5               

ภาพที่ 4:  แสดงถึงการจัดการผู้ใช้ ภาพที่ 5:  แสดงถึงประวัติการทำงาน 
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 สวนแสดงภาพรวมของระบบ แสดงการ

ทำงานของอุปกรณ์ แสงไฟ อุปกรณ์ตรวจจับ เปน

ลักษณะการเฝาระวังแบบ Real-Time มีสวน Option 

ให้เลือกในการตั้งเวลาในการเปดปดไฟหรือสั่งเปด 

ปดไฟ และสามารถสั่งการผานหน้าจอได้ทัน โดยจะมี 

หน้าจอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของ 

ตัวอุปกรณ์วาสวนไหนคือหลอดไฟและสวนไหนคือ

อุปกรณ์ตรวจจับ โดยจะแสดงการทำงานออกมา 

ในลักษณะของแทบสี โดยสีเขียวหมายความวาปกติ  

สีแดงหมายความวามีการบุกรุกและสีทึบหมายความ

วาขาดการเชื่อมตอกับอุปกรณ์ ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6:  แสดงภาพรวมถึงสถานะของการทำงานและเฝาระวัง 

 

 3. ส่วนของฮาร์ดแวร์ 

 ใช้อุปกรณ์ PLC ซึ่งทำหน้าที่ติดตอสื่อสารกับ

อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณจาก LDR และสงข้อมูล

กลับมายัง Server เพื่อมาประมวลและทำงานตอไป 

สวนการทำงานของอุปกรณ์ LED และอุปกรณ์ LDR 

ทำการเชื่อมตอกับอุปกรณ์ PLC คอยทำหน้าที่เปน

อุปกรณ์ Input และ Output เพื่อทำหน้าที่รับคา 

และสงตอไปยัง Server เพื่อประมวลผลกลับออกไป

สั่งงานไปยังอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระบบ       

ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7:  แสดงการทำงานของอุปกรณ์ PLC, LED และ LDR 

 4. ส่วนของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 

 ในการศึกษาและวิจัยนี้นอกจากได้ทำการ

พัฒนาในสวนของระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวม

ข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้อยูจริงโดย

ใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบจากบริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ด้านระบบ Automation เพื่อหา

ข้อสรุปของสมมุติฐานในงานวิจัยที่ตั้งไว้วา ระบบที่

ศึกษาวิจัยและพัฒนานี้สามารถทำงานได้เทียบเทา

หรือไม โดยได้เปรียบเทียบใน 3 สวนหลัก คือ การ

เปรียบเทียบคุณลักษณะของการทำงานของระบบ 

การเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ การเปรียบ

เทียบการยกตัวอยางคาใช้จายในการดำเนินงานตอ

หนึ่งโครงการ 

 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ตางๆ ของระบบ โดยยกตัวอยางมาเปรียบเทียบ

เฉพาะคุณลักษณะที่เปนมาตรฐานหลักๆ ของบริษัท

เอกชนด้าน Home Automation มา 13 คุณลักษณะ 

จากการเปรียบเทียบพบวาระบบของงานวิจัยนี้มี

คุณลักษณะที่ เทียบเทากับคุณลักษณะของบริษัท

เอกชนได้ทั้งหมดทั้ง 13 คุณลักษณะ 
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ตารางที่ 1:  แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของการทำงานของระบบ 

คุณลักษณะ 
บริษัทเอกชนด้านระบบ 

Automation 
งานวิจัย 

ระบบเปดปดไฟ √√ √√ 

ตั้งเวลา √√ √√ 

Sensor ตรวจจับประตูหน้าตาง √√ √√ 

Sensor ตรวจจับควัน √√ √√* 

สัญญาณเตือนภัย √√ √√ 

ควบคุมประตูไฟฟา √√ √√* 

ควบคุมปมน้ำ √√ √√* 

ตรวจสอบสภาพอากาศ √√ √√* 

ควบคุมแอร์คอนดิชั่น √√ √√* 

ควบคุมเครื่องเสียง หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย √√ √√* 

ควบคุมกล้อง √√ √√* 

Motion Detection √√ √√* 

Motion Sensor √√ √√* 

√ √ *สามารถประยุกต์ไปเปนอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟาอื่นๆ ได้ 

 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอุปกรณ์

ตางๆ ที่ใช้ในระบบ โดยยกตัวอยางอุปกรณ์ที่เปน

มาตรฐานหลักๆ ของบริษัทเอกชนมาเปรียบเทียบ

ทั้งหมด 14 รายการ จากการเปรียบเทียบพบวา

อุปกรณ์ที่ได้เลือกทำงานในงานวิจัยนี้สามารถทดแทน

อุปกรณ์ของบริษัทเอกชนได้ทั้งหมด 14 รายการ และ

ยังสามารถทำงานได้เทาเทียมกันอีกด้วย โดยมีความ

ทนทานที่เหมาะสมตอการใช้งานกับสภาพแวดล้อม

ภายในบ้าน เนื่องจากอุปกรณ์ที่ เลือกมาทดแทน

สามารถทำงานได้ดีเทากันและอยูในระดับ Industrial 

Grade โดยจะแตกตางกันตรงที่ยี่ห้อและขนาดของ

อุปกรณ์ 
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ตารางที่ 2:  แสดงการเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ 

คุณลักษณะ 
บริษัทเอกชนด้านระบบ 

 Automation 
งานวิจัย 

PLC Siemens Omron 

Power Supply Siemens Omron 

Relay Siemens Omron 

Sensor ตรวจจับควันเฉพาะ Fog detector LDR ทดแทนได้ 

Sensor จับแสงเฉพาะ Light sensor LDR ทดแทนได้ 

Ethernet Switch Cisco WS-C2950T-24 Linksys SRW248G4 24 

Operating System Windows Server 

Enterprise 

Linux / Windows 

ตรวจสอบสภาพอากาศ Light sensor LDR ทดแทนได้ 

ควบคุมแอร์คอนดิชั่น Relay Siemens Relay Omron 

ควบคุมเครื่องเสียง หรืออุปกรณ์มัลติมีเดีย Relay Siemens Relay Omron 

กล้อง CCTV กล้องเว็บแคมทั่วไป 

คุณภาพสูง 

Motion Detection Software License Software Open source 

Motion Sensor Light Light 

เครื่อง Server ไมรวม OS License IBM System x3500M2 IBM System x3100 

Express / หรือทั่วไป 

* อ้างอิงมาจากบริษัทเอกชน (สงวนนาม) แหงหนึ่งที่พัฒนาระบบ Automation โดยเฉพาะ 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการยกตัวอยาง

ค า ใช้ จ าย ในการดำ เนิ นงานต อหนึ่ ง โครงการ  

เปรียบเทียบจากใบเสนอราคาของบริษัทเอกชนที่ทำ

ระบบ รายละเอียดเปนการวางระบบให้กับบ้านเดี่ยว 

2 ชั้นที่มีประตูและหน้าตางรวมกัน 10 จุด และมี

ระบบการปองกันด้านอัคคีภัย ระบบปองกันภัยสวน

ของลานจอดรถ รวมไปถึงการตรวจสอบเฝาดูสถานะ

ของสภาพอากาศ จากการเปรียบเทียบพบวาอุปกรณ์

หลายๆ ที่บริษัทเอกชนนำมาใช้คอนข้างมีความหลาก

หลาย ในขณะที่อุปกรณ์ที่ ใช้ในงานวิจัยสามารถ 
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ทดแทนกันได้หลายอยางและมีการใช้อุปกรณ์ที่ราคา

ไมสูงนักทดแทนกันได้ โดยเฉพาะในสวนของอุปกรณ์

ตรวจจับที่สามารถลดคาใช้จ ายได้มากอุปกรณ์

เซนเซอร์ LDR สามารถทำงานทดแทนกันได้ในสวน

ของการตรวจจับควันไฟ การเปดปดประตูหน้าตาง 

รวมไปถึงการตรวจสอบสภาพฝนฟาอากาศ และได้

ทำการลดคาใช้จายของการเดินสายไฟด้วยการ

วางแผนการออกแบบการติดตั้งตามมาตรฐาน KNX 

โดยรวมคาใช้จายของอุปกรณ์หลักๆ แล้ว ของบริษัท

เอกชนมีคาใช้จายอยูที่ 172,600 บาท สวนของการ

ศึกษาวิจัยนี้อยูที่ 38,320 บาท สามารถลดคาใช้จาย

ไปได้ 134,280 บาท คิดเปน 77.77% ของคาใช้จาย

ทั้งหมดที่ต้องเสียไป 

 จากตารางที่กลาวมาแสดงให้เห็นวาบางสิ่ง

บางอยางไมจำเปนต้องใช้สินค้าหรืออุปกรณ์ในระดับ 

ที่ดีมาก เพราะต้องแลกมาด้วยราคาที่แพง จนเกิน

ความจำเปน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จำเปนและ 

ไมจำเปน รวมไปถึงทดลองหาอุปกรณ์ที่สามารถ

ทดแทนได้มาใช้งาน และสามารถใช้งานได้ดีอีกด้วย 

แตถ้าในกรณีมีขนาดอาคารสถานที่ที่ใหญโตโดยต้อง

ใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพิ่มมากขึ้น เทากับเปนการเพิ่มคา

ใช้จายตามไปด้วย ระบบเหลานี้มีประโยชน์อยางมาก

แตคอนข้างจะเปนการลงทุนที่สูงตามไปด้วย 

 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ร ะ บ บ 

Automation จำนวน 2 ทานและระบบ Security 1 

ทานจากบริษัท Riverplus: Success Industrial 

Solution จำกัด มารวมทดสอบเพื่อขอคำแนะนำ 

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ โดยได้คำวิจารณ์วาระบบ

สามารถนำไปใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมจริงจริงๆ ได้

และมีการผสมผสานเทคโนโลยีหลายอยางมาใช้ได้ 

เข้ากันอยางลงตัว และสามารถทำงานได้แบบ Real-

Time แตอาจจะมีปญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการนำไป 

ติดตั้งเพราะโครงสร้างของบ้านแตละหลังคอนข้าง 

ที่จะแตกตางกันจึงอาจจะต้องมีมาตรฐานในการ

ออกแบบติดตั้งได้ เพื่อไมให้เกิดปญหาในการเดิน 

สายไฟ หรือซอนอุปกรณ์ตรวจจับ สวนด้านระบบ

รักษาความปลอดถือวาดีมากเพราะสามารถลดต้นทุน

การนำเข้าหรือจัดซื้ออุปกรณ์ได้อยางมาก เพราะ

การนำอุปกรณ์จับความเข้มแสง (LDR) มาใช้ถือวา

สามารถนำมาประยุกต์จับชวงแสงได้วาควรจะเข้ม

ขนาดไหนถึงจะเรียกวาควันไฟ ควันธรรมดา หรือแสง

มืดที่ไมใชควัน สามารถทดแทนอุปกรณ์ได้หลายอยาง 

สวนระบบถือวาคอนข้างแปลกใหมและทำให้รู้สึก 

เปนมิตรกับผู้ใช้เพราะหน้าจอแสดงผลเข้าใจงาย 

ไมซับซ้อนเห็นภาพงายวาจุดไหนมีปญหา ทำออกมาได้

สวยงาม โดดเดนกวาหน้าจอที่เคยเห็นมา 
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ตารางที่ 3:  เปรียบเทียบตัวอยางคาใช้จายตอหนึ่งโครงการ 

คุณลักษณะ บริษัทเอกชนด้านระบบ 

 Automation 

งานวิจัย 

PLC 30,000 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 5,000 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 

Power Supply 3,000 บาท / 1 ตัว 1,000 บาท / 1 ตัว 

Relay Sensor Control 150 บาทขึ้นไป / 10 ตัว 50 บาทขึ้นไป / 10 ตัว 

Sensor ตรวจจับควันเฉพาะ 2,000 บาทขึ้นไป / 5 ตัว 10 บาท (LDR) / 10 ตัว 

Sensor จับแสงเฉพาะ 2,500 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 10 บาท (LDR) / 1 ตัว 

Ethernet Switch 5,000 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 1,500 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 

คุณลักษณะ บริษัทเอกชนด้านระบบ 

Automation 

งานวิจัย 

Operating System Windows Server 2008 

Std. 

30,000 บาทขึ้นไป  

(1 license) 

Linux / Windows 7 

ฟรี / 7,000 บาท (license) 

ตรวจสอบสภาพฝนฟาอากาศ 2,500 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 10 บาท (LDR) / 1 ตัว 

ควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ด้วยรีเลย์) 150 บาทขึ้นไป / 3 ตัว 50 บาทขึ้นไป / 3 ตัว 

ควบคุมเครื่องเสียง อุปกรณ์มัลติมีเดีย  

(ด้วยรีเลย์) 

150 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 50 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 

เครื่อง Server  80,000 บาทขึ้นไป 18,000 บาทขึ้นไป 

Wiring (ชนิดของสายไฟ) 10,000 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 5,000 บาทขึ้นไป / 1 ตัว 

รวมทั้งสิ้น (โดยประมาณ) 172,600 บาท 38,320 บาท 
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V.สรุปผลการวิจัย

 ระบบเปนไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย กลาว

คือ ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ สามารถ

ตรวจจับความผิดปกติและสงสัญญาณกลับมายังระบบ

เพื่อแสดงสถานะได้ ระบบโดยรวมสามารถทำงานได้

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางสั่งข้อมูลไปและรับข้อมูล

กลับ จากการทดลองผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ หลอดไฟเปน

ตัวแทนของอุปกรณ์ไฟฟาตางๆ เพราะสามารถนำเอา

ไปประยุกต์ให้เปนอยางอื่นได้ เชน พัดลม แอร์ ตู้เย็น 

โทรทัศน์ ประตูรั่วไฟฟา เตาไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า 

และอุปกรณ์มัลติมีเดียตางๆ จึงสรุปได้วาสมมุตติฐาน

ที่ตั้งไว้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและจากการ

เปรียบเทียบแล้วพบวาสามารถลดคาใช้จายของ

อุปกรณ์ได้ จึงทำให้คาใช้จายในการนำระบบบริหาร

จัดการความปลอดภัยสำหรับที่อยูอาศัยมีต้นทุนที่ 

ถูกลง 

 อยางไรก็ตาม ระบบที่ได้ออกแบบและพัฒนา

ไว้ยังมีจุดที่ต้องพิจารณาคือ เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์

ทดแทนหลายๆ สวนในระบบ อุปกรณ์บางตัวอาจไม

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตางๆ ได้ อีกทั้งยังจำเปน

ที่จะต้องเชื่อมตอด้วยสายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟา ทั้งใน

ระยะสั้นและยาว จึงจำเปนต้องมีการเดินสายให้เปน

ระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งควรเลือกหาอุปกรณ์ให้ 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ ในด้าน

การตรวจจับนั้น ระบบจะมีความไวในการตรวจจับกับ

แสงปกติเทานั้น อยางไรก็ตามระบบนี้สามารถรองรับ

อุปกรณ์ตรวจจับที่แตกตางกันไปได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นควร

เลือกอุปกรณ์ตางๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานให้

มากที่สุด ซึ่งจะมีความยุงยากมากกวาระบบที่วางขาย

อยูแล้วในท้องตลาด 

 ผู้วิจัยได้ลดต้นทุนของระบบเพื่อสามารถนำมา

ใช้ประโยชน์ได้จริงในราคาที่สมเหตุสมผล อีกทั้งยัง

เปนทางเลือกหนึ่งของตลาดที่จะมีระบบนี้มาชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงทางธุรกิจให้มีความเจริญรุดหน้า

ไปอีกขั้น การศึกษาวิจัยนี้สามารถนำไปตอยอดได้

อยางหลากหลายเพราะตัวระบบหลักจริงๆ ถูก

ออกแบบโครงสร้างกระบวนการทำงานมาให้สนับสนุน

ทุกๆ เทคโนโลยี ไมวาจะนำระบบไปพัฒนาตอบน 

Smart Phone บน Android หรือ iOS ผานมือถือ

หรืออุปกรณ์แทบเลตก็ได้ อีกทั้งสามารถพัฒนาไป

ทำงานได้บน เว็บไซต์ เว็บเซอร์วิส ทำให้สามารถ

ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของระบบได้ทุกที่ 

ทุกเวลาโดยผานสัญญาณ Internet 3G, WIFI, 

EDGE เปนต้น รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถ

ของตัวซอฟต์แวร์ให้มีการคำนวณในการใช้เทคโนโลยี 

Image Processing โดยใช้กล้องทั่วๆ ไปในการ

วิเคราะห์ภาพหรือนำมาตรวจจับความเคลื่อนไหวได้

อีกด้วย 

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ได้นำเสนอเทคนิคการกำหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลเบย์

เซียนเน็ตเวอร์คโดยใช้ SMILEBN เว็บแอพลิเคชั่น ซึ่งได้นำเสนอ 2 เทคนิคหลักได้แก่ 

(1) ใช้อัลกอริธึม (Structure Learning Algorithms) ในการสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ต

เวิร์คจากชุดข้อมูล (dataset) และจากนั้น (2) ทำการวิเคราะห์และปรับรูปแบบของ

โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คโดยใช้เทคนิคการรวมข้อคิดเห็นจากกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลลัพธ์สุดท้ายจากการประยุกต์ใช้ทั้ง 2 เทคนิคนี้ตามลำดับ จะได้โมเดลเบย์เซียน 

เน็ตเวิร์คที่ถูกสร้างโดยใช้อัลกอริธึมและเปนโมเดลที่กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญนั้นยอมรับหรือ

มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประยุกต์

เทคนิคของการรวมข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการปรับรูปแบบโมเดลเบย์เซียน

เน็ตเวิร์ค ผลลัพธ์ทำให้โมเดลมีความซับซ้อนน้อยลง และสามารถสะท้อนถึงระดับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโหนดซึ่งเปนที่ยอมรับ ในกรณีที่โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คที่ถูก

สร้างขึ้นมาโดยใช้อัลกอริธึมมีโหนดเปนจำนวนมาก มีความสัมพันธ์ระหว่างโหนดอย่าง

สลับซับซ้อน ผู้ใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น SMILEBN สามารถกำหนดค่า threshold เพื่อ

ลดความซับซ้อนของโมเดลลงได้ ซึ่งมีผลทำให้ตารางความน่าจะเปน (Conditional 

Probability Table) ของโหนดลูก (Child Nodes) ลดความสลับซับซ้อนของโมเดล 

ลงไปด้วย 

 คำสำคัญ : อัลกอริธึมสำหรับเรียนรู้โครงสร้างโมเดลเบย์เซียน การวัดความคิดเห็น  

 การจัดอันดับความคิดเห็น ค่าอันดับ ระยะทางแบบยุคลิด โมเดลเบย์ 

 เซียน 

Abstract

 This paper presents novel optimization techniques for the probabilistic 

relationship among a number of variables in a Bayesian network model 

using a SMILEBN web application. The SMILEBN can build a Bayesian 

network model based on using two techniques: (1) to build a Bayesian 

network model by applying the structure learning algorithms to a dataset, 

and (2) to use group decision making technique for weighting the degree 

of an expert’s opinion in identifying influential effects from parent variables 

to child variables in the Bayesian network model. Finally, the Bayesian 
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network model which the experts agree to use is obtained. In case that 

the Bayesian network model which is built from a data set is complex, the 

SMILEBN users can set a threshold value for the causal relationships 

among nodes in the BN model in order to minimize the number of 

relationships among the nodes in the model. When the number of 

relationships among the nodes decreases, the complexity of the 

conditional probability table on each child node also decreases. 

   Keywords: structure learning algorithm, agreement measure, collective  

 preference, collective ranking, Euclidean distance, Bayesian  

 network model 

1.คำนำ

 การสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คนั้นสามารถ

ทำได้ 3 วิธีหลักๆ ด้วยกันคือ (1) สร้างโดยคนหรือ 

ผู้เชี่ยวชาญ (2) ใช้อัลกอริธึมในการสร้างโมเดลจาก

ชุดข้อมูล (data set) ที่ได้เตรียมไว้ และ (3) วิธีการ

แบบผสม ในวิธีการที่ 1 จะใช้คนหรือผู้เชี่ยวชาญใน

การวิเคราะห์โจทย์ปญหาจากนั้นทำการกำหนดตัวแปร

ตางๆ กำหนดสถานะ (state) ของแตละตัวแปร และ

กำหนดความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรในโมเดล วิธีการ

นี้เหมาะสมกับโมเดลที่มีจำนวนตัวแปรจำนวนไมมาก

และมีความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรที่ไมสลับซับซ้อน 

หากโจทย์ปญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยโมเดลเบย์เซียน

เน็ตเวิร์คมีตัวแปรจำนวนมาก เชน 20 – 30 ตัวแปร 

และมีความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรที่ซับซ้อน โมเดล 

ในลักษณะนี้อาจไมเหมาะสมหากใช้วิธีการที่ 1 ในการ

สร้างโมเดล เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญอาจสร้างหรือ

กำหนดตัวแปรได้ไมครบถ้วน แสดงความเชื่อมโยง

ระหวางตัวแปรผิดพลาด และประเด็นที่สำคัญคือ 

ผู้เชี่ยวชาญแตละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

ในการกำหนดตัวแปรหรือความสัมพันธ์ระหวาง

ตัวแปรในโมเดล ผลลัพธ์สุดท้ายจะทำให้ได้โมเดล 

ที่ไมสมบูรณ์และไมสามารถนำไปใช้งานได้ ในวิธีการ 

ที่ 2 มีความสะดวกในการสร้างโมเดลเบย์เซียน 

เน็ตเวิร์คเนื่องจากใช้อัลกอริธึม (Structure Learning 

Algorithms) ในการสร้างตัวแปรและกำหนดความ

สัมพันธ์ระหวางตัวแปรจากชุดข้อมูลที่ได้เตรียมไว้  

ในวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับโจทย์ปญหาทั้งแบบที่ 

ไมซับซ้อน มีจำนวนตัวแปรไมมากไปจนถึงโจทย์ที่มี

ความซับซ้อน มีตัวแปรและความสัมพันธ์ระหวาง

ตัวแปรจำนวนมาก เนื่องจากผู้วิเคราะห์สามารถเลือก

รูปแบบหรือประเภทของอัลกอริธึมที่เหมาะสมใน 

การใช้สร้างโมเดลขึ้นมาได้ แตความยากของวิธีการ 

ในแบบที่ 2 นั้นอยูที่การเตรียมชุดข้อมูล ให้มีความ

เหมาะสม ถูกต้องกอนที่จะใช้อัลกอริธึมในการสร้าง

โมเดล รวมถึงหากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ มีจำนวน

ตัวแปรมาก เมื่อใช้อัลกอริธึมในการสร้าง ก็มีความ
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เปนไปได้สูงที่จะได้โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คที่มี 

ความซับซ้อนเชนกัน ซึ่งมีผลทำให้การกำหนดคา

ความนาจะเปน (probability) ในตารางความนาจะ

เปน (Conditional Probability Table) ของแตละ

ตัวแปรทำได้ยากเนื่องจากความซับซ้อนของโมเดล

และสถานะจำนวนมากที่เกิดขึ้นในตารางความนาจะ

เปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวแปรลูกหรือโหนดลูก 

(child nodes) สุดท้ายเมื่อทำการคำนวณด้วยวิธีการ

ของเบย ์ (update belief) แลว้ ผลลพัธก์อ็าจผดิพลาด 

ได้เชนกัน ในวิธีการสุดท้าย วิธีการแบบผสมคือใช้ 

อัลกอริธึมในการสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คขึ้น 

มากอน จากนั้นใช้ผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์โมเดล

อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้โมเดลที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน 

 งานวิจัยนี้ได้เสนอเว็บแอพลิเคชั่น SMILEBN 

สำหรับสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์ค โดยใช้วิธีการ

แบบผสม ผูใ้ชง้าน SMILEBN สามารถเลอืกอลักอรธิมึ  

อาทิเชน Greedy Thick Thinning, PC, Essential 

Graph Search, Naïve เปนต้น สำหรับสร้างโมเดล

เบย์เซียนเน็ตเวิร์คจากชุดข้อมูล ถัดไปในสวนของ 

การวิเคราะห์โมเดลโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัยนี้ 

ได้นำเสนอเทคนิคการรวมข้อคิดเห็นจากกลุมของ 

ผู้เชี่ยวชาญ (experts’ opinions) สำหรับการกำหนด

คาคะแนนให้กับความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรในโมเดล 

ผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ผลลัพธ์คาน้ำหนักและคะแนน

ของความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรในโมเดลที่สะท้อน 

มาจากความเห็นของกลุมผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ใช้งาน 

SMILEBN สามารถกำหนดคา threshold ของคา

คะแนนเพื่อลดจำนวนความสัมพันธ์ระหวางโหนดของ

โมเดล ทำให้สามารถแก้ไขปญหาเรื่องความซับซ้อน

ของโมเดลได้ การปอนข้อมูลความนาจะเปนและการ

คำนวณมีความซับซ้อนน้อยลง และโมเดลที่ได้นั้น 

มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้อยางเหมาะสม 

ตอไป  

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 Baral et al[3] นำเสนออัลกอริธึมและวิธีการ

ในการรวมองค์ความรู้ที่มีอยูในระบบ และองค์ความรู้

แบบหลากหลายเข้าเปนระบบองค์ความรู้แบบเดี่ยว 

Baral ได้พัฒนาฐานความรู้อยูในรูปแบบของลอจิก

โปรแกรมซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไข กฎเกณฑ์ตางๆ 

เพื่อแยกฐานความรู้ที่ไมเกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถ

บอกถึงระดับของความสอดคล้องของฐานความรู้ได้ 

Palomo et al[11] นำเสนอโมเดลในการรวมความคิด

เห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 2 คนเข้าด้วยกัน และใช้โมเดล

แบบไดนามิกในการคาดการณ์ลวงหน้า Palomo ใช้

ทฤษฎี Bayesian สำหรับหาข้อสรุปและคาดการณ์

ลวงหน้าในสถานการณ์ตางๆ โดยใช้ทั้งข้อมูลที่ได้เก็บ

บันทึกไว้ (historical data) และความคิดเห็นที่ได้จาก

ผู้เชี่ยวชาญ(experts’ opinions) นำมาประกอบกัน 

Druzdzel et al[7],[8] นำเสนอแนวทางสำหรับการรวม

ข้อมูลหรือความรู้ ที่ได้มาจากคนละแหลงข้อมูลกัน 

โดยการรวมกันนั้น ข้อมูลหรือความรู้จะต้องไมสูญเสีย

ความถูกต้องไปหรือให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่คลาดเคลื่อน

ไป ข้อมูลหรือความรู้ที่นำเสนออยูในรูปแบบของคา

ความนาจะเปน ซึ่ง Druzdzel ได้ยกตัวอยางการรวม

กันของความรู้หรือข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้มาจาก

คนละแหลงข้อมูล คนละกลุมประชากร แล้วมีข้อ 

ผิดพลาดเกิดขึ้น โดยวัดจากคา sensitivity และ 

specificity Wouter et al[16] นำเสนอเทคนิคการรวม

คำแนะนำ และข้อคิดเห็นตางๆ ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 
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โดยใช้วิธีการประมาณแบบเบย์และใช้ Hidden 

Markov Models (HMM) สำหรับการคาดการณ์ 

 ส ำหรั บ เ รื่ อ งการตั ดสิ น ใ จแบบกลุ มนั้ น 

Bosch[2] ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการวัดความคิดเห็น

สวนใหญของคนในกลุม ภายใต้ 3 กฎเกณฑ์ที่เปนที่

ยอมรับกันทั่วไปได้แก Unanimity, Anonymity และ 

Neutrality Cook et al[4],[5],[6] เสนอเทคนิคที่จะ

จำแนกหามติสวนใหญของผู้ที่ออกเสียงทั้งหมดตาม

ข้อมูลที่ ได้รวบรวม ซึ่งจะใช้ในการจัดลำดับของ 

ผู้ทำการตัดสินใจตามความคิดเห็นของแตละคนที่มีให้

กับกลุม Cook ได้นำเสนอระบบที่จะใช้ประมวลผลจัด

กลุมแบบลำดับ แสดงอยูในรูปของเวกเตอร์ซึ่งแสดง

ถึงโอกาสในการเลือกในแตละทางเลือกอยางเปน

ลำดับ Jose et al [15] เสนอกระบวนการตัดสินใจ

แบบหลายขั้นตอน โดยวัดคาระยะทางระหวางคะแนน

เฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญแตละคนกับคาคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมในแตละรายการ และเสนอหลักเกณฑ์ในการ

กำหนดระดับคะแนนแบบ linear order และหาคา 

weak order เพื่อใช้ในการปรับคาคะแนนในการ 

ประมวลผลการตัดสินใจ  

 จากการทบทวนผลงานวิจัยที่ผานมาพบวา 

ยังไมมีงานวิจัยใดที่นำเรื่องการรวมข้อคิดเห็นจากกลุม

ของผู้ เชี่ยวชาญมาใช้ในการหาคาหรือกำหนดคา 

ระดับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปรในโมเดล

เบย์เซียนเน็ตเวิร์ค เพื่อลดความสลับซับซ้อนของ

โมเดลลง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ำเสนอวธินีี ้ในสวนที ่2 ของ 

วิธีการแบบผสม ผานทางการใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น 

SMILEBN ซึ่งทฤษฎี การคำนวณ และการใช้งาน 

จะแสดงรายละเอียดในบทตอไป 

3.การสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค

 การสร้ างโมเดลเบย์ เซียนเน็ต เวอร์คใน 

แอพลิเคชั่น SMILEBN ประกอบด้วย 2 สวนหลัก

ได้แก 

3.1  สร้างโมเดลโดยใช้อัลกอริธึม (Structure 
Learning Algorithms)  

 การสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คสำหรับ

งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือ SMILELEARN[1] (แสดง 

ดังรูปที่ 1) ในการอานชุดข้อมูล (data set) และใช้ 

อัลกอริธึมอาทิเชน Greedy Thick Thinning, PC, 

Essential Graph Search, และ Naïve[7],[19] ใน 

การเรียนรู้โครงสร้าง (learning structure) และ

สร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คขึ้นมา ชุดข้อมูล 

(data set) ที่ได้เตรียมไว้จะต้องอยูในรูปแบบข้อมูล

ตาราง ซึ่ง SMILELEARN สนับสนุนรูปแบบไฟล์ 

ดังตอไปนี้ .txt, .csv, .xls, และ .mdb 
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รูปที่ 1  ภาพรวมการทำงานของ SMILEBN แอพลิเคชั่น 

 

3.2 การหาคา่ระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
ในโมเดลจากกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

 จากข้อ 3.1 จะได้โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค 

ที่สร้างขึ้นมาจากการใช้อัลกอริธึม จากนั้นกลุมของ 

ผู้เชี่ยวชาญจะทำการกำหนดระดับคาคะแนนให้กับ

ความสัมพันธ์ระหวางคูของตัวแปรตางๆ ในโมเดล 

ด้วยวิธีการหาคาน้ำหนักและปรับคาคะแนนใหม 

(แสดงดังรูปที่ 1) วิธีการดังกลาวประกอบด้วยขั้นตอน

ยอย 3 ขั้นตอน[12],[13],[14] ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.2.1 จัดลำดับทางเลือกและกำหนดค่า

คะแนน 

 กำหนดให้ ผู้เชี่ยวชาญ {v
1
,…,v

m
} กำหนด

คาตัวแปร X = {x
1
,…,x

n
} ตามชวงคะแนน L = 

{l
1
,…,l

q
} จากนั้น คำนวณคา weak orders แตละคา 

R
1
,…,R

m
 ซึ่งจัดลำดับทางเลือกทั้งหมดภายใต้เซตของ

ชวงคะแนน กำหนดคาคะแนน s1,…, sp ที่สัมพันธ์

กับ l
1
,…, l

q
 จากนั้น ผู้เชี่ยวชาญทุกคนในกลุมทำการ

กำหนดคะแนนให้กับแตละทางเลือก S
i
(x

u
), I =  

1 ,…, m; u = 1,…, n 

 3.2.2 ค ำ น ว ณ ร ะ ย ะ ท า ง แ บ บ ยุ ค ลิ ด 

(Euclidean Distance) 

 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

(agreement) จากกลุมของผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นตอน

แรกจะทำการคำนวณระยะทางระหวางคูเว็กเตอร์

คะแนน (scoring vector) โดยกำหนดให้ (S(x
1
),…, 

S(x
n
)), (S’(x

1
),…, S’(x

n
)) เปนคูเว็กเตอร์คะแนนใดๆ 

ระยะทางยุคลิดระหวางเว็กเตอร์สามารถคำนวณได้

จากสมการที่ (1) 

 

  

(1) 



นิพัทธ  จงสวัสดิ์ และ รศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554 167 

 3.2.3 ก า รรวบรวมความคิ ด เห็ น จ าก 

ผู้เชี่ยวชาญ 

  3.2.3.1 ความเห็นสอดคล้องรวม 

(Overall Agreement Measure) 

 คำนวณคาความเห็นสอดคล้องรวมโดยใช้คา

ระยะทางแบบยุคลิดในแตละสับเซตของผู้เชี่ยวชาญ 

สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2) 

  

 

 

(2) 

เมื่อ         คือคาระยะทางที่มากที่สุดระหวาง 

คาเว็กเตอร์คะแนนระหวาง (S(x
1
),…, S(x

n
)) = (s

1
,…, 

s
1
) และ (S’(x

1
),…, S’(x

n
)) = (0,…, 0); d(S, S’) =        

               M(C, I) มีคาเทากับ 0, M(C, I)  

ε[0,1] สำหรับทุกๆ (C, I) ε C x P(V) ซึ่งพบวา 

คาความเห็นสอดคล้องรวมที่นำเสนอนั้น สนับสนุน

แนวคิดของ Bosch[6] ในสวนของ Anonymity และ 

Neutrality 

เมื่อ         คือคาระยะทางที่มากที่สุดระหวาง 

               M(C, I) มีคาเทากับ 0, M(C, I)  

 3.2.3.2 คำนวณคาน้ำหนัก (Compute the 

Weights) 

 คำนวณดัชนีซึ่งใช้วัดระดับความสอดคล้องของ

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแตละคนตอความคิดเห็น

รวมของกลุม ซึ่งแสดงเปนคาน้ำหนัก สามารถ

คำนวณได้จากสมการที่ (3) 

 

 

(3) 

  

ถ้าคา wi > 0 สามารถสรุปได้วาผู้เชี่ยวชาญ v
i
 มี

ความคิดเห็นสอดคล้องหรือเปนไปในแนวทางเดียวกับ

ความคิดเห็นของกลุม และถ้าคา w
i
 < 0 สามารถ

สรุปได้วาผู้เชี่ยวชาญ v
i
 มีความคิดเห็นขัดแย้งหรือ

ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของกลุม  

 3.2.3.3 คำนวณ Weak Order 

 คำนวณคาคะแนน (collective preference) 

ใหมโดยใช้คาน้ำหนักที่คำนวณได้จาก 3.3.3.2 คา 

collective weak order (Rw) ซึง่สมัพนัธก์บัเวก็เตอร ์

น้ำหนัก w = (w
1
,…, wm) สามารถคำนวณได้จาก

สมการที่ (4) และ (5) 

 

(4) 

 

(5) 
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4.การหาค่าน้ำหนักและค่าคะแนนในโมเดล

เบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

4.1 ขั้นตอนการหาค่าน้ำหนักและค่าคะแนน 

 งานวิจัยนี้ได้เลือกชุดข้อมูล (data set) จาก

งานวิจัย[17],[18],[20] กรณีศึกษาเรื่องอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตางๆ  

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Study of Student 

Retention in U.S. Colleges) ซึ่งชุดข้อมูลประกอบ

ไปด้วยตัวแปรจำนวน 7 ตัวแปร ได้แก (1) % ของ 

นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุของมหาวทิยาลยั (% of admitted  

students who accept university’s offer - pacc) 

(2) % ของนักศึกษาที่ เรียนตอในชั้นปที่ 2 ของ

มหาวิทยาลัยเดิม (average percentage of 

freshman retention - apret) (3) นักศึกษาชั้นปที่ 1 

ของมหาวิทยาลัยที่จบมาจากโรงเรียนที่ติดอันดับ Top 

10 (class standing of the incoming freshman - 

top10) (4) ผลคะแนนสอบเข้าเรียน (average test 

scores of the incoming students - tstsc) (5) คา

ใช้จายสำหรับการศึกษา (total educational and 

general expenses per student - spend) (6) 

อัตราการลาออก (rejection rate - rejr) และ (7) คา

เฉลี่ยเงินเดือนอาจารย์ (average faculty salary - 

salar) จากนั้นใช้อัลกอริธึมในการสร้างโมเดลเบย์

เซียนเน็ตเวอร์ค ซึ่งผลลัพธ์ 

แสดงดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2  โมเดลเบย์เซียนเบย์เซียนเน็ตเวอร์คสำหรับการกำหนดคาคะแนนความเชื่อมั่นโดยกลุมผู้เชี่ยวชาญ 

ทำการกำหนดความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรตางๆ โดย

ใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน (v1, v2, v3, v4) ในการ

กำหนดคาคะแนนหรือระดับความเชื่อมั่นให้กับแตละคู

ของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันในโมเดลเบย์เซียน 

เน็ตเวิร์ค (แสดงดังรูปที่ 2) ในขั้นตอนแรก จะทำการ

กำหนดแตละคูของโหนดที่มีความสัมพันธ์กันเข้ากับ

ตัวแปร X = {x
1
,…,x

n
} (แสดงดังตารางที่ 1) 
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 จากนั้นทำการกำหนดคาความเชื่อมั่นของ

ระดับความสัมพันธ์ระหวางโหนดในโมเดล ซึ่งแบง

ออกเปน 6 ระดับ L = {l1,…, l6} ได้แก strongest 

evidence, very strong evidence, strong 

evidence, some evidence, less evidence และ 

no evidence แตละระดับจะถูกกำหนดด้วยคา

คะแนนที่แตกตางกันโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ตามลำดับ
[10],[21]

 (แสดงดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 1  ผสานตัวแปรหรือโหนดในโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คกับสมาชิกของเซต X 

Pair of variables X Pair of variables X Pair of variables X 

(1) “spend” causes “rejr” x
1 

(5) “top10” causes “pacc” x
5 

(9) “top10” causes “salar” x
9 

(2) “top10” causes “rejr” x
2 

(6) “spend” causes “tstsc” x
6 

  

(3) “tstsc” causes “top10” x
3 

(7) “tstsc” causes “apret” x
7 

(4) “pacc” causes “apret” x
4 

(8) “salar” causes “rejr” x
8 

 

ตารางที่ 2  จัดแบงระดับของคาความเชื่อมั่นและกำหนดคาคะแนน 

ผู้เชี่ยวชาญ V = {v
1
,…, v

4
} ทำการระบุคาความเชื่อ

มั่นวาตัวแปรมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบตอกันอยู

ในระดับใด เชน จากประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 

มีความมั่นใจอยางมากวา x
3
: tstsc มีผลตอ top10 

อยางมากจึงกำหนดให้มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 8 

(strongest evidence) เปนต้น (แสดงดังตารางที่ 3) 

ตารางที่ 4 และ 5 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยของแตละ

ตัวแปรและลำดับของตัวแปรทั้งหมดตามลำดับ จาก

การประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คน ตัวแปร x
1
, x

2
, 

x
3
 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 

ตารางที่ 3  ระบุและจัดเรียงตัวแปรตามระดับคะแนน 
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ตารางที่ 4  คำนวณคาเฉลี่ยของคะแนนแยกตามแตละตัวแปร 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5  จัดเรียงลำดับของตัวแปรทั้งหมด 

 จากนั้น ทำการคำนวณระยะทางแบบยุคลิด 

โดยใช้สมการที่ (1) ในหัวข้อที่ 3.2.2 ซึ่งได้ผลลัพธ์

ดังนี้ d(s
1
, s) = 4.91 < d(s

4
, s) = 6.56 < d(s

2
, s) = 

6.97 < d(s
3
, s) = 10.08 คำนวณหาคาน้ำหนักโดยใช้

สมการที่ (3) ในหัวข้อที่ 3.2.3.2 ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้  

w
1
 = 0.39, w

2
 = 0.15, w

3
 = -0.20 และ w

4
 = 

0.19 จากนั้นนำคาน้ำหนักไปใช้ในการคำนวณคา

คะแนนใหมตามสมการที่ (5) ระดับคาคะแนนใหม 

(S
w
) แสดงดังตารางที่ 6 ตารางที่ 7 แสดงอันดับของ

ทั้ง 9 ตัวแปรใหมอีกครั้ง สังเกตวาเมื่อมีการคำนวณ

โดยคิดคาน้ำหนักแล้ว คา x
4
 มีคาคะแนนสูงที่สุด โดย

ลำดับอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนไปจากลำดับที่แสดงในครั้ง

เริ่มต้น 

 คา w
3
 = -0.20 ซึ่งมีคาเปนลบ แสดงถึง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 มีความคิดเห็นแตกตางออกไปจาก

ความคิดเห็นของกลุม (negative opinion) เนื่องจาก

วาคาคะแนนจะถูกนำไปคูณกับคาน้ำหนักที่มีคาเปนลบ 

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ การ

คำนวณในรอบถัดไปจะพิจารณาคา w3 = 0 สวนคา 

w
1
, w

2
, w

4
 มีคาคงเดิม ทำการคำนวณใหมอีกครั้ง 

ผลลัพธ์ของคะแนนและอันดับแสดงดังตารางที่ 8 

และ 9 ตามลำดับ พบวาในรอบการตัดสินใจกอนหน้า

นี้ (initial order) x
3
 อยูในลำดับที่ 3 ในรอบการ

ตัดสินใจนี้ (first order) x
3
 ขึ้นมาอยูในอันดับที่ 1  

ซึ่งการคำนวณในรอบนี้ไมได้มีการนำความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 มาใช้ในการพิจารณา  

 การตดัสนิใจในรอบที ่2 (second order) ทำการ 

คำนวณใหมโดยในรอบนี้ ไมพิจารณาถึงผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 3 ที่มีความคิดเห็นแตกตางออกไปจากกลุม 

(พิจารณาเฉพาะผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 1, 2, และ 4 

เทานั้น) ตารางที่ 10 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยเมื่อเหลือ 

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน จากนั้นคำนวณคาน้ำหนัก

ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้ w
1
(2) = 0.58 > w

2
(2) = 0.57 > 

w
4
(2) = 0.56 ตารางที่ 11 และ 12 แสดงคาคะแนน

และอันดับใหม ตารางที่ 13 แสดงคาคะแนนและ

อันดับของทุกรอบการตัดสินใจแบบกลุมเปรียบเทียบ 

กัน 
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ตารางที่ 6  คำนวณคาคะแนนใหม (w
1
, w

2
, w

3
, w

4
)  

 

 

 

ตารางที่ 7  จัดเรียงอันดับของตัวแปรใหม (w
1
, w

2
, w

3
, w

4
) 

 

 

ตารางที่ 8  คำนวณคาคะแนนใหม (w
1
, w

2
, w

3
 = 0, w

4
) 

 

 

 

ตารางที่ 9  จัดเรียงอันดับของตัวแปรใหม (w1, w2, w3 = 0, w4) 

 

ตารางที่ 10  คำนวณคาเฉลี่ยของคะแนนโดยไมรวมผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 

 

 

 

ตารางที่ 11  คำนวณคาคะแนนใหม (ไมนำ w3 มาใช้ในการคำนวณ) 

 

 

 

ตารางที่ 12  จัดเรียงอันดับของตัวแปรใหม 

 

ตารางที่ 13  สรุปคาอันดับและคะแนนของการตัดสินใจแบบกลุม  
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4.2 แสดงค่าคะแนนในโมเดลเบย์ เซียน 
เน็ตเวอร์ค 

 ในขั้นตอนนี้จะทำการแปลงตัวแปร (x
1
,…, x

9
) 

กลับเปนโหนดในโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค พร้อม

ระบุคาคะแนนลงบนเส้นความสัมพันธ์ (arcs) เพื่อ

บอกถึงคาระดับความสัมพันธ์หรือผลกระทบระหวาง

โหนดแตละคูในโมเดล ซึ่งคาที่ได้นี้มาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทุกคนในกลุมที่ได้กำหนดคะแนนความเชื่อมั่น รูปที่ 3 

แสดงระดับความเชื่อมั่นที่ได้จากกลุมของผู้เชี่ยวชาญ

ทั้ง 4 คน ที่ระบุผลกระทบระหวางโหนดในโมเดล โดย

พิจารณาถึงคาคะแนน s1, s2, s3, s4 และคาน้ำหนัก 

w
1
, w

2
, w

3
, w

4
 โดยโมเดลด้านบนแสดงผลคา

คะแนนที่ยังไมผานการลดรูป (normalized) สวน

โมเดลด้านลางแสดงผลคาคะแนนที่ผานการลดรูป 

normalized แล้วโดยมีคาระดับคะแนนเต็มเทากับ 1 

 

 

 
รูปที่ 3 แสดงคาคะแนน (ระดับ 

ผลกระทบ) ระหวางโหนดสำหรับ 

initial step of the decision 

procedure 

 
รูปที่ 4 แสดงคาคะแนน (ระดับ 

ผลกระทบ) ระหวางโหนดในการ

คำนวณสำหรับ first step of the 

decision procedure 

 
รูปที่ 5 แสดงคาคะแนน (ระดับ 

ผลกระทบ) ระหวางโหนดในการ

คำนวณสำหรับ second step of 

the decision procedure 

 รูปที่ 4 แสดงระดับความเชื่อมั่นที่ได้จากกลุม

ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ระบุผลกระทบระหวางโหนดใน

โมเดล โดยพิจารณาถึงคาคะแนน s
1
, s

2
, s

3
, s

4
 และ

คาน้ำหนัก w
1
, w

2
, w

3
 = 0, w

4
 โดยโมเดลด้านบน

แสดงผลคาคะแนนที่ยังไมผานการลดรูป normalized 

สวนโมเดลด้านลางแสดงผลคาคะแนนที่ผานการลด

รูป normalized แล้ว รูปที่ 5 แสดงระดับความเชื่อ

มั่นที่ได้จากกลุมของผู้เชี่ยวชาญ ที่ระบุผลกระทบ

ระหวางโหนดในโมเดล โดยพิจารณาถึงคาคะแนน s
1
, 

s
2
, s

4
 และคาน้ำหนัก w

1
, w

2
, w

4
 โดยโมเดลด้านบน
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แสดงผลคาคะแนนที่ยังไมผานการลดรูป normalized 

สวนโมเดลด้านลางแสดงผลคาคะแนนที่ผานการลด

รูป normalized แล้ว รูปที่ 6 – 8 แสดงโมเดลเบย์

เซียนเน็ตเวอร์คที่กำหนดคา threshold ที่ระดับคา

ตางๆ ในแตละรอบของการตัดสินใจ 

รูปที่ 6 โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คที่

กำหนดคาระดับความสัมพันธ์ที่ 

threshold = 0.1 (initial step)  

รูปที่ 7 โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คที่

กำหนดคาระดับความสัมพันธ์ที่ 

threshold = 0.2 (first step)  

รูปที่ 8 โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คที่

กำหนดคาระดับความสัมพันธ์ที่ 

threshold = 0.3 (second step)  

5.SMILEBNแอพลิเคชั่น

 ผู้ใช้เลือกชุดข้อมูลที่จะทำการสร้างโมเดลเบย์

เซียนเน็ตเวอร์ค (รูปที่ 9) และคลิ๊กปุม “OK” ตาราง

ข้อมูลจะแสดงใน SMILEBN (รูปที่ 10) จากนั้นผู้ใช้

เลือกประเภทของอัลกอริธึม (รูปที่ 11) เพื่อทำการ

เรียนรู้ข้อมูล (learning structure) และทำการสร้าง

โมเดล ผู้ใช้สามารถปรับคาพารามิเตอร์ตางๆ ของ 

อลักอรธิมึได ้(รปูที ่12) เมือ่คลิก๊ปุม “OK” SMILEBN  

จะสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค แสดงผลดังรูปที่ 

13 เมื่อผู้ใช้คลิ๊กปุม “Update Belief” โปรแกรมจะ

คำนวณคาความนาจะเปนของทุกๆ โหนดและแสดง

ผลลัพธ์เมื่อผู้ใช้นำเมาส์ไปวางอยูที่ตำแหนงโหนดใดๆ 

(รูปที่ 14) ผู้ใช้สามารถกำหนดคาความเชื่อมั่น (set 

evidence) ของโหนดตางๆ ได้โดยคลิ๊กขวาที่โหนดนั้น

และเลือกคาสถานะ (state) จากนั้น คลิ๊กปุม 

“Update Belief” โปรแกรมจะคำนวณคาความนาจะ

เปนของทุกๆ โหนดใหมอีกครั้ง (รูปที่ 15) 

รูปที่ 9  เลือกชุดข้อมูล (Data Set) รูปที่ 10  แสดงชุดข้อมูล (Data Set) ใน SMILEBN 
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รูปที่ 11  เลือกประเภทอัลกอริธึม รูปที่ 12  ปรับคาพารามิเตอร์ของอัลกอริธึมที่เลือก 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13  แสดงผลโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค รูปที่ 14  แสดงสถานะ (State) ของตัวแปรในโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15  กำหนดคาระดับความเชื่อมั่น รูปที่ 16  กำหนดจำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 เมื่อโปรแกรมสร้างโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค

แล้ว ขั้นตอนตอไปผู้ใช้งานทำการกำหนดจำนวน 

ผู้เชี่ยวชาญ (experts) (รูปที่ 16) และคลิ๊กปุม “OK” 

จากนั้นผู้เชี่ยวชาญแตละคนทำการกำหนดระดับความ

สัมพันธ์ระหวางตัวแปร (รูปที่ 17) ตามความคิดเห็น

ของแตละคน เมื่อผู้เชี่ยวชาญทำการกำหนดคาครบ

ทุกคนแล้ว โปรแกรม SMILEBN จะทำการสร้าง

โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คพร้อมแสดงคาระดับ 

ความสัมพันธ์ระหวางตัวแปร (รูปที่ 18) ผู้ใช้คลิ๊กปุม 

“Normalized” เพื่อกำหนดคาระดับความสัมพันธ์ให้

อยูในชวง 0..1 (รูปที่ 19) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดคา 

threshold และคลิ๊กปุม “OK” โปรแกรม SMILEBN 
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จะแสดงโมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คที่ได้ปรับเปลี่ยนไป

เนื่องจาการกำหนดคา threshold คาความสัมพันธ์ที่

น้อยกวาคา threshold รวมถึงเส้นเชื่อมตอระหวาง

โหนด (arcs) จะไมแสดง (รูปที่ 20) ผู้ใช้งานสามารถ

เลือกรอบของการตัดสินใจ (decision procedure) 

เพื่อทำการคำนวณในแบบเดียวกันกับการตัดสินใจใน

รอบเริ่มต้น (initial step) โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์ค

ของการตดัสนิใจในรอบที ่1 และ 2 แสดงรายละเอยีด 

แสดงดังรูปที่ 21-26  

รูปที่ 17  กำหนดระดับความสัมพันธ์ระหวางตัวแปร รูปที่ 18  โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวอร์คใน Initial Iteration 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19  Initial Iteration (Normalized) รูปที่ 20  Initial Iteration (threshold = 0.1) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21  First Iteration รูปที่ 22  First Iteration (Normalized) 
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รูปที่ 23  First Iteration (threshold = 0.2) รูปที่ 24  Second Iteration 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 25 Second Iteration (Normalized) รูปที่ 26  Second Iteration (threshold = 0.3) 

6.บทสรุป

 งานวิจัยนี้ได้นำเสนอเทคนิคการกำหนดระดับ

ความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรในโมเดลเบย์เซียนเน็ต

เวอร์คโดยใช้ SMILEBN เว็บแอพลิเคชั่น ซึ่งประกอบ

ด้วย 2 เทคนิคหลักได้แก (1) ใช้อัลกอริธึม 

(Structure Learning Algorithms) ในการสร้าง

โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คจากชุดข้อมูล (data set) 

และจากนั้น (2) ทำการวิเคราะห์และปรับรูปแบบของ

โมเดลเบย์เซียนเน็ตเวิร์คโดยใช้เทคนิคการรวมข้อคิด

เห็นจากกลุมของผู้เชี่ยวชาญ ผลลัพธ์สุดท้ายจากการ

ประยุกต์ใช้ทั้ง 2 เทคนิคนี้ตามลำดับ จะได้โมเดลเบย์

เซียนเน็ตเวิร์คที่ถูกสร้างโดยใช้อัลกอริธึมและเปน

โมเดลทีก่ลุมของผูเ้ชีย่วชาญนัน้ยอมรบัหรอืมคีวามเหน็ 

สอดคล้องกันวาเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน โดยเฉพาะ

อยางยิง่เมือ่ประยกุตเ์ทคนคิของการรวมขอ้คดิเหน็จาก 

กลุมผู้เชี่ยวชาญในการปรับรูปแบบโมเดลเบย์เซียน

เน็ตเวิร์ค ผลลัพธ์ทำให้โมเดลมีความซับซ้อนน้อยลง 

และสามารถสะท้อนถึงระดับความสัมพันธ์ระหวาง

โหนดซึ่งเปนที่ยอมรับ ในกรณีที่ โมเดลเบย์เซียน 

เน็ตเวิร์คที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้อัลกอริธึมมีโหนดเปน

จำนวนมาก มีความสัมพันธ์ระหวางโหนดอยางสลับ

ซับซ้อน ผู้ใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น SMILEBN สามารถ

กำหนดคา threshold เพื่อลดความซับซ้อนของ 

โมเดลลงได้ ซึ่งมีผลทำให้ตารางความนาจะเปน 

(Conditional Probability Table) ของโหนดลูก 

(child nodes) ลดความสลับซับซ้อนลงไปด้วย  
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 งานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยจะได้ขยายขอบขาย
งานให้รวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับ 
การรวบรวมองค์ความรู้ ความคิดเห็น และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง สำหรับทำการการตัดสินใจแบบกลุม โดย
รวบรวมและผสานข้อมูล จากแหลงข้อมูลตางๆ เชน 

จากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลทางสถิติ และแหลงข้อมูล 
อื่นๆ เปนต้น เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณคาน้ำหนัก 
คาคะแนนและอันดับของตัวแปรในกระบวนการ 
ตัดสินใจแบบกลุมและประยุกต์เข้ากับโมเดลเบย์เซียน

เน็ตเวอร์ค 
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ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ 
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บทคัดย่อ

 ปญหาความเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวิชาการยังคงเปนที่ถกเถียงกันในวงการ 

นักกฎหมาย ซึ่งการวิจัยพบว่า ตามพระราชบัญญัติสิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ลิขสิทธิ์เปนของ

ผู้สร้างสรรค์ตามมาตรา 4 และมาตรา 6 ทั้งนี้ผู้มีลิขสิทธิ์จะต้องมีองค์ประกอบ  

2 ประการ กล่าวคือ ต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเองและต้องใช้ความรู้ความสามารถ  

ความอุตสาหะ ฝมือ และแรงงานของตนเอง 

 อย่างไรก็ดี ลิขสิทธิ์ ในงานวิชาการนี้สามารถโอนสิทธ์ ให้บุคคลอื่นได้ ตาม 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 16 โดยทำเปนหนังสือสัญญาลงลายมือ 

ชื่อผู้โอน และผู้รับโอนบนพื้นฐานของความเปนธรรมสอดคล้องกับสิทธิ์ที่รับรองไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 

 คำสัญญา :  ลิขสิทธิ์, งานวิชาการ 

 

ABSTRACT

 The Problem in Thailand concerning the question of copyright ownership 

of academic works is an issue commonly discussed among lawyers. This 

research found that the person who created work is owner of copyright 

according to the Copyright Act B.E.2537 section 4 and 6. By the way, the 

ownership must contain two factors, namely having originality and 

employing owners capacity, effort and judgments. 

 However, the copyright of Academic works can be transferred to other 

person according to the Copyright Act B.E.2537 Section 16. The contract 

shall be made in writing signed by the transferor and transferee based on 

fairness in the light of rights endorsed by the constitution 

 Keywords :  Copyright, Academic work 
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ความนำ

 นวัตกรรมเปนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ซึ่ง

ตรงกับความหมายของทรัพย์สินทางปญญาที่มีการ

บัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิ์ไว้หลายฉบับ และเรื่อง

หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาคือ “ลิขสิทธิ์” 

นับตั้งแต พ.ศ. 2521 ได้มีการใช้กฎหมายที่มีชื่อวา

ลิขสิทธิ์เปนครั้งแรก จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2521 

การคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมมีความชัดเจน

และครอบคลุมมากขึ้น มีการขยายอายุการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์จาก 30 ป เปนตลอดชีวิติ 

ผูส้รา้งสรรคแ์ละตอไปอกี 50 ป รวมทัง้เพิม่บทกำหนด  

โทษเพื่อแก้ไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย 

 ในด้านงานวิชาการที่เปนจุดเดนของสถาบัน

อุดมศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผลของการกำหนด

ตำแหนงทางวิชาการ และความต้องการศึกษาระดับ

สูง ตลอดจนการจัดพิมพ์ตำราและเอกสารประกอบ

การสอนของสำนักพิมพ์ตางๆ ทำให้เกิดผลประโยชน์

มากขึ้นเปนลำดับโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาระดับ

บัณฑิตที่มีการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย

อื่นๆ เริ่มเกิดปญหาในความเปนเจ้าของระหวางนิสิต

นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์กับสถาบันการศึกษา 

 ดงันัน้สงัคมไทยจงึตอ้งการมาตรการทีเ่หมาะสม 

มาคุ้มครองลิขสิทธิ์ ภายใต้แนวคิดสากลเกี่ยวกับ

หน้าที่ของกฎหมายจะให้คุ้มครองอะไร (Lief H. 

Carter, 1984: 11) เพื่อให้กฎหมายนั้นสามารถทำ

หน้าที่คุ้มครองได้อยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบัน

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้วางหลัก 

ความเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้หลายประการทั้งหลักที่ให้

ผู้สร้างสรรค์เปนเจ้าของลิขสิทธิ์ แตมีข้อยกเว้น  

2 ประการ ได้แก การสร้างสรรค์งานภายใต้สัญญา

จ้างทำของ ผู้ที่ เปนเจ้าของลิขสิทธิ์คือผู้ วาจ้าง  

อีกประการหนึ่งคือการสร้างสรรค์ด้วยการจ้างหรือ 

ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือ 

หนวยงานอื่นใดของรัฐของท้องถิ่น ผู้ที่เปนเจ้าของคือ

หนวยงานของรัฐ (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

มาตรา 10)  

 กรณีหนวยงานของรัฐไมนาจะมีความขัดแย้ง

เรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะมีระเบียบและกฎเกณฑ์

ตามระบบราชการ แม้มหาวิทยาลัยที่เดิมอยูในกำกับ

ดูแลของทบวงมหาวิทยาลัยกอนจะเปลี่ยนมาเปน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตที่

ปฏิบัติตลอดมามหาวิทยาลัยเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ 

ในงานสร้างสรรค์ที่บุคคลากรของมหาวิทยาลัย 

ได้สร้างสรรค์ขึ้น (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

มาตรา 14) เฉพาะอยางการแตงหรือเรียบเรียง 

ตำราหรือเอกสารประกอบการสอนในกระบวนวิชา

ตางๆ ล้วนเปนงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ประเภท

วรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยสวนใหญวางระเบียบให้

ลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมหรืองานวิชาการเหลานั้นตกเปน

ของมหาวิทยาลัย หากบุคคลากรหรืออาจารย์ได้ยื่น

ขออนุมัติจัดทำตอมหาวิทยาลัย 

 อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม และ

กฎหมายใหมที่ให้สิทธิและเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น 

ปญหาการจัดระเบียบในการเปนเจ้าของลิขสิทธิ์จึงเริ่ม

ได้ความสนใจมากตามไปด้วย กลาวคือการรับรอง

สิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ กับพระราชบัญญัติ

วาด้วยข้อสัญญาที่ไมเปนธรรม นาจะเข้ามามีบทบาท
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ในการพิจารณาความเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงาน 

วิชาการด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมสาระสำคัญ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ โดยศึกษาจากงานวิจัย

ตางๆ รวมถึงการวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาคำตอบหรือองค์ความรู้ที่ เปนแนวคิดใหม 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิชาการซึ่งจะนำมาสูความเปน

ธรรมระหวางบุคลากรที่สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์กับสถาบัน

อุดมศึกษา หรือประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการ

สร้างสรรค์งานวิชาการเหลานั้น  

 เมื่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนงาน 

ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ควรได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อ

รักษาสิทธิของ ผู้สร้างสรรค์และการปฏิบัติตองานได้

อยางถูกต้องเปนธรรมตามกรอบของกฎหมาย โดย

บทความนี้เปนผลจากงานวิจัยเรื่อง “ลิขสิทธิ์ในงาน

วิชาการ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

สยาม 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเปนเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ ในงานวิชาการที่สร้างสรรค์ขึ้นในสถาบัน

อุดมศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย

 งานวิจัยนี้ ศึกษาและวิ เคราะห์ความเปน

เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ ได้แก ตำรา เอกสาร

การสอน เทคโนโลยีการสอน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 

และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 - ได้ทราบถึงความเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ใน 

  งานวิชาการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 - ได้ทราบข้อคิดและแนวทางแก้ไขปญหา 

  เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิชาการตางๆ  

 - ได้ทราบข้อมูลที่นำไปปรับปรุงกฎหมาย 

  ลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับความเปนธรรม 

  ของสังคม 

ความหมายและสาระสำคัญของลิขสิทธิ์

 ความหมายของลิขสิทธิ์จากพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ลิขสิทธิ์ หมายความวา 

“สิทธิแตผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

เกีย่วกบังานทีผู่ส้รา้งสรรคไ์ดท้ำขึน้” กลาวคอื เจา้ของ 

มีสิทธิแตผู้เดียว (Exclusive right) ที่จะกระทำการ

ใดๆ อันเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์

กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์

จากการหาประโยชน์อันมิชอบของบุคคลอื่น 

 อนึ่ง ลิขสิทธิ์ยังมีความหมายถึง ผลงานที่เกิด

จากการใช้สติปญญา ความรู้ ความสามารถ และ

ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น 

ซึ่งถือวาเปนทรัพย์สินทางปญญาประเภทหนึ่งที่มี

คุณคาทางเศรษฐกิจ และกฎหมายให้การคุ้มครองจาก

การทำละเมิดของบุคคลที่ไมมีสิทธิตามกฎหมาย 

 จากความหมายที่กลาวมา ลิขสิทธิ์มีลักษณะ

ทั่วไป (ธัชชัย ศุภผลศิริ, 2544 : 20-25) 

 1) ลิขสิทธิ์เปนสิทธิแต่เพียงผู้เดียว  

(Exclusive right) หมายถึง ผู้ทรงสิทธิมีอำนาจห้าม

บุคคลอื่นมิให้ลอกเลียนแบบผลงาน หรือผู้ทรงสิทธินั้น
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มสีทิธแิตเพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะกระทำการบางอยางเกีย่วกบั 

งานลิขสิทธิ์ที่ตนเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 2) ลิขสิทธิ์เปนสิทธิในทางทรัพย์สิน  

(Property right) เพราะลิขสิทธิ์นั้นได้มาจากการ

สร้างสรรค์ด้วยสติปญญา ความรู้ ความสามารถ และ

พลังของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีคาหรือมีราคาในตัวของสิ่ง

ที่สร้างสรรค์นั้น หรือเปนสิทธิที่มีราคาและถือเอาได้

ตามความหมายของทรัพย์สินในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย์ มาตรา 138 

 3) ลิขสิทธิ์เปนสิทธิที่มีการจำกัดระยะเวลา

การทรงสิทธิ เพื่อความเปนธรรมระหวางเจ้าของสิทธิ

และการใช้ประโยชน์แกสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับข้อตกลง

ระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศ 

 4) ลิขสิทธิ์เปนสหสิทธิ (Multiple right)  

หมายความวา เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิหลายประการ

ในงานชิ้นหนึ่งๆ เชน สิทธิในการทำซ้ำ สิทธิในการ

ดัดแปลง สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน ฯลฯ 

เปนต้น 

 5) ลิขสิทธิ์เปนสิทธิที่แยกต่างหากจาก 

กรรมสิทธิ (Independence of ownership) กลาว

คือ ผู้สร้างสรรค์เปนเจ้าของลิขสิทธิ์ หากขายผลงาน

ที่เกิดจากลิขสิทธิ์ผู้ซื้อยอมได้กรรมสิทธิ์ เชน จิตรกร

วาดภาพขึ้นภาพหนึ่งแล้วขายภาพวาดนั้นไป ดังนี้ 

จิตรกรเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ สวนผู้ที่ซื้อภาพไปเปน

เจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งผู้ซื้อภาพจะนำไปขายตอหรือ 

ไปประดับในสถานที่ใดก็ได้ แตจะทำซ้ำในภาพวาดนั้น

ไมได้ เพราะจิตรกรเปนผู้มีลิขสิทธิ์อยู 

ระบบลิขสิทธิ์

 ระบบลิขสิทธิ์ที่สำคัญ (ชัชชัย ศุภผลศิริ , 

2544 : 14-20) แบงได้ 3 ระบบ ดังนี้ 

 1) ระบบลขิสทิธิข์องผูส้รา้งสรรคห์รอืระบบ 

ภาคพื้นยุโรป 

  ระบบนี้เน้นความเปนผู้สร้างสรรค์หรือ

ปจเจกชนนิยม ระบบนี้เชื่อวาเมื่อผู้สร้างสรรค์ สร้าง

งานขึ้ นมางานสร้ างสรรค์จึ ง เปนสวนหนึ่ งแห ง

บุคลิกภาพ ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์ในฐานะเจ้าของทรัพย์

สินทางปญญาจึงเปนผู้เดียวที่จะมีสิทธิใช้งานนั้น และ

มีสิทธิที่จะปองกันหรือห้ามปรามผู้อื่นมาบิดเบือนหรือ

ใช้งานของเขาในทางที่เกิดความเสียหายตอชื่อเสียง

หรือเปนสิทธิทางศีลธรรมของธรรมสิทธิ์ ระบบนี้สวน

ใหญใช้ในประเทศแถบยุโรป คือ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน 

เยอรมัน ออสเตรีย 

 2) ระบบแองโกลแซกซอนหรือระบบสิทธิ

ในการทำสำเนา 

  ระบบนี้เปนการปองกันการคัดลอกตัวงาน

มีวัตถุประสงค์ใหญเปนการปกปองเจ้าของลิขสิทธิ์ 

จากการที่ผู้อื่นมาทำซ้ำงานของตนโดยมิได้อนุญาต 

เปนระบบที่มีแนวคิดแบนิเสธหรือ negative คือ 

ปกปองหรือห้ามมิให้ผู้ ใดมากระทำละเมิดลิขสิทธิ์ 

งานของตน จะทำได้ก็ตอเมื่อได้รับอนุญาต ระบบนี้ยัง

ไมได้รับรองธรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศิลธรรมไว้โดย

เฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้แพรหลายในอังกฤษและเครือ 

จักรภพ แตอยางไรก็ตามในปจจุบันระบบทั้งสองมี

ความแตกตางกันไมมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ 
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คริสตวรรษที่ 1 ผู้นำของทั้งสองระบบคือฝรั่งเศสและ

อังกฤษได้รวมกันกอตั้งสหภาพเบอร์นในป ค.ศ. 1886 

โดยปรากฎในรูปอนุสัญญาเบอร์นซึ่งได้ประสานระบบ

ทั้งสองเข้าด้วยกันและใช้ได้ดี ซึ่งประเทศที่เปนสมาชิก

สหภาพเบอร์นได้นำข้อตกลงตามอนุสัญญาเบอร์น 

มาเปนแมบทในการออกกฎหมายภายในของตน 

 3) ระบบสังคมนิยม 

  ระบบนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม

สวนรวมมากกวาสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์ 

การโฆษณาและการเผยแพรผลงานที่สร้างสรรค์ 

จะต้องอยูภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ ซึ่งการจะนำ

งานใดออกแสดงในที่สาธารณะ รัฐอะลุมอลวยให้

สามารถทำได้แตต้องอยูภายใต้ระบบการให้อนุญาต

เชิงบังคับ (Compulsory License) อยางไรก็ตาม 

ในระบบนี้ยังให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ 

เชนกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดสิทธิในด้านธรรม

สิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ยังคงอยูเชนเดียวกับระบบอื่นๆ 

ระบบนี้มองวาระบบลิขสิทธิ์เปนเครื่องมือในการจัด

ระบบทางวัฒนธรรมของสังคม ระบบสังคมนิยมมา

จากกฎหมายของประเทศสหภาพ โซเวียตและแพร

หลายในกลุมประเทศที่ปกครองในระบบสังคมนิยม 

 ปจจุบันการปกครองระบอบสังคมนิยม ได้

เสื่อมสลายลงมาก เปนผลให้ระบอบการเมือง การ

ปกครองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประเทศ

ที่เคยใช้ระบบสังคมนิยมได้หันกลับมาใช้สองระบบแรก

ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละประเทศ 

ความเป็นมา

 สำหรับลิขสิทธิ์ในงานวิชาการที่ใช้กันทั่วไปใน

สถาบันอุดมศึกษา ได้แกตำราและเอกสารประกอบ

การสอน วิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์ ระบบสาร

สนเทศเพื่อการศึกษา การถายเอกสารจากต้นฉบับ

หนังสือ บทความและงานวิจัย โดยขอนำเสนอสาระ

สำคัญดังตอไปนี้ 

1. ตำราและเอกสารประกอบการสอน 

 ตำราและเอกสารประกอบการสอนเปน 

วรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

มาตรา 4 และเปนงานที่มีลิขสิทธิ์ตามาตรา 6 สวน

ตำราและเอกสารประกอบการสอนจะเปนลิขสิทธิ์ของ

ผู้ใดนั้นต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

 เปนงานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality) 

คือ ผู้สร้างสรรค์เปนผู้คิดริเริ่มและต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถของตนเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของ

บุคคลอื่น 

 ต้องใช้ความรู้ ความอุตสาหะ ฝมือ และ

แรงงานของตนเอง (Skill, Labour and Judgment 

principle) นอกจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้ว  

ผู้สร้างสรรค์จะต้องทุมเทความรู้ ความสามารถ สติ

ปญญา ความานะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานนั้น 

โดยการกระทำดังกลาวมาทั้งหมดต้องมีผลให้เกิดงาน

ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

 จากองค์ประกอบสองประการนี้ เมื่ออาจารย์

เปนผู้ทำหรือกอให้เกิดตำราและเอกสารประกอบการ

สอน ด้วยความคิดริเริ่ม ได้ใช้ความรู้ ความอุตสาหะ 

ฝมือ และแรงงานของตนเองโดยมหาวิทยาลัยเปน

เพียงผู้จัดพิมพ์เทานั้น อาจารย์ผู้แตงหรือเรียบเรียง

ตำราและเอกสารประกอบการสอนจึงมีลิขสิทธิ์แต

เพียงผู้เดียว 



ดร.สมหมาย  จันทรเรือง 
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 กรณมีปีระเดน็ทีน่าสนใจ กลาวคอื มหาวทิยาลยั 

ของรัฐเปนสวนราชการเทียบเทาระดับกรมภายใต้การ

กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการทำให้มีปญหาวิ เคราะห์วา 

มหาวิทยาลัยของรัฐจะเปนเข้าของลิขสิทธิ์ในฐานะ

หนวยงานของรัฐตามพระราชบัฐฐัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

2537 มาตรา 14 ได้หรือไม  

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 

14 บัญญัติวา “กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน

อื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นยอมมีสิทธิ์ในงานที่ได้

สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง หรือตามคำสั่งหรือในความ

ควบคุมของตน เว้นแตจะได้ตกลงกันไว้เปนอยางอื่น

เปนลายลักษณ์อักษร” ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเปน

เจ้าของลิขสิทธิ์ในตำราและเอกสารประกอบการสอน

ได้จะต้องมีการจ้าง ไมวาจะเปนการจ้างแรงงานหรือ

จ้างทำของให้สร้างสรรค์งานนั้นอยางชัดเจน สวน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูในบังคับของมาตรา 14 

แตอยูในบังคับของมาตรา 9 กลาวคืออาจารย์หรือ

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ เว้นแตมีการทำเปนหนังสือตกลงให้ลิขสิทธิ์

เปนของสถาบันอุมศึกษาเอกชนนั้น 

 สำหรับคำพิพากษาฎีกาในประเด็นนี้มี 2 เรื่อง 

ได้แก คำพิพากษาฎีกาที่ 4486/2539 และคำพิพากษา

ฎีกาที่ 1908/2546 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

 1) คำพิพากษาฎีกาที่ 4486/2539 แผนที่

ทางหลวงเปนเอกสารราชการของกรมทางหลวง 

โจทก์ขออนุมัติกรมทางหลวงเพื่อจัดพิมพ์ และนำ

แผนที่นั้นมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้สวยงาม แตมิได้

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอันเปนสาระสำคัญจากแผนที่

เดิมแตประการใด งานที่โจทก์ ทำจึงเปนการปรับปรุง

เล็กน้อยโดยลอกเลียนมาจากของเดิมที่มีอยูแล้ว 

และใช้กันทั่วไป โจทก์ไมใชผู้คิดค้นหรือสร้างสรรค์ขึ้น

ด้วยความคิดริเริ่มของโจทก์เอง การกระทำดังกลาว

ไมเพียงพอจะถือได้วาเปนการดัดแปลง โจทก์จึงไมได้

ลขิสทิธิใ์นรปูแผนทีท่างหลวงในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 9 ประกอบมาตรา 4 (คดี

นี้ฟองกอนที่ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะใช้บังคับ) 

 2) คำพิพากษาฎีกาที่ 1908/2546 โจทก์รับ

รับการอยูที่ฝายวิจัยและประเมินผลสถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที่โดยตรง

ในการประเมินผลการฝกอบรมไมมีหน้าที่จัดทำ

เอกสารหรือเขียนตำราทางวิชาการเพื่อใช้ในการฝก

อบรม และสำนักงาน ก.พ. มิได้มีคำสั่งให้โจทก์เขียน

หนังสือ “คูมือการประเมินและติดตามผลสำหรับผู้รับ

ผิดชอบโครงการฝกอบรมสัมมนา” หรือมีการจายคา

ตอบแทนให้ โจทก์เขียนหนังสือทั้งสองเลมนอกเวลา

ราชการ จึงไมถือวาเปนงานที่โจทก์ต้องปฏิบัติตาม

หน้าที่ในกรอบงานของโจทก์ และในการเขียนหนังสือ

คูมือทั้งสองเลม โจทก์ได้กำหนดเค้าโครงการเขียน

และได้คิดเนื้อหาสาระโดยใช้ถ้อยคำของโจทก์ใหม

ทั้งหมดตามความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของ

โจทก์โดยตรง จึงเปนงานนิพนธ์ที่โจทก์ทำขึ้นโดยไมได้

ลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โจทก์ยอมเปน

เจ้าของลิขสิทธิ์ 

2. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เปนงานวิชาการอยู

ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

หรือในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทั่วไป



ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ 
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สถาบันอุดมศึกษาจะกำหนดข้อความไว้ที่ปกหน้าของ

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์วา “ลิขสิทธิ์ เปนของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย” ทำให้เข้าใจวา

สถาบันอุดมศึกษาเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ

แขนงนี้ แตก็มีความเห็นตรงข้ามวาลิขสิทธิ์นาจะเปน

ของนิสิตนักศึกษา ดังนั้น ในเรื่องความเปนเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จึงมีความเห็น

เปนสองนัย กลาวคือ  

 2.1 ความเห็นแรก (ชัยเกษม นิติสิริ และ

คณะ, 2541 : 233-237) เห็นวาวิทยานิพนธ์และสาร

นิพนธ์เปนลิขสิทธิ์ของสถาบันอุมศึกษา จากเหตุผล 

ดังตอไปนี้ 

  2.1.1 โดยทั่วไปหากเปนมหาวิทยาลัย

ของรัฐก็เปนสวนราชการ มีสภาพเปนนิติบุคคล มี

ฐานะเปนกรม ในทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ 

แม้หากเปนมหาวิทยาลัยเอกชน ก็จะเปนสถาบัน 

การศึกษาและการทำวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยสงเสริมวิชาการ

แกสังคม และทนุบำรุงวัฒนธรรมตลอดจนการออก 

ข้อบังคับและวางระเบียบของมหาวิทยาลัย พิจารณา

หลักสูตรวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตรการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐกำหนด 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยของรัฐหรือของเอกชนบาง

แหง ได้กำหนดให้มีการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต

และขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต และตามหลักเกณฑ์ดัง

กลาวกำหนดข้อบังคับให้นิสิตนักศึกษาจะต้องทำ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งหมายถึงรายงานการค้นคว้าวิจัยที่

นิสิตนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาแตละคนต้องทำนับเปน

งานสำคัญยิ่งสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยกำหนดเปน

จำนวนหนวยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและหาก

ไมสามารถสอบผานวิทยานิพนธ์ได้ ยอมไมอาจจบ

หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยได้และวิทยานิพนธ์นี้ถือเปน

เครื่องแสดงถึงผลงานการวิจัยค้นคว้าที่มีสารัตถะและ

แสดงความริเริ่มเปนเอกลักษณ์ของผู้วิจัยที่ได้ใช้เวลา

ศึกษาค้นคว้า ในหัวข้อเรื่องนั้นๆ และผู้เขียนต้อง 

รับผิดชอบหนักหนวงในการเลือกหัวข้อและกำหนด

ขอบขายของงานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เปนเรื่องลึกซึ้ง

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิต ยอมต้องการคุณภาพทางวิชาการ 

ที่สูงกวากันตามลำดับด้วย จึงเปนไปตามหลักเกณฑ์

ของการเปน ผู้สร้างสรรค์ ตามมาตรา 4 แหง  
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  2.1.2 จากข้อเท็จจริงตาม 2.1.1 จะเห็น

ได้วาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นิสิต นักศึกษา

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเปนผู้สร้างสรรค์

งานวิทยานิพนธ์นั้นไมสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้

ด้วยความคิดอิสระที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยขั้นตอน

การศึกษาระดับนี้นิสิตนักศึกษา จะต้องเสนอขออนุมัติ

ชื่อวิทยานิพนธ์และให้แตงตั้งคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์และเค้าโครงละเอียดของวิทยานิพนธ์ให้

คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงละเอียดประจำคณะ

พิจารณากอนแล้วเสนอตอคณะกรรมการควบคุม 

การทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้น หากคณะกรรมการ

พิจารณาเค้าโครงไมอนุมัติผานเค้าโครง นิสิตนักศึกษา

ก็ไมสามารถทำวิทยานิพนธ์นั้นได้ ต้องเสนอชื่อเรื่อง

และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องใหมตอไป ดังนั้น ความ

เปนอิสระในฐานะผู้สร้างสรรค์ตามมาตรา 8 ดังกลาว

จึงถูกจำกัดตั้งแตเริ่มต้นเสียแล้ว นอกจากนี้ เมื่อผาน

การอนุมัติให้จัดทำวิทยานิพนธ์และเค้าโครงแตแรก
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ความเปนอิสระของนิสิตนักศึกษาก็ไมเปนอิสระร้อย

เปอร์เซ็นต์ เพราะต้องปรึกษาคณะกรรมการเสียกอน 

โดยต้องเปนที่พอใจของคณะกรรมการผู้ควบคุม

วิทยานิพนธ์และต้องสอบปากเปลาได้ พร้อมกับสง

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จึงจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิต โดยวิทยานิพนธ์นี้ถือเปนเพียงสวนหนึ่งของ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาดังกลาวมาแล้วข้างต้นเทานั้น 

  2.1.3 ด้วยเหตุผลดังกลาวใน 2.1.1 และ 

2.1.2 จึงเห็นวากรณีการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต

นักศึกษา จึงเข้าข้อกฎหมายตามมาตรา 14 แหง 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กลาวคือ 

วทิยานพินธข์องบณัฑติจงึเปนลขิสทิธิข์องมหาวทิยาลยั 

ในประเด็นอยูในควบคุมของมหาวิทยาลัย 

  2.1.4 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่เข้าไปมีสวนในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ ชน 

การจัดทำเค้าโครง การตรวจแก้ตลอดจนการสอบ

ปากเปลา เปนต้น นั้นเมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความ 

ความหมายของคำวาวิทยานิพนธ์แล้ว จะเห็นวา

บุคลากรดังกลาวไมใชนิสิตนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาที่

มีหน้าที่ต้องทำวิทยานิพนธ์อันเปนงานสำคัญสวนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือ

ดุษฎีบัณฑิต และบุคลากรดังกลาวไมมีความจำเปน 

ในการแสดงผลงานการวิจัยค้นคว้าที่มีสารัตถะและ

แสดงความริเริ่มเปนเอกลักษณ์ของผู้วิจัยบุคลากร 

ดังกลาว จึงไมใชผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์รวม 

และวิทยานิพนธ์นี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

บุคลากรดังกลาว 

 ดังนั้น การที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์เสนอตอ

มหาวิทยาลัย แม้จะมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไป

มีสวนรวมในกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ก็ตาม ก็ไม

ถอืวา เปนผูส้รา้งสรรคต์ามความหมายแหงคำนยิามใน 

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญติดังกลาว จึงไมมีลิขสิทธิ์

ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 2.2 ความเห็นที่สอง เห็นวาวิทยานิพนธ์และ

สารนิพนธ์เปนลิขสิทธิ์ของนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์

งานนั้น โดยมีเหตุผลดังตอไปนี้ 

  2.2.1 วทิยานพินธเ์ปนงานทีน่สิตินกัศกึษา 

ชั้นบัณฑิตศึกษาขึ้นไป มีหน้าที่ต้องทำ และถือเปนงาน

สำคัญสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตงานวิทยานิพนธ์ดังกลาว

เปนงานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรมซี่งหาก 

ผู้ทำงานสร้างสรรค์นั้นริเริ่มเองโดยมิได้ทำซ้ำหรือ

ดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไมได้รับ

อนุญาต งานวิทยานิพนธ์จึงเปนงานที่มีลิขสิทธิ์ของ 

ผู้สร้างสรรค์ (นิสิตนักศึกษาผู้เขียน) เทานั้น แม้บาง

มหาวิทยลัยจะกำหนดข้อความวา “ลิขสิทธิ์” เปนของ

มหาวิทยาลัยเทานั้น โดยนิสิตนักศึกษาผู้เขียนแตละ

รายไมเคยลงนามหรือทำหนังสือมอบลิขสิทธิ์ที่มีให้ 

แกมหาวิทยาลัยวาจะมีการยินยอมหรือโอนลิขสิทธิ์ 

ในวิทยานิพนธ์นั้นๆ ให้มหาวิทยาลัยตามกฎหมาย  

ถึงแม้วาตามกระทรวง ทบวงกรมหรือหนวยงานอื่นใด

ของรัฐหรือของท้องถิ่น อาจจะมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้

สร้างสรรค์ขึ้นในความควบคุมของตนได้ก็ตาม ในกรณี

เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 ข้อควรพิจารณาคงมีตอไปวา การที่นิสิต 

นักศึกษาได้สร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์เอง โดย

มหาวิทยาลัยมิ ได้ เปนผู้ รวมสร้างสรรค์ด้วยเลย 

นอกจากออกระเบียบกำหนดขั้นตอนการทำงาน  
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เชน การนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาต้องได้

รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน โดยการนำเสนอชื่อ

วิทยานิพนธ์ เค้าโครงละเอียดของวิทยานิพนธ์และ

เขียนรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แตละ

ฉบับเสนอขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอนลงมือเขียน 

ซึ่ งการทำวิทยานิพนธ์ปกติจะต้องเกี่ยวข้องกับ

กรรมการ 3 คณะ คือ  

  1. คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  

   (นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อตั้งแตแรก) 

  2. คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง 

   ละเอียดประจำคณะ (ตรวจสอบเบื้อง

ต้น) 

  3. คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับ 

   วิทยานิพนธ์ 

 คณะกรรมการแตละคณะจำทำเฉพาะหน้าที่ 

ของตน คงมีเพียงคณะกรรมการควบคุมการทำ

วิทยานิพนธ์เทานั้นที่ทำหน้าที่เปนพี่เลี้ยงดูแลตรวจแก้

วิทยานิพนธ์ เมื่อนิสิตนักศึกษาจะนำเสนอวิทยานิพนธ์

ที่ทำเสร็จแล้วเข้าสูคณะกรรมการเพื่อสอบปากเปลา

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ อันเปนอีกขั้นตอนหนึ่งของ 

การศึกษา 

  2.2.2 สำหรับประเด็นนี้ เห็นวา แม้

มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีสภาพเปนนิติบุคคลมีฐานะ

เปนกรมในทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ อันอาจมีลิขสิทธิ์

ในวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรา 14 แหง พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แตวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา

แตละรายก็มิได้ต้องทำตามคำสั่งหรือทำอยูภายใต้

ควบคุมของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยมหาวิทยาลัยทำ

หน้าที่เพียงกำหนดรูปแบบและควบคุม เพื่อการสอบ

ปากเปลาเทานั้น มิใชกรณีเปนการสร้างสรรค์ขึ้น 

ตามคำสั่งหรือสร้างสรรค์ขึ้นในความควบคุมของ

มหาวิทยาลัยโดยตรงฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงไมมีสวน

เปนเจ้าของลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์ที่นิสิตนักศึกษา 

ได้นำเสนอตอมหาวิทยาลัยตามมาตรา 14 แหง  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

 นอกจากนี้ หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะให้

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ใน

วิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาแตผู้เดียว มหาวิทยาลัย

จกัตอ้งดำเนนิการตามมาตรา 17 แหง พระราชบญัญตั ิ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยโอนสิทธิเปนหนังสือลง

ลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝายด้วย 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา คือ การใช้

เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม ได้แก อินเตอร์เน็ต 

เว็บเพจ และเว็บไซต์ เปนต้น ซึ่งมีแนวความเห็น 

ดังตอไปนี้ (มานิต จุมปา, 2549 : 44-46) 

 3.1 ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีการระบุ

ดาวน์โหลดฟรี เราจะสามารถนำข้อมูลมาแปลและจัด

เรียงใหมได้หรือไม 

 ในกรณีที่ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตมีการระบุ

ไว้ในเว็บวาดาวน์โหลดฟรี เราจะสามารถนำข้อมูลมา

แปลและจัดเรียใหมได้หรือไม โดยมีการระบุแหลงที่มา 

 ประเด็นปญญานี้ ถ้อยคำที่วาดาวน์โหลดฟรี

นั้น หมายถึงแตเพียงวาสามารถได้ข้อมูลนั้นมาศึกษา 

(อาน) ได้โดยไมต้องเสียเงินคาตอบแทน การนำข้อมูล

นั้นมาแปลและจัดเรียงใหมจะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

หรือไม ต้องพิจารณาเริ่มตั้งแตวา ข้อมูลนั้นมีลักษณะ
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เปนงานที่มีลิขสิทธิ์หรือไม ถ้าข้อมูลนั้นไมใชงานอันมี

ลิขสิทธิ์การนำข้อมูลมาแปลและจัดเรียงใหมยอมไม

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 แตถ้าข้อมูลนั้นมีการสร้างสรรค์ อันเปน

ลกัษณะของงานอนัมลีขิสทิธิ ์ การนำขอ้มลูมาแปลและ 

จัดเรียงใหม โดยไมได้รับอนุญาตยอมเปนการละเมิด

ลิขสิทธิ์ ถ้อยคำแตเพียงวาดาวน์โหลดฟรี ยังไมอาจ

ตีความได้วา เจ้าของข้อมูลได้สละสิทธิ์เปนการทั่วไป 

นอกจากนี้แม้การนำมาแปลและเรียบเรียงนั้นจะมี 

การระบุแหลงที่มาก็ยังถือวาละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะ

เปนการกระทบตอสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้

สิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น 

 3.2 การนำรูปหน้าเว็บเพจมาประกอบการ

เขียนตำรา 

 การนำรูปหน้าเว็บเพจมาประกอบการเขียน

ตำรา จะนำมาประกอบได้มากน้อยเพียงใด 

 ประเด็นปญหานี้ต้องพิจารณาวาการจัดทำหน้า

เว็บเพจนั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม ในเรื่องนี้ เมื่อพิจารณา

แล้ วจะ เห็น ได้ ว าการจั ดทำหน้ า เว็ บ เพจมี การ

สร้างสรรค์ ดังนั้น จึงมีลิขสิทธิ์ การนำหน้าเว็บเพจ 

มาประกอบการเขียนหนังสือต้องได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของเว็บเพจนั้นเสียกอน หากนำมาโดยไมได้รับ

อนุญาตยอมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 นอกจากนั้น การนำรูปหน้าเว็บเพจอันมี

ลิขสิทธิ์มาดัดแปลงก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเว็บไซต์

เสียกอน มิฉะนั้นจะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ดูมาตรา 

32 วรรคหนึง่ แหงพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537) 

 3.3 การนำหนังสือหรือบทความของบุคคลอื่น 

เข้าสูระบบเว็บไซต์ของคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ 

นักศึกษาศึกษา 

 กรณีนำหนังสือหรือบทความของบุคคลอื่น 

เข้าสูระบบเว็บไซต์ของคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ 

นักศึกษาศึกษา ไมได้มีการแสวงหากำไรจะเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม 

 ประเด็นปญหานี้ แม้จะเปนการกระทำเพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาและไมมีการแสวงหากำไร แต

การกระทำดังกลาวยอมทำให้หนังสือหรือบทความ 

นั้นไมอาจจำหนายได้ อันเปนการขัดตอการแสวงหา

ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะนักศึกษาจะ

เข้าไปอานจากเว็บไซต์ จึงถือวาการกระทำนี้เปนการ

กระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์จึงเปนการละเมิด

ลิขสิทธิ์ (ดูมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537) 

4. การถ่ายเอกสารจากต้นฉบับหนังสือ (มานิตย์ 
จุมปา, 2549: 64-69)  

 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการถายเอกสารจาก

ต้นฉบับหนังสือแยกได้ 2 กรณี ได้แก การถาย

เอกสารจากหนังสือทั้งเลม และการถายเอกสารบาง

สวนจากหนังสือ โดยมีการวิเคราะห์ไว้ดังตอไปนี้ 

 4.1 การถ่ายเอกสารจากหนังสือทั้งเล่ม 

 กรณีแรกเปนการถายเอกสารจากหนังสือ 

ทั้งเลม เมื่อได้พิจารณาจากหลักกฎหมายตามมาตรา 

32 วรรคสอง (1) ซึ่งเปนข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

แล้ว พบวา 
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  4.1.1 ร้านถายเอกสารที่ถายหนังสือทั้ง

เลมไว้เพื่อจำหนายให้แกนักศึกษา เพื่อให้บริการทุก

ระดับประทับใจ ไมเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ร้านถายเอกสารยอมต้องรับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 

เพราะเปนการทำเพื่อแสวงหากำไร แม้จะขายในราคา

ถายเอกสารก็ตาม กรณีนี้ยอมหมายความรวมไปถึง

กรณีที่มีการจัดประชุมแล้ว มีการจัดเอกสารประกอบ

การประชุม โดยมี การถายหนังสือทั้งเลมแทนการซื้อ

หนังสือ กรณีเชนนี้ก็เปนการละเมิดลิขสิทธิ์เชนกัน 

  4.1.2 ร้านถายเอกสารที่ถายหนังสือทั้ง

เลมตามคำสั่งของนักศึกษาโดยหนังสือเลมนั้นยังคงมี

จำหนายในร้านค้าทั่วไป กรณีทำให้ต้องพิจารณาวา 

การกระทำของนักศึกษานั้นเข้าข้อยกเว้นของมาตรา 

32 วรรคสอง (1) หรือไม เพราะหากถือวาเข้าข้อ

ยกเว้น ร้านถายเอกสารก็ได้รับประโยชน์จากข้อ

ยกเว้นนี้ด้วย  

 ปญหานี้ เมื่อพิจารณาจากด้านของนักศึกษา

โดยพิจารณามาตรา 32 วรรคสอง (1) แตเพียง 

อนุมาตราเดียวจะเห็นวานักศึกษานั้นได้ถายเอกสาร

หนังสือทั้งเลมไว้เพื่อการศึกษา มิได้เพื่อการจำหนาย 

จึงไมเปนการค้ากำไรแตอยางใด 

 แตอยางไรก็ดีข้อยกเว้นตามมาตรา 32 วรรค

สอง (1) นั้น ต้องอยูภายใต้มาตรา 32 วรรคแรกด้วย 

คือ จะต้องเปนการกระทำที่ไมขัดตอการแสวงหา

ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วย

กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

 เมื่อพิจารณาการถายเอกสารหนังสือทั้งเลม

โดยนักศึกษา พบวาหากนักศึกษาจำนวนมากตางก็ใช้

วิธีการถายเอกสารหนังสือทั้งเลม จะกลาวได้อยางไร

วาไมเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชน์จากงาน 

อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะการที่

นักศึกษาถายเอกสารหนังสือทั้งเลมหนึ่งเลม ยอม

ทำให้หนังสือขายไมได้หนึ่งเลม หากมีนักศึกษาถาย

เอกสารหนึ่งร้อยคน ยอมทำให้หนังสือขายไมได้ 

หนึ่งร้อยเลม (แตหากหนังสือนั้นไมมีการพิมพ์จำหนาย

แล้ว การถายหนังสือนั้นก็ไมกระทบสิทธิ์ของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์) 

 ดังนั้น จึงเห็นวาการถายอกสารหนังสือทั้งเลม

โดยนักศึกษานั้น เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะ

เปนการขัดตอการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ เชนนี้แล้วไมวา

นักศึกษาจะวาจ้างให้ร้านถายเอกสารถายหนังสือ 

ทั้งเลมหรือไม ร้านถายเอกสารก็ยอมไมอาจอ้างข้อ

ยกเว้นวาไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 คำพิพากษาฎีกาที่ 1732/2543 จำเลยซึ่งมี

อาชีพรับจ้างถายเอกสารได้นำเครื่องถายเอกสารทำ

สำเนาต้นฉบับหนังสือซึ่งเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

โจทก์รวมทั้งสามแล้วเข้าเลมจำนวน 71 เลม ยังไม

เข้าเลมจำนวน 290 ชุด และเอกสารเปนแผนจำนวน 

148 ชุด (6,162 แผน) จำเลยตอสู้วาจำเลยรับจ้าง

ถายสำเนาเอกสารตามคำสั่งของนักศึกษาผู้วาจ้าง 

ที่นำไปใช้เพื่อการศึกษาหรือวิจัย จึงได้รับการยกเว้น 

มิให้ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ จึงเปนหน้าที่ของ

จำเลยที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ตามข้อกลาวอ้างของตน 

แตจำเลยไมพยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นได้วามี 

นักศึกษามาวาจ้างให้จำเลยถายสำเนาเอกสาร 

ของกลางเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาหรือวิจัยอันมิใช 

การกระทำเพื่อหากำไร พยานหลักฐานของจำเลยคงมี
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จำเลยปากเดียวเบิกความวาจำเลยรับจ้างนักศึกษา

ถายสำเนาเอกสารของกลางโดยไมมีรายละเอียด 

เกี่ยวกับการวาจ้างและนักศึกษาที่วาจ้างจึงเปนเพียง

คำเบิกความลอยๆ ไมมีน้ำหนักนาเชื่อถือ ข้อเท็จจริง

จึงรับไมได้วาการกระทำของจำเลยเข้าเงื่อนไขแหง 

ข้อยกเว้นความผิดดังที่จำเลยอ้าง จำเลยจึงมีความผิด

ฐานทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์รวมทั้งสองตาม

ฟอง 

 คำพิพากษาฎีกานี้ ศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาล

ชั้นต้น เพราะหลักฐานชัดเจนวาเปนการถายเอกสาร

จากหนังสือทั้งเลม 

4.2 การถ่ายเอกสารบางส่วนจากหนังสือ 

 กรณีที่สอง เปนการถายเอกสารจากหนังสือ

บางสวน มีข้อพิจารณาที่นาสนใจอยางยิ่งวา การถาย

เอกสารจากหนังสือบางสวนเพื่อใช้ในการศึกษานั้นจะ

เข้าข้อยกเว้นที่ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม 

 คำพิพากษาฎีกาที่ 5843/2543 พฤติการณ์ที่

จำเลยทำซ้ำโดยถายเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์

รวมไว้หลายชุดแล้วเก็บไว้ที่ร้านค้าของจำเลยซึ่งอยู

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ

ของโจทก์รวมและมีโอกาสที่จำเลยจะขายเอกสารที่ทำ

ซ้ำขึ้นแกนักศึกษาได้สะดวก เปนการทำซ้ำงานอันมี

ลิขสิทธิ์ของโจทก์รวมโดยการถายสำเนาเอกสาร

จำนวน 43 ชุดไว้ เพื่อขาย เสนอขาย และมีไว้เพื่อ

ขาย อันเปนการที่จำเลยทำซ้ำขึ้นเองเพื่อการค้าและ

แสวงหาประโยชน์จากการขายสำเนางานที่จำเลยทำ

ซ้ำขึ้นมา มิใชการรับจ้างถายเอกสารจากนักศึกษาที่

ต้องการได้สำเนางานที่เกิดจากการทำซ้ำไปใช้ในการ

ศึกษาวิจัยอันเปนเหตุยกเว้นมิให้ถือวาการทำซ้ำของ

จำเลยเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ 

มาตรา 32 (1) แตอยางใด 

 ในคดีที่สอง ศาลทรัพย์สินทางปญญาและ 

การค้าระหวางประเทศกลาง ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นนี้ 

ความตอนหนึ่งวา “งานที่ทำซ้ำจำนวน 43 ชุด เปน 

การทำซ้ำจากหนังสือ Organizational Behavior 

จำนวน 5 บท คิดเปนร้อยละ 25 ของหนังสือทั้งเลม 

จำนวน 20 ชุด และทำซ้ำหนังสือ Environmental 

Science จำนวน 5 บท คิดเปนร้อยละ 20.83 ของ

หนังสือทั้งเลม จำนวน 19 ชุด”  

 ศาลจึงเห็นวาเปนการกระทำพอสมควรเพื่อ

ประโยชน์ในการศึกษาไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

เพราะเปนไปตามข้อยกเว้นทั้งมาตรา 32 วรรคแรก 

และมาตรา 32 วรรคสอง (1)  

 คำวินิจฉัยของศาลทรัพย์สินทางปญญาและ

การค้าระหวางประเทศกลาง ยังสะท้อนให้เห็นถึงการ

ใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงสภาพการณ์ของประเทศไทย 

โดยศาลได้วินิจฉัยไว้อีกตอนหนึ่งความวา 

 “การศึกษาวิจัยจำต้องใช้ข้อมูลที่อยูในตำรา

และบทความจำนวนมาก การกำหนดให้นักศึกษา 

ทำสำเนาได้เฉพาะหนึ่งบทความในวารสารทั้งฉบับ

หรือหนึ่งบทในหนังสือทั้งเลม จึงอาจทำให้นักศึกษา 

ไมเข้าใจความคิดหรือปรัชญาที่ซอนอยูในหนังสือได้

อยางชัดเจน การให้นักศึกษาต้องซื้อหนังสือทุกเลม

หรือเปนสมาชิกวารสารทุกฉบับ โดยกฎหมายมิให้ 

ได้ข้อยกเว้นอันควรยอมจะเปนอุปสรรคตอความ

ก้าวหน้าทางการศึกษาและวิชาการในสังคม” 
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5.บทความและงานวิจัย

 ในสวนของบทความที่เขียนลงหนังสือพิมพ์ 

วารสาร หรือนิตยสารตางๆ แล้วนำบทความเหลานั้น

มารวมเลม จะสามารถทำได้หรือไม มีข้อวิเคราะห์ 

เปน 2 กรณี ดังนี้ (มานิตย์ จุมปา, 2549 : 49-50) 

 กรณีแรก หากการเขียนบทความนั้นมีการ 

วาจ้างจาก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และมีการจาย 

คาจา้งในลกัษณะเปนจา้งทำของ คอื จำนวนสงู จะเขา้ 

ลักษณะของการจ้างทำของ ซึ่งตามมาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กำหนดไว้วา  

 “มาตรา 10 งานทีผู่ส้รา้งสรรคไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้  

โดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้วาจ้าง เปนผู้มีลิขสิทธิ์ 

ในงานนั้น เว้นแตผู้สร้างสรรค์และผู้วาจ้างตกลงกันไว้

เปนอยางอื่น” 

 โดยผลของมาตรา 10 ลิขสิทธิ์ในบทความใน

กรณีแรกนี้จึงเปนของผู้วาจ้าง (หนังสือพิมพ์ หรือ

นิตยสาร) ผู้เขียนไมมีสิทธิในการนำมารวมพิมพ์เปน

หนังสือ เว้นแตได้รับการอนุญาตจาก หนังสิอพิมพ์

หรือนิตยสารที่เปนเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 กรณีที่สอง หากการเขียนบทความนั้นไมมี 

การตกลงวาจ้างแตเปนการที่ผู้เขียนเขียนไปลงพิมพ์

เผยแพร หนังสิอพิมพ์หรือนิตยสารบางแหงไมมี 

การจายคาตอบแทน กรณีนี้ยอมชัดเจนวาลิขสิทธิ์ใน

บทความนั้นเปนของผู้เขียนในฐานะที่เปนผู้สร้างสรรค์

ผลงาน แตในบางกรณีหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารบาง

แหงมีการจายคาตอบแทนเพียงเล็กน้อย คาตอบแทน

นี้เปนเพียงคาตอบแทนในการนำบทความนั้นลงพิมพ์

ในครั้งนั้นไมใชการตอบแทนการซื้อลิขสิทธิ์ เชนนี้  

บทความนั้นๆ ยังคงเปนของผู้เขียนบทความ ผู้เขียน

บทความจึงสามารถนำมารวมพิมพ์เปนหนังสือได้  

 สำหรับงานวิจัยใช้หลักทั่วไปในการพิจารณา

ความเปนเจ้าของลิขสิทธิ์ กลาวคือ ผู้วิจัยเปน 

ผู้สร้างสรรค์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 

และเปนวรรณกรรมอันเปนงานที่มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 

6 แตก็มีงานวิจัยจำนวนมากที่มีลักษณะเปนการวาจ้าง

ให้ทำวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ดังนั้น งานวิจัยยอมตก

เปนลิขสิทธิ์แกผู้วาจ้างหรือแหลงทุนวิจัยนั้นๆ ตาม 

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 10 

สรุปข้อเสนอแนะ

 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญญา เปน

องค์ความรู้ใหมที่พัฒนาจากความรู้ด้านทรัพย์สินทาง

ปญญาและกฎหมายสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การบรหิาร 

จัดการทรัพย์สินทางปญญาเปนทั้งศาสตร์และศิลป จึง

ไมมีสูตรที่แนนอนตายตัว หากแตต้องใช้ประโยชน์ 

ความรู้ ความชำนาญ โดยมีองค์ประกอบหลักสำคัญ 

ได้แก นโยบาย วิสัยทัศน์ กฎระเบียบ และบุคลากร 

(ศูนย์ทรัพย์สินทางปญญา กรมทรัพย์สินทางปญญา, 

2553 : หน้า 7) 

 สำหรับสถาบันอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัย

มหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปญญาอยางเปนทางการแล้ว จึงสมควรที่สถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนจะได้พัฒนาการจัดตั้งศูนย์ดังกลาว

เพื่อรองรับสิทธิด้านทรัพย์สินทางปญญา โดยเฉพาะ

ลิขสิทธิ์ที่ประชาคมของสถาบันคุ้นเคย และเกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนสิทธิ

ด้านอื่นๆ เปนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ผังภูมิ

วงจรรวม หรือความลับทางการค้า ควบคูไปกับการ

พัฒนาการบริหารสถาบันในอนาคต 



ดร.สมหมาย  จันทรเรือง 

วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปที่17ฉบับที่1พฤษภาคม2554 193 

บรรณานุกรม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปญญา กรมทรัพย์สินทางปญญา. 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญญา 

สำหรับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรนวัต

กรรมภาครฐั. กรงุเทพมหานคร : กรมทรพัยส์นิ 

ทางปญญา, 2553. 

กรมทรัพย์สินทางปญญา กระทรวงพาณิชย์. ความรู้

ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์คืออะไร. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 

ชัยเกษม นิติสิริ และคณะ. ลิขสิทธิ์ ในงาน

วิทยานิพนธ์. บทบัณฑิตย์ เลม 54 ตอน 4 

เดือนธันวาคม 2541. 

ธรรมเรศ กฤตยธรรม. เจ้าของลิขสิทธิ์ ในงาน

วิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542. 

ธัชชัย ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร 

: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544. 

มานิตย์ จุมปา. เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร 

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์. กรุงเทพมหานคร : สำนัก

พิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. คำอธิบายพร้อมตัวบทกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปญญา. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์ทิพยดา, 2548. 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปญญา, กรมทรัพย์สินทางปญญา. 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญญา 

สำหรับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรนวัต

กรรมภาครฐั. กรงุเทพมหานคร : กรมทรพัยส์นิ 

ทางปญญา, /2553 

สมหมาย จันทร์เรือง. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สิน

ทางปญญา. กรุงเทพมหานคร : จามจุรี

โปรดักท์, 2549. 

สมใจ วรวิทยานุสรณ์. เจ้าของลิขสิทธิ์ในตำรา 

มหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

นติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำแหง,  

2544. 

กฎหมายที่ใช้ประกอบการวิจัย

รัฐธรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

พระราชบัญญติวาด้วยข้อสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 

2540 

หนังสือภาษาต่างประเทศ(Books)

David Nimmer, International Copyright Law. 

USA : n.p.,1994. 

Lief H. Carter, Reason in Law, 2nd ed. 

(Boston : Little, Brown and Company, 

1984.) 

Stewart, Stephen M. International Copyright 

and Neighboring Right. London : 

Butterworth, 1983. 

William R.Cornish, International copyright 

Law. UK : n.p.,1994. 

 




	ปก.pdf
	1-17.pdf
	เนื้อหา.pdf

