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วัตถุประสงค์ 
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ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    นายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.ประทีป เมธาคุณวุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

บรรณาธิการ 
 ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  ตันสกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ  เพรสคอทท์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ  บุตราช   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 7. รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ  เทพทอง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 9. รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร  สาระพงษ์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐภูมิ  พรหมณะ   มหาวิทยาลัยพะเยา 
 11. ดร.พานิชย์  ยามชื่น     มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   
 12. นางสาวฐณิชา  สาลีพันธ์    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 13. นางสาวชญาภัทร  พันธ์งาม    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
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 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดาวเรือง    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2. นางสาวเสาวนีย์  ลาเสือ    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 5. นางสาวขนิษฐา  ทองเกลี้ยง    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 6. นายอมฤทธิ์  จันทนลาช    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 7. นางสาวสิรินาฏ  ดีสูงเนิน    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
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ข้อตกลง 
 1. บทความทุกเรื่องต้องเป็นบทความในศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้องที่วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
รับตีพิมพ์เท่านั้น 
 2. บทความทุกเรื่องต้องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 3. ความคิดเห็นใด ๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยกาญจนาเป็นผู้ เขียน 
(ความคิดเห็นใด ๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา   
ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย) 
 4. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่สงวนสิทธิ์ในการ
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงแหล่งที่มาด้วย 
 5. ในกรณีที่พบว่าบทความถูกตีพิมพ์ซ้ าในวารสารอ่ืน และกองบรรณาธิการลงความเห็นว่า “ตีพิมพ์
ซ้ า” บรรณาธิการขอยกเลิกบทความ และจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของบทความทันที 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ฉบับนี้เป็นวารสารท่ีใ ช้ใน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จัดท าข้ึนโดยมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยก าหนดในการจัดพิมพ์ ปีละ  2 คร้ัง  ซ่ึง
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ มกราคมถึงมิถุนายน และกรกฎาคมถึงธันวาคมของทุกปี เ พ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด จึงจ าเป็นต้องเผยแพร่องค์ความรู้ท้ังท่ีเป็นรายงานการ
วิจัย บทความวิชาการ และวิทยานิพนธ์ เพ่ือเกิดองค์ความรู้น าไปสู่การถอดบทเรียนและในโอกาสนี้คณะผู้จัดท าจึงขอเรียน
เชิญท่านท่ีมีผลงานทางวิชาการ ได้ส่งผลงานเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เป็นฐานความ รู้ต่อผู้อ่ืนใน
ฉบับต่อๆไป ส าหรับวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนาฉบับนี้ ได้รวบรวมผลงานวิจัยต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน โดยมี
บทความวิจัยท่ีหลากหลายและน่าสนใจ ได้แก่ บทความเร่ือง พฤกษเคมีเบ้ืองต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และ
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรท่ีใช้ฝาดสมาน โดยคุณเพชรน้ าผ้ึง รอดโพธ์ิ  และคณะ และคุณอุทัย อัน
พิมพ์ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ  โดยคุณศุภรัตน์ 
ดวนใหญ่  และคณะ บทความเร่ือง องค์ประกอบพฤกษเคมีเบ้ืองต้น และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรใน
ต ารับยามหานิลแท่งทอง โดยคุณนุชบา สุวรรณโคตร  และคณะ บทความดังกล่าวนี้เพ่ือศึกษาฤทธ์ิต่างๆของสมุนไพร ซ่ึง
สามารถในไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี พร้อมท้ังยังมีบทความเร่ือง  สภาพการผลิตและแนวทางการตลาด
เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณสุจินันท์ ใจแก้ว  บทความเร่ือง การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณจันทิมา  เข็มสุข  
และรศ.ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว บทความวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐาน
ระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยคุณเอกรินทร์ สังขศิลา และคณะ บทความเร่ือง การพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนู
รังสิมาเพ่ือใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก โดยคุณอัจฉรา แก้วน้อย   และคณะ บทความเร่ือง การบริหารการก ากับส่ือ
โทรทัศน์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น ในพ้ืนท่ีอีสานตอนล่าง โดยคุณกวิล ชัยเกียรติ และคณะ 

นอกจากนี้ ยังมีบทความ ซ่ึงได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้แก่ บทความเร่ือง ความพึงพอใจของ ผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชญา
ภัทร พันธ์งาม และคณะ บทความเร่ือง ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลน้ าผุด อ าเภอระงู 
จังหวัดสตูล โดยดลชย เลิศวิจิตรอนันต์ และคณะ บทความเร่ือง ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเ ภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยวาสินี ทีค าเกษ และคณะ บทความเร่ือง ความ รู้และพฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดย อัสฟีญ่า หะยีดาโอะ และคณะ บทความเร่ือง ปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์  ต าบลท่าก าช า อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเสาวนีย์ ลาเสือ และคณะ บทความเร่ือง ระดับพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ และปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส โดยวิศรุต สุริยะ
วรรณ และคณะ บทคววามเร่ือง การส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลายอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรัตนา
ภรณ์ ค าหมูน และคณะ  บทความเร่ือง การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี โดยช านาญ ชาดิษฐ์ และคณะ บทความเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยอธิเมศร์ ด้วงเงิน และคณะ บทความเร่ือง ความพึงพอใจของ ผู้มารับ
บริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก อ าเภอชะอวด 
จังหวัด นครศรีธรรมราช  โดยรองศาสตราจารย์สมสักด์ิ บุตราช และคณะ บทความเร่ือง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา ต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยจิริยา เศรษฐชนะ และคณะ บทความเร่ือง การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย
วิชาญ แสงสุขวาว และอมฤทธ์ิ จันทนลาช ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นบทความท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพ เหมาะแก่การศึกษาอย่างย่ิง 
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และย่ิงมีบทความเร่ือง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก บ้าน
หนองเกาะ ต าบลตระเปี่ยงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิมลกานต์  จันทร์ประเสริฐ, ทรงกลด  พลพวก และ
สันธนะ ประสงค์สุข บทความเร่ือง ความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เขต 2 ( อุบลราชธานี )  โดย
กิจจา วรรณสุทธ์ิ และดร.ธรรมวิมล สุขเสริม  บทความเร่ือง  กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงาน 
“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ” ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยเกรียงศักด์ิ บุตรวงษ์,  ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ 
และดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี  บทความเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของลูกค้าร้านอาหารแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น โดยชาตรี  ทินราช และรศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักด์ิ
บทความเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยหิรัญญิการ์ ลาสา  และจักริน วชิรเมธิน และบทความวิจัยเร่ืองสุดท้ายคือ บทความเร่ือง  สมรรถนะ
การท างานและคุณภาพการบริการของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในศูนย์บริการมือถือ โดยดร. ชินวัตร  เช้ือสระคู 
 นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ ท่ีน่าสนใจอีกหลายเร่ือง ได้แก่ บทความเร่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการแจ้ง
ข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา โดยพันต ารวจโทสมนึก เขมทองค า, ฐณิชา  สาลีพันธ์  และรองสาสตราจารย์
ตรีเนตร  สาระพงษ์ บทความเร่ือง การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์โดยใช้โปรแกรมตอบ
กลับอัตโนมัติ หรือ ChatBot โดยพันต ารวจโทปัญญา  ชะเอมเทศ ซ่ึงเป็นบทความด้านกฎหมายท่ีน่าสนใจเป็นอย่าง ย่ิง 
เพราะสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตปัจจุบันและเข้ากับยุคสมัย  บทความเร่ือง บิทคอยน์ กับ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเพ็ญนฤมล  
จะระ และคณะ  
 และวิทยานิพนธ์ มีบทความต่อไปนี้ การเยียวยาความเสียหายท่ีมิใ ช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ี
ผิดพลาด โดย กฤตพร  รัตนะพรพิพัฒน์ บทความเร่ือง ปัญหาเก่ียวกับสิทธิของผู้เสียหายในการน าคดีข้ึนสู่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดย มณฑิตา ผลประเสริฐ  บทความเร่ือง ความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับโปรแกรม
เรียกค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โดยปรมินทร์ แสงศักด์ิสิทธารถ และบทความเร่ืองมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยภัทรกิต์ิ บุญละคร 
 
 

ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์ 
บรรณาธิการ 
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พฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และประสิทธิภาพ 
การต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรที่ใช้ฝาดสมาน 

Photochemical screening, Total phenolic compounds and  
Antioxidant activity of Medicinal Plants Leaves for Astringent  
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บทคัดย่อ 
  ผลการศึกษาพฤกษเคมีเบ้ืองต้นของสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ใบของสมุนไพรท่ีใ ช้ฝาดสมาน คือ พุงดอ (Azima 
sarmentosa (Blume) Benth. & Hook. f.), สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.), ส้มป่อย 
(Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose),  ตรีชวา  (Justicia betonica L.) และกระดูกไก่ด า (J. gendarussa Burm. 
f.) ในสารสกัดสมุนไพรทุกชนิด พบสารฟลาโวนอยด์ และสารแทนนิน ซ่ึงเป็นกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก จึงน ามาศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังมด โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดใบสาบเสือ ท่ีความเข้มข้น 100 ppm มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด เท่ากับ 86.552 ± 0.01 ppm และการทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระโดยโดยวิธี DPPH assay 
โดยมีค่าความเข้มข้นท่ีให้ผลต้านออกซิเดชันคร่ึงหนึ่ง (IC50) ได้ดีท่ีสุด คือ สารสกัดจากใบสาบเสือ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 
184.989 µg/ml โดยใช้กรดแอสคลอบิกท่ีใช้เป็นสารมาตรฐาน และพบว่าสารสกัดจากใบ  กระดูกไก่ด า มีค่า FRAP value 
เท่ากับ 0.857 ± 0.01 mM Fe2+ equivalent/g sample extract  
ค าส าคัญ : ฝาดสมาน, พฤกษเคมี, สารประกอบฟีนอลิก และการต้านอนุมูลอิสระ 

 
Abstract  

  Phytochemical screening of the ethanolic medicinal plants leaves for the astringent activity from 
A. sarmentosa (Blume) Benth. & Hook. f. , C. odorata (L.) R. M. King & H. Rob. , S. rugata (Lam.) Britton & 
Rose , J. betonica L. and J. gendarussa Burm. f.  revealed the presence of flavonoids and tannins in all 
extracts was phenolic compound. And all extracts showed total phenolic compound evaluated by Folin-
Ciocalteu method. The results showed that leaves from the C. odorata extract at 100 ppm concentration 
yielded the phenolic compounds for 86.552 ± 0.01 ppm. And analysis of antioxidant activity by DPPH 
assay the most results showed IC50 from leaves of the C. odorata (L.) R. M. King & H. Rob. at 184.989 µg/ml 
by standard ascorbic acid leaves from the  J. gendarussa Burm. f. the most results showed FRAP value was 
0.857 ± 0.01 mM Fe2+ equivalent/g sample extract 
Keywords : Astringent, Photochemical, phenolic compounds and Antioxidant activity  
 
1. บทน า  

กา รเ พ่ิม ประ สิท ธิภ าพกา รจัดกา รความ รู้
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรพืชท้อง ถ่ิน นั้น
สามารถร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถ่ินเอาไว้ท้ัง ในมิติ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช้ือ ปัจจัยส่ี โดยเฉพาะด้าน
อาหารและยารักษาโรค เพราะทรัพยากรพืชนั้นมีบทบาท
โดยตรงต่อมนุษย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธ์ุ อาชีพส่วนใหญ่
ของประชาชนคือการท าการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ท า

นา  และ ปลูกอ้อย  เ นื่อ งจ าก เป็นอ าเ ภอ ท่ีมี ระ บบ
ชลประทานดี จึงสามารถท าการเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี 
จึงส่งผลให้เกิดความอนุรักษ์นิยมของคนในท้อง ถ่ินท่ีเห็น
ประโยชน์ของความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ซ่ึง
สามารถสังเกตเห็นได้จากวัฒนธรรมอาหาร และดูแล
สุขภาพท่ีใช้พืชผักสมุนไพรในท้อง ถ่ินอยู่อย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดท้ังปี สังเกตได้ในทุกท้องตลาดของชุมชน โดยเฉพาะ
ต าบลสระยายโสม และต าบลจรเข้สามพัน ท่ีคณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาลงพ้ืนท่ีมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะท าการส ารวจ
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รวบข้อมูลพืชสมุนไพร เนื่องจากเป็นท่ีต้ัง ใกล้กับศูนย์
การศึกษานอกสถานท่ีต้ังอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเป็นต าบลท่ีอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของตัวจั งหวัดสุพรรณบุรี  ติดต่อกับจังหวัด
กาญจนบุรี1 จึงท าให้มีความหลากหลายของทรัพยากรพืช
สมุนไพรโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของสองต าบลดังกล่าวข้าง ต้น 
ไ ด้มี กา รกระ จายพันธ์ุของ พุง ดอ ( A. Sarmentosa 
(Blume) Benth. & Hook. f.) สาบเสือ (C. odorata (L.) 
R. M. King & H. Rob.)  ส้มป่อย  (S. rugata (Lam.) 
Britton & Rose)  ตรีชวา (J.betonica L.)  และกระ
ดูกไก่ด า (J. gendarussa Burm. f.)2 อยู่ในท้อง ท่ีท้ัง ใน
มิติท่ีเป็นอาหาร อีกท้ังทางการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์พ้ืนบ้านมีประวัติการใช้เป็นยาฝาดสมาน ซ่ึงใน
รสยาตามแพทย์แผนไทยตัวยาฝาดสมานส่วนใหญ่มาจาก
เคร่ืองยาท่ีมีรสฝาด ตามภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย
จะใช้รักษาอาการท้องร่วง สมานแผลภายนอก และภายใน 
เป็นต้น ซ่ึงสารแทนนิน (tannin) เป็นสารเคมีท่ีท าให้มีรส
ฝาด และจัดเป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenol) 2 ใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤกษ
เคมีเบ้ืองต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และ
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรท่ีใช้ฝาด
สมาน เพ่ือส่งเสริมการบริโภคผักในท้องถ่ิน และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเกิดจาก
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เ พ่ือตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี 
ตรวจสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และ
ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรท่ีมี
สรรพคุณฝาดสมานในเขตพ้ืนท่ีต าบลสระยายโสม และ
ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
เพ่ือร่ วมสนอง โ คร ง กา รอนุ รั กษ์ พันธุกรรม พืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  

3.1 UV-Vis Spectrophotometer รุ่น T80 
UV/VIS Spectrometer – PG Instruments Lld, เคร่ือง
ป่ั น เ ห ว่ีย ง ตก ตะ ก อน  ( Centrifuge, รุ่ น  Boeco 
Germany), เอทานอล (Ethanol) ย่ีห้อ Daejung, 2 ,2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ย่ีห้อ Alfa  aeser, 
2 ,4 ,6 -tri-2 pyridyl-2 -triazine (TPTZ) ย่ี ห้ อ  Alfa  
aeser, ascorbic acid ย่ีห้อ Daejung, Ferric chloride 

hexahydrate ย่ี ห้ อ  Daejung,  Ferrous sulfate 
heptahydrate ย่ีห้อ Daejung, น้ ากล่ัน และสารอ่ืนๆ 

3.2 เก็บ ตัวอ ย่าง  พุง ดอ (A. Sarmentosa 
(Blume) Benth. & Hook. f.) สาบเสือ (C. odorata (L.) 
R. M. King & H. Rob.)  ส้มป่อย  (S. rugata (Lam.) 
Britton & Rose)  ตรีชวา (J.betonica L.)  และกระ
ดูกไก่ด า  (J. gendarussa Burm. f.)  ณ ต าบลสระยาย
โสม และต าบลจรเข้ สามพัน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยการถ่ายภาพ และเก็บตัวอย่างพรรณไม้
แห้งเพ่ือน ามาตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 
และจัดท าตัวอย่างอ้างอิงโดยเก็บไ ว้ท่ีพิพิทธภัณฑ์เภสัช
กรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
โดยจะคัดเลือกสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในเร่ืองของฝาดสมาน 
เพ่ือน ามาศึกษาพฤกษเคมีเบ้ืองต้น ปริมาณท้ังหมดของ
สารประกอบฟีนอลิก และประสิทธิภาพการต้านอนุมูล
อิสระต่อไป 

3.3 วิธีเตรียมสารสกัด โดยการน าตัวอย่างพืชสด
ท่ีได้มาล้างท าความสะอาด และน ามาอบให้แห้ง ท่ีอุณภูมิ 
60 องศาเซลเซียส จนแห้ง และน ามาแยกเฉพาะส่วนใบไม้ 
และน ามาบดหยาบๆ จากนั้นน ามาท าการสกัดด้วยวิธีการ
หมักด้วยตัวท าละลายเอทานอล ร้อยละ 70 โดยใส่ตัวท า
ละลายจนท่วมใบไม้ท่ีสกัด (1:15) และเก็บไว้ในท่ีมืดและ
ท าหารเขย่าทุกวันๆ ละ 15 นาทีเป็นเวลา 7 วัน และกรอง 
เพ่ือระเหยแห้งด้วยเคร่ืองระเหยแห้งสุญญากาศ   

3.4 การตรวจสอบพฤกษเคมีเ บ้ือง ต้นของสาร
สกัด  น าส่วนของใบ และสารสกัดของพืชท้ัง 5 ชนิดมท า
การทดสอบเพ่ือหากลุ่มสารประกอบพฤกษเคมีเ บ้ือง ต้น 
ด้วยฏิกิริยาการเกิดสี และการเกิดตะกอน โดยดัดแลงวิธี
ของนพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
4,5  เพ่ือหากลุ่มสารประกอบพฤษเคมีสารฟลาโวนอยด์ 
( flavonoids) สารแทนนิน ( tannins) สารซาโปนิ น 
(saponins) สา รคา ร์  ดิแอกก ลัยโ คไ ซด์  ( cardiac 
glycosides) สารแอนทราควิโนน (anthraquinones) 
และสารแอลคาลอยด์ (alkaloids) ดังนี้ 

3.4.1 การตรวจสอบสารฟลาโวนอยด์ ช่ัง
สารสกัด อย่างละ 0.1 g เติมสารละลายเอทานอล ร้อยละ 
50  ปริมาตร 3  ml น าไป ต้มห ลังจ ากใ ส่ขดลอด
แมกนีเซียมช้ินเล็ก ๆ ลงไป 2-3 ช้ิน และหยด conc.HCl 
ลงไปจะพบฟองแก๊ส หากตรวจสอบพบสารฟลาโวนอยด์
จะสังเกตปฏิกิริยาการเกิดสีเป็นสีเหลือง ส้ม หรือแดง 

3.4.2  การตรวจสอบสารแทนนิน ช่ังสาร
สกัด อย่างละ 0.1 g น าไปอุ่นหลังจากเติมน้ ากล่ันปริมาตร 
5 ml กรอง และเติมสารละลาย FeCl3 ประมาณ 2-3 
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หยด หากตรวจสอบพบสารแทนนินจะสังเกตปฏิกิริยาการ
เกิดสีเขียวด า หรือน้ าเงินด า 

3.4.3 การตรวจสอบสารซาโปนิน ช่ังผงยา 
อย่างละ 0.1 g น าไปต้มให้เดือดหลังจากเติมน้ ากล่ัน
ปริมาตร 5 ml กรอง และเติมน้ ากล่ันปริมาตร 2-3  ml 
เขย่าอย่างแรงประมาณ 10 วินาที ต้ังท้ิงไว้ หากตรวจสอบ
พบสารซาโปนินจะสังเกตพบฟองรวงผ้ึง 

3.4.4 การตรวจสอบสารคาร์ดิแอกกลัยโค
ไซด์ สารคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์มีโครงสร้าง 3 ส่วนเป็น
พ้ืนฐาน ช่ังสารสกัด อย่างละ 0.1 g จ านวน 3 ส่วน เ พ่ือ
ท าการตรวจสอบของสารคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์ตาม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ ทดสอบส่วน สเตียรอยด์ด้วยการ
ทดสอบหลังจากละลายด้วยเอทานอล ร้อยละ 80 โดยใช้
วิธี Liebermann – Burchard’s หากตรวจสอบพบสาร
คาร์ดิแอกกลัยโคไซด์ส่วนสเตียรอยด์จะสัง เกตปฏิกิริยา
การเกิดสีเป็นสีน้ าเงิน หรือสีน้ าเงินเขียว ทดสอบส่วน
น้ าตาลดีออกซีโดยใช้วิธี Keller-Kilian’s หากตรวจสอบ
พบ สารคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์ส่วนน้ าตาลดีออกซีจะสัง เกต
ปฏิกิริยาการเกิดสีท่ีเกิดข้ึนระหว่างรอยต่อของ ช้ันเป็นสี
น้ าตาล – แดง และทดสอบส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อ่ิมตัว 
โดยใช้วิธี Keede’s หากตรวจสอบพบสารคาร์ดิแอกกลัย
โคไซด์ส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อ่ิมตัวจะสัง เกตปฏิกิริยา
การเกิดสีเป็นสีม่วงชมพู หรือสีม่วงน้ าเงิน 

3.4.5 การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน ช่ัง
สารสกัด อย่างละ 0.1 g เติมสารละลาย H2SO4  ร้อยละ 
10  ปริมาตร 10 ml และอุ่นนาน 5 นาที กรอง ท้ิงไ ว้ใ ห้
อุณหูมิลดลง เติมสารละลาย NH4 ร้อยละ 10 ประมาณ 
2-3 หยด หากตรวจสอบพบสารแอนทรา ควิโนนจะสังเกต
ปฏิกิริยาการเกิดสีเป็นสีชมพูแดง 

3.4.6 การตรวจสอบสารแอลคาลอยด์ ช่ัง
สารสกัด อย่างละ 0.1 g เติมสารละลาย H2SO4  ร้อยละ 
2 ปริมาตร 15 ml และอุ่นนาน 3-5 นาที กรองและเติม
สารละลายน้ ายาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) 
หากตรวจสอบพบสารแอลคาลอยด์จะสังเกตพบตะกอนสี
ส้มแดง 

3. 5  การตรวจสอบป ริม าณท้ั งหม ดของ
สา รประ กอบ ฟีนอลิกของสารสกัด โ ดย วิธี  Folin-
Ciocalteu7 และใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน เตรียม
สารสกัดตัวอย่างความเข้มข้น 10,000 ppm ปิเปตออกมา
ใส่หลอดทดลอง 0.1 ml จากนั้นเติมสารละลาย  Folin-
Ciocalteu Reagent ร้อยละ 10 ปริมาตร 1.50 ml และ
เติมสารละลาย Na2CO3 ร้อยละ 7.5 ปริมาตร 3.00 ml 
เขย่าให้สารละลายเข้ากัน และต้ัง ท้ิงไ ว้ในท่ีมืดนาน 30 

นาที และน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765 
nm ด้วยเคร่ืองยูวีสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (n=3) จากนั้นน า
ค านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกในช่วง 20-200 ppm 

3.6 การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัด 

3.6.1 การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH โดยดัดแปลงจาก
วิธีของศุภรัตน์ ดวนใหญ่6 เตรียมสารละลาย Ethaolic 
DPPH radical ใ ห้มีความเข้ม ข้น 0 .2 mM เตรียม
สารละลายตัวอย่างเร่ิมต้นท่ีความเข้มข้น 10,000 ppm 
จากนั้นท าการเจือจางสารละลายให้มีความเข้มข้นในช่วง 
80-1,000 µg/ml และเติม DPPH ลงไปละลายแต่ละ
ความเข้มข้น 9 มิลลิลิตร และปรับริมาตรให้ครบ 10 ด้วย
เอทานอล จากนั้นท าการเขย่าให้เข้ากัน และน าไปพักในท่ี
มืดเป็นเวลา 30 นาที และน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสง ท่ี
ความยาวคล่ืน   517 nm ด้วยเคร่ือง ยูวีสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ (n=3) โดยใช้กรดแอสคลอบิกเป็นสารมาตรฐาน 
ซ่ึงเตรียมวิธีเด่ียวกันกับสารตัวอย่าง และน าผลท่ีไ ด้มา
ค านวณหาค่าร้อยละการยับย้ังอนุมูลอิสระ ดังสมการท่ี1 
เ พ่ือน าไปหาค าน วณหาค่าความเ ข้มข้นท่ีใ ห้ผลต้าน 
ออกซิเดชันคร่ึงหนึ่ง (IC50)  

3.6.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพการต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี FRAP โดยดัดแปลงจาก
วิธีสุชาดา มานอก8 เตรียมสารละลาย 300 mM acetate 
buffer pH 3.6, เตรียมสารละลาย 20 mM FeCl3.6H2O 
และเตรียมสารละลาย 10 mM TPTZ ใน 40 mM HCl 
ตามอันตราส่วน 10:1:1 ตามล าดับ เพ่ือเตรียมสารละลาย 
FRAP reagent และผสมกับสารตัวอย่างท่ีมีความเข้มข้น 
100 ppm เขย่าให้เข้ากัน หลังจาก 4 นาที และน ามาวัด
ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 593 nm ด้วยเคร่ือง ยู
วีสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (n=3) ค านวณหาค่า FRAP value 
โดยการเปรียบเทียบกันกับกราฟมาตรฐานของ FeSO4 
(mM Fe2+ equivalent/g sample extract) 
 
4. ผลการวิจัย 

ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเ บ้ือง ต้นของสาร
สกัด พบกลุ่มสารประกอบพฤกษเคมีเบ้ืองต้น คือ พบสาร  
คาร์ดิแอกกลัยโคไซด์ส่วนสเตียรอยด์ พบเฉพาะ พุงดอ 
สาบเสือ และตรีชวา และพบสารฟลาโวนอยด์ สารแทน
นิน ใน ทุกสา รสกัด ดังแสดงใ นตาราง ท่ี 1 ผลกา ร
ตรวจสอบปริมาณท้ังหมดของสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด
โดยวิธี Folin-Ciocalteu และประสิทธิภาพการต้าน
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อนุมูลอิสระของสารสกัด ผลการตรวจสอบปริมาณท้ังหมด
ของสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดพบว่าค่าของสารสกัดจาก
ใบสาบเสือมีค่าสูงสุด เท่ากับ 86.552 ± 0.01 ppm และ
ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระโดย
พิจารณาจากค่าความเข้มข้นท่ีใ ห้ผลต้านออกซิเดชัน
คร่ึงหนึ่ง (IC50) ของสารสกัดจากใบสาบเสือ ใบกระ
ดูกไก่ด า และใบส้มป่อย โดยมีค่าเท่ากับ 184.989 , 
322.692 และ 744.376 µg/ml ตามล าดับ และเมื่อน า
สา รสกัดทุกชนิ ดมาทดสอบประ สิท ธิภ าพกา ร ใ ห้
อิเล็กตรอนด้วยวิธี FRAP assay ผลพบว่าสารสกัดจากใบ
กระดูกไก่ด า ใบสาบเสือ ใบพุงดอ มีค่า FRAP value 
เท่ากับ 0.857 ± 0.01, 0.393 ± 0.01 และ 0.323 ± 
0.00  mM Fe2+ equivalent/g sample extract 
ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง ท่ี 2 ในการศึกษาคร้ังนี้
สามารถส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินได้ทราบประโยชน์จากการ
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้อง ถ่ิน และสามารถ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่ง เสริมสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์
ส าหรับดูแลช่องปาก เป็นต้น  
 
5. สรุปและเสนอแนะ 

ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดจากใบไม้ ท่ีใ ช้
ในทางฝาดสมานทุกตัว พบสาร กลุ่มแทนนิน และฟลาโว
นอยด์ ซ่ึ งมีความสอดคล้องกับป ริมาณท้ัง หมดของ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu 
โดยเฉพาะสารสกัดจากใบสาบเสือ ท่ีความเข้มข้น 100 
ppm มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด เท่ากับ 
86.552 ± 0.01 ppm แต่อย่างไรก็ดีความสามารถในการ
ให้ไฮโดรเจนอะตอมอะตอมเพ่ือก าจัดอนุมูลอิสระได้ดีท่ีสุด 
คือ สารส กัดจากใบสาบเสือ  โดยมีค่า  IC50 เท่ากับ 
184.989 µg/ml และสารสกัดท่ีท าให้อิเล็กตรอนได้ดีท่ีสุด
เพ่ือให้อนุมูลอิสระอยู่ในสภาวะเสถียร คือ สารสกัดจากใบ
กระดูกไก่ด า มีค่า FRAP value เท่ากับ 0.857 ± 0.01 

mM Fe2+ equivalent/g sample extractแต่
อย่างไรก็ดีควรมีการศึกษาปริมาณสารประกอบแทนนิน 
และฟลาโวนอยด์ ท้ังหมดเพ่ิมเติม และฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน

ให้สามารถพัฒนาเป็นเคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์ส่ง เสริม
สุขภาพอ่ืนๆ ต่อไป 

รูปท่ี 1 (A) ตรีชวา (J. betonica L.) (B) กระดูกไก่ด า (J. gendarussa Burm. f.) (C) ส้มป่อย (S. rugata (Lam.) Britton 
& Rose) (D) พุงดอ (A. sarmentosa (Blume) Benth. & Hook. f.) (E) สาบเสือ (C. odorata (L.) R. M. King & H. 

Rob.) ภาพโดย เพชรน้ าผ้ึง รอดโพธ์ิ 
ตารางท่ี 1. ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบ้ืองต้นของสารสกัด 

สารพฤกษเคม ี สารสกัด 
พุงดอ สาบเสือ ส้มป่อย ตรีชวา กระดูกไก่ด า 

สารฟลาโวนอยด์ + + + + + 
สารแทนนิน + + + + + 
สารคาร์ดิแอกกลัยโคไซด์  - - - - - 
สารซาโปนิน - - - - - 
สารแอนทราควิโนน - - - - - 
สารแอลคาลอยด ์ - - - - - 

หมายเหตุ – หมายถึง ตรวจสอบไม่พบ และ + หมายถึง ตรวจสอบพบ 
 (A) 

(C) 
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ตารางท่ี 2. ผลการตรวจสอบปริมาณท้ังหมดของสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัด 

สารสกัด ปริมาณท้ังหมดของ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 

(ppm) 

ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ 
IC50 ของ DPPH 

(µg/ml) 
FRAP value  

FeSO4 (mM Fe2+ /g) 
ใบพุงดอ 17.471 ± 0.01 ND 0.323 ± 0.00 
ใบสาบเสือ 86.552 ± 0.01 184.989 0.393 ± 0.01 
ใบส้มป่อย 33.218 ± 0.00 744.376 0.206 ± 0.00 
ใบตรีชวา 16.552 ± 0.01 2,616.613 0.116 ± 0.01 
ใบกระดูกไก่ด า 36.879 ± 0.00 322.692 0.857 ± 0.01 
Ascorbic acid - 5  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษารูปแบบการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของผู้ประกอบการในต าบลปทุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  2) ศึกษาชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี และ  3) ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มศึกษาเชิงคุณภาพคือผู้ประกอบการเคร่ือง ป้ันดินเผาจ านวน 5 คน ด้วย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มศึกษาเชิงปริมาณคือ ประชาชนผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 300 
คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตุ และการสนทนากลุ่ม
ย่อย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใ ช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ด าเนินการระหว่างเดือน มกราคม 2558 - มกราคม 2560 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบมีเตา
เป็นของตนเอง และแบบเช่าเตาในการผลิต การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตท่ีสืบทอดอาชีพมาจากบรรพบุรุษท่ีมีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ท้ัง 2 แบบมีกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบ่งเป็น 11ข้ันตอนเช่นเดียวกัน ใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิต นิยมข้ึนรูปด้วยมือโดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้า ใช้เช้ือเพลิงจากฟืนในการเผา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นครก รองลงมาเป็น
กระถาง และแจกัน มีการผลิต 1-2 คร้ัง/เดือน ผู้ผลิตจะมีรายได้เฉล่ีย 30,000-40,000 บาท/คร้ัง โดยผู้ผลิตในรูปแบบท่ี 1 จะ
มีรายได้ท่ีมากกว่า และจากการศึกษาความคิดเห็นในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.86)  รองลงมาคือ ด้าน

ราคา ( X = 3.63) และด้านด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X = 3.35) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านส่งเสริมการขาย (X = 
3.10)  

อย่างไรก็ตามอาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นอาชีพท่ีสามารถสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังให้เกิด
ความมั่นคงในอาชีพและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อครอบครัวได้ ท้ังนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีชุมชนผลิตถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทุก
ครัวเรือนจ าเป็นต้องใช้ หากแต่ผู้ประกอบการจะต้องปรับในเร่ืองของต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตให้มากข้ึน 
ค าส าคัญ : เคร่ืองป้ันดินเผา แนวทางการตลาด ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ABSTRACT 

This study investigates pottery production patterns, pottery type and quantity, personal factors 
and marketing mix which influence on decision makers to buy pottery products in Ubon Ratchathani. This 
research uses Mixed Method Research comprising of Qualitative Research and Quantitative Research. 
Qualitative Research had studied 5 entrepreneurs by using purposive sampling. 300 samples were 
collected from the population in Ubon Ratchathani by convenience sampling as Quantitative Research. 
Questionnaire was used to collect data, and the data was analysed by utilizing percentage mean and 
standard deviation by SPSS statistic software. Moreover, in-depth interviews, observation and focus group 
were used. The data was analysed by utilizing content analysis and descriptive analysis. This research was 
conducted during January 2015 to January 2017.   
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According to results, there are two pottery production patterns, own the kiln and rent the kiln. 
Most of entrepreneurs have their own kiln, and household producers rent the kiln. Most of entrepreneurs 
have an experience over 10 years. The pottery process in both patterns have similar 11 processes. Clay 
was used for main production by hand forming with potter’s electric wheel which getting fuel to burn 
from wood pellet. The main product is mortar which includes 4 sizes : tiny, small, medium and large. 
Potted plant, vase and others are produced following the mortar. There are different cycles of 
productions each month. The producers produce 1-2 times a month and earn 30,000-40,000 THB each 
time. The producers who own the kiln can earn more income than those who rent the kiln. As for the 
marketing mix, most of respondents believe that marketing mix factor affect to customer decision as 
follow; product has the highest mean by   = 3.86 follow by price by   = 3.63, Place or distribution by   = 
3.35, and promotion by   = 3.10 

The pottery production in Ubon Ratchathani has been being inherited to  new generation by 
reasons of occupation, and quality of life of household. In addition, products in this study are used in 
every family, entrepreneurs have to produce to meet customer needs, and decrease production cost to 
get more profit by following sufficiency economy. 
 
1. บทน า 
 เคร่ืองป้ันดินเผา (Pottery) เป็นงานหัตถกรรมท่ี
อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนมา ต้ังแต่สมัยโบราณ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์มนุษย์ได้น าเคร่ืองป้ันดินเผามาเป็นภาชนะ
ส าหรับใส่น้ า ใส่อาหารในการด ารงชีวิตประจ าวันเร่ือยมา
จนถึงปัจจุบัน ภายหลังได้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงและ
พัฒนารูปแบบให้เกิดความสวยงามตามยุคตามสมัย  และ
ส าหรับกรรมวิธีการผลิตเคร่ือง ป้ัน ดินเผาให้มีความ
สวยงาม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนใน
ท้องถ่ินนั้น จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ความ รู้ภูมิ
ปัญญา ค่านิยมจนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมี
เอกลักษณ์ คุณลักษณะท่ีมีประโยชน์ใ ช้สอยแตกต่างกัน
ออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเช่ือ และความต้องการใ ช้
ปร ะ โ ยช น์ ใ นแ ต่ล ะ ช่ ว ง ข อง เ ว ลา อีก ด้ว ย  ซ่ึ ง
เคร่ืองป้ันดินเผาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีล้ าค่าอัน
แสดงเจตนาให้เห็นถึงความงดงามทางความคิดท่ีส่ือ
ออกมาเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
( มู ลนิ ธิ อนุ รั ก ษ์ โ บร าณสถาน ใ นพระ ราช วั ง เ ดิม 
กองบัญชาการ, 2555) ซ่ึงในระยะแรกจะผลิตข้ึนเพ่ือใช้ใน
กลุ่มชนของตนเองก่อน ต่อมาจึงพัฒนาคุณภาพการผลิต
จนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ ข้ึนและมีการส่งไป
จ าหน่ายเป็นสินค้าออกให้แก่ชุมชนใกล้เคียง 
 ในกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงย่ิงข้ึนอย่างต่อเนื่อง การ
ปรับตัวจ าเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
ต่างๆ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันท่ีดีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์ใ ช้ใ ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเก้ือกูลกันส่งผลต่อการใ ช้ทรัพยากร
ท้องถ่ินให้เกิดความคุ้มค่าโดยการน ามาแปรรูปในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท าให้คนในท้อง ถ่ินมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซ่ึงมีผลเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐหนึ่ งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ( One Tambon One 
Product - OTOP) มีความรู้สึกรักและผูกพันในท้อง ถ่ิน
ของตนเอง การร่วมมือกันในชุมชนแสดงให้เห็นถึงการมี
ภูมิปัญญา ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาท่ีย่ัง ยืน”และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึด
หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเล่ือมล้ า และ
ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมการผลิตบนฐาน
การใช้ภูมิปัญญา ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนพัฒนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศทุกภูมิภาคท่ัว
ประเทศ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้
เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง มีกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่าง
เป็นข้ันตอนมีเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน มี
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียง สนับสนุนให้ชุมชน
มีการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการ
น าภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมท้อง ถ่ินมา  ใ ช้ในกา ร
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ ส่งเสริมสิทธิชุมชน
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ 
ฟ้ืน ฟูผลิต สิน ค้า และ บริกา รอ ย่ าง มี ป ระ สิทธิภ าพ 
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(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) 
 จากกา รร ายง านแนวโ น้ม ธุร กิจกา รผ ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นผล
มาจากการปรับค่าแรงข้ันต่ าข้ึนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาลดลง และคาดว่าจะมี
แนวโน้มท่ีจะชะลอการผลิต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2557) จากแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพท่ีผ่านมา
จะพบว่า การน าเอาหัตถกรรมพ้ืนบ้านมาผสมผสานเข้ากับ
อุตสาหกรรม จะถือได้ว่าเป็นการท า “เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง” (Sufficiency Economy)   เ พ่ือเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ด้านการตลาด
และการจัดจ าหน่าย ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้เกิดรายได้ 
และในองค์ประกอบทางด้านการตลาดนั้นไ ด้น าหลักการ
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  เ ข้า
มามีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาด้วย 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีชุมชนเก่าแก่ท่ีมีการป้ัน
หม้อ ป้ันเตา ป้ันครก ส าหรับเป็นอุปกรณ์ใ ช้ในครัวเรือน
และเพ่ือการจ าหน่ายสร้างรายได้ใ ห้กับครอบครัวต้ังแต่
อดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นการส่งต่ออาชีพให้กับคนรุ่นลูกรุ่น
หลานเร่ือยมา และต้ังแต่ปี 2544 ท่ีต าบลปทุม อ าเภอ
เมือง เป็นชุมชนท่ีได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน มีการพัฒนาทุกมิติอย่าง
เป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมุ่ง สู่
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างคุณธรรมใน
สังคม ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
พ่ึงตนเองด้วยการน าเอาทรัพยากร และภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีมีจุดเด่นและมูลค่าท่ีเป็น
ท่ีต้องการของตลาด พร้อมกับได้เลือกเอาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบล เป็นสินค้า
โอท็อป (OTOP) ในปีเดีย วกัน โดยพิจารณาจากตัว
ผลิตภัณฑ์ การใช้วัตถุดิบ การน าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์
ให้เกิดรายได้ นับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับชุมชนด่านเกวียน
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมี
ช่ือเสียง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความ รู้ในการผลิต มี
กระบวนการควบคุมการผลิตในทุกข้ันตอนและก าหนด
มาตรฐานของการผลิตไม่ให้เกิดความเสียหายเกิน 10% 
ต่อการเผา 1 เตา ส่วนรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
จะผลิตตามความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด ในด้านราคา
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะก าหนดราคาจาดลวดลายและ
ความยาดง่ายของผลิตภัณฑ์ ในการขนส่งส่วนใหญ่ลูกค้า

มารับเอง การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้ประกอบการ
เลือกการจ าหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าด้วยการขายหน้า
ร้าน ขายหน้าเตา และจ าหน่ายผ่ านพ่อค้าคนกลา ง 
หากแต่ไม่มีการส่งเสริมการขายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ขายดี 
(สุดารัตน์ รองเมือง, 2550)  

จากแนวทางการพัฒนาท่ีผ่านมาโครงสร้างทาง
สังคมได้เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนต าบลปทุมได้เปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายได้หันไปเป็นผู้รับจ้างแทนคิดเป็นร้อย
ละ 60.59 ของประชากร รายได้ของประชาชนท่ีท า
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาลดลงเหลือประมาณ 3,000 
บาท/คน / เ ดือน  ซ่ึ ง ผ ลิต ภัณฑ์ ส่ วน ใ หญ่ จ ะ เ ป็ น
เคร่ืองป้ันดินเผา ประเภทครก และกระถาง จ านวนเตาท่ี
เคยมีในอดีตมากถึง 120 เตาเหลือเพียง 34 เตาในปี 
2550 (กรมการพัฒนาชุมชน, 2550)   ท้ังนี้อันเป็นผลมา
จากต้นทุนของวัตถุดิบ เช่น ดิน ฟืน และค่าแรงสูง ข้ึน
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน
ราคาสินค้าไม่สามารถปรับตัวตามต้นทุนท่ีสูง ข้ึนไ ด้ 
ผู้ประกอบการมีก าไรจากการผลิตลดลง จากการศึกษา
เบ้ืองต้นพบว่ามีผู้ประกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาไม่ถึง  10 
รายแต่ละรายจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากโดยเฉพาะการ
บริหารจัดการต้นทุนการผลิตซ่ึงหมายถึงความอยู่รอดใน
ธุรกิจ ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถคงอยู่ในอาชีพนี้ได้ จะต้อง
พ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุดเพราะหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเคย
ช่วยเหลือในอดีตก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าท่ีควร และจาก
สภาพปัญหาดังกล่าว จึงท าใ ห้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาสภาพของ กา รผลิตและ แนวทา ง กา รตลาด
เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือจะได้ทราบถึง
สภาพของการผลิตและการตลาดอย่างแท้จริง  อันจะ
น าไปสู่การปรับตัวของผู้ประกอบการเคร่ือง ป้ันดินเผาให้
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง 
และย่ังยืนในธุรกิจเคร่ืองป้ันดินเผา 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการผลิตเคร่ือง ป้ันดินเผา 
ของผู้ประกอบการในต าบลปทุมจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา ของผู้ประกอบการในต าบลปทุม จังหวัด
อุบลราชธานี 
 3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การ เลือกซ้ือผ ลิตภัณฑ์ เค ร่ือง ป้ัน ดิน เผาในจัง หวัด
อุบลราชธานี  
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

3.1.1 การวิจัยเชิง คุณภาพ กลุ่มศึกษาคือ 
ผู้ประกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา จ านวน 5 ราย เป็นการ
เลือกแบบเจาะจงของผู้ประกอบการท่ีมีเตาเผาท้ังหมด  

3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ซ้ือเคร่ือง ป้ันดินเผารายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี 
เนื่อง จากไ ม่ทร าบจ า นวนก ลุ่มเ ป้าหม ายท่ีแน่นอน 
การศึกษาคร้ังนี้จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย 
ตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane (1973) ใ ช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

3.2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื่องด้วยการศึกษาเป็นแบบผสานวิธี (Mix Method)  
การศึกษาทิศทางการผลิตและการตลาดเคร่ือง ป้ันดินเผา
จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แบ่งเนื้อหาเป็น  3 ส่วน ดังนี้  

3.2.1 เ นื้ อ ห า ด้ า น ผู้ป ร ะ กอ บ ก า ร 
ประกอบด้วย รูปแบบการผลิต ชนิดและปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ รายได้ของ ผู้ประกอบการ  2)  เนื้อหาด้าน
ผู้บริโภค (ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล 
(เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน) 

3.2.2 ส่ ว น ป ระ ส ม ทา ง ก า ร ต ล า ด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ด้า นราคา 
(price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (place)  และด้าน
การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

3.2.3 ก า ร เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา ประกอบด้วย จุดประสงค์ในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ และ
ปัญหาในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ศึก ษา ทิศ ทา ง ก า ร ผ ลิ ตแ ละ กา รต ลา ด
เคร่ืองป้ันดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็นการศึกษา 
2 ข้ันตอนดังนี้คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพการผลิตและแนวทางการตลาด
เคร่ืองป้ันดินเผาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เ พ่ือ

น ามาเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยท าการศึกษาในเร่ืองสภาพการผลิต ส่วนประสมทาง
การตลาด รวมถึงการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพการผลิตและแนวทาง
การตลาดเคร่ือง ป้ันดินเผาเป็นการแสวงหาข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Method) ท่ีประกอบด้วยวิธีการเก็บรวบรวม

รูปแบบการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา 

ชนิด/ปริมาณของ
ผลิตภัณฑ ์

สภาพการผลิต 

สภาพการตลาด 
 

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ
เคร่ืองป้ันดินเผา 

ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการตลาด 

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้วิธีการสอบถาม ส่วนวิธีเชิงคุณภาพ
จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อยและสังเกต 
ดังนี้ 
 4.1 ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่างท่ี ใช้ ใ น
การศึกษา คือ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเคร่ือง ป้ันดินเผา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นการศึกษาท้ังประชากร ท่ียึด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก จากกลุ่ม ท่ีมีการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
และผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์รายย่อย ซ่ึงเป้าหมายท่ีท าการศึกษาคือ
ผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในกลุ่ม ประกอบด้วย 

2.1.1 ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต
เคร่ืองป้ันดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 5 ราย 

2.1.2 ผู้ซ้ือรายย่อยท่ีซ้ือเคร่ือง ป้ันดินเผา 
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 300 ราย ตามแนวทางของ 
Taro Yamane โดยมีระดับความเช่ือมั่น 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย 
5 ส่วนดังนี้คือ 

4.2.1 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  

4.2.2 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์
ในการซ้ือเคร่ืองป้ัน-ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมาจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลท่ีมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

4.2.3 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง ป้ันดินเผา 4 ด้าน ไ ด้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา  ด้านด้านช่องทางการจั ด
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ 
Likert (1932) ซ่ึงมาจากการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

4.2.4 ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกับปัญหาในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองป้ัน-ดินเผาจังหวัด 

อุบลราชธานี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการขาย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (1932) ซ่ึงมาจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลท่ีมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

4.2.5 ค าถามปลาย เปิดเ ก่ีย วกับปัญหา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ-แนะแนวทางการปฏิบัติใ น
การตลาดเคร่ืองป้ันดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี 
 4.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีเป็น
แบบสอบถาม มีดังนี้ 

4.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทิศทางการผลิตและการตลาด
เคร่ืองป้ันดินเผา จากนั้นจึงก าหนดเป็นเนื้อหาและแนว
ค าถาม 

4.3.2 ก าหนดรูปแบบ ตัวบ่งช้ี และขอบเขต
ของแบบสอบถาม พร้อมสร้างแบบสอบถามตามเนื้อหา
และตัวบ่งช้ี 

4.3.3 น าแบบสอบถาม ให้ ผู้เ ช่ี ยวชาญ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item objective 
congruence) ของข้อค าถาม 

4.3.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณา
จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะพร้อมกับ
น าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ประกอบการท่ีไม่ใ ช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ด้ วยวิ ธีกา รหา ค่าสัมประสิท ธ์แอลฟา       
(α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ภาพรวมท้ังฉบับ
มีค่าเท่ากับ .94 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

4.4.1 ขอหนัง สือรับรองจากคณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือขออนุญาต และขอ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.4.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือรับรอง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มศึกษาด้วยตนเอง  

4.4.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกชุดภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ตามแบบสอบถามคือ 

4.5.1 ส่วนท่ี1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ใ ช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

4.5.2 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์
ในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี ท าการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ แล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  

4.5.3 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง ป้ันดินเผา 4 ด้าน ไ ด้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา  ด้านด้านช่องทางการจั ด
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ 
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Likert (1932) เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ีย แบ่งเกณฑ์
เป็น 5 ระดับ ไ ด้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย          
น้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 165-166) ดังนี้   

4.5.4 ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกับปัญหาในการ
เลือกซ้ือเคร่ือง ป้ัน -ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับของ Likert (1932) เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ีย 
แบ่งเกณฑ์เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

4.5.5 ส่วนท่ี 5 ค าถามปลายเปิดเ ก่ียวกับ
ปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
และ ป รับป รุ ง กา รตลาดเ ค ร่ือง ป้ันดิน เ ผาจั ง ห วัด
อุบลราชธานี น าเสนอประกอบค าบรรยาย จากนั้นน ามา
สรุปเป็นประเด็นท่ีส าคัญ 
 4.6. ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ น กา ร วิ เ ค ร าะ ห์ข้ อมู ล 
ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
5. ผลการวิจัย 

5.1 สภาพการผลิตท่ัวไปของผู้ประกอบการ
เคร่ืองป้ันดินเผา ต าบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี 
 การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใน ต าบลปทุม จังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากการผลิตเคร่ือง ป้ันดินเผา
ของจัง หวัดราชบุรี ต้ั งแต่หลั งสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2 
เนื่องจากผู้ท่ีน าองค์ความรู้เร่ืองการผลิตและกระบวนการ
ต่างๆ ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาได้เคยท างานในโรงงาน
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีจังหวัดราชบุรี ก่อนท่ีจะย้ายถ่ินฐานมา
ต้ังรกรากท่ี ต าบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีต าแหน่ง
ทางธรณีวิทยาท่ีเหมาะสมในการผลิตเคร่ือง ป้ันดินเผา 
เพราะเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีริมแม่น้ ามูลแหล่งดินมีคุณภาพดี 
แล้วได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัว และคนใน
ชุมชน เกิดการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในครัวเรือนและเป็น
โรงงานขนาดกลาง โดยมีคนในชุมชนเป็นแรงงานหลัก 
ผู้ผลิตได้ปรับวิธีการและกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ท่ีให้เข้ากับชุมชนและบริบทสังคม ท าให้เคร่ืองป้ันดินเผามี
ความเป็นเอกลักษณ์ โดยรูปแบบการผลิตเป็นงานหัต
กรรมพ้ืนบ้านแบบด้ังเดิม เนื่องด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปได้มี
การเพ่ิมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาในกระบวนการผลิต ท าให้
ผลิตภัณฑ์เคร่ือง ป้ันดินเผามีคุณภาพมากข้ึนเพ่ือการ
จ าหน่ายในจังหวัด และต่างจังหวัด และจากการท่ีชุมชน
เป็นพ้ืนท่ีผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ ท า
ให้ทางภาครัฐและเอกชนได้มีการพัฒนารูปแบบการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และวิถีท่ียัง ยืน โดยได้

ประชาสัมพันธ์ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
รวมถึงคนท่ีสนใจ เข้ามาศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชนปทุม
เก่ียวกับการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เพ่ือให้เกิดส านึกในการ
อนุรักษ์และให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเกิด 
และส่งเสริมรายได้ของผู้ประกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาอีก
ทางหนึ่ง 

ลั ก ษณ ะ ขอ ง ส ถ าน ปร ะ กอ บก า รผ ลิ ต
เคร่ืองป้ันดินเผาส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณขอบเขตบ้านของ
ผู้ประกอบการ โดยการท าเป็นโครงไม้ยกสูงมุงสังกะสี เปิด
โ ล่ ง เ พ่ือ ใ ช้ เป็ น พ้ืน ท่ีผ ลิตและกิจกรรม ต่า งๆ  ของ
กระบวนการผลิต โดยจะแบ่งเป็นส่วนๆ คือ ส่วนท่ีพักดิน 
จะอยู่ด้านนอก บ่อหมักแช่ดินและเคร่ืองโม่ดินจะอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการใช้งาน ส่วนของการข้ึน
รูป จะมีเคร่ืองแป้นหมุนในการข้ึนรูปต้ังแต่ 1-3 ตัว พร้อม
อุปกรณ์ในกา รข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ พ้ืนท่ีส่วนวา ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีข้ึนรูปเสร็จแล้ว เพ่ือท าการผ่ึงลมให้แห้ง พ้ืนท่ี
ส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากมี พ้ืนท่ีจ ากัด เช่น 
โรงงานของ นายบวร พงษ์พีระ จะมี พ้ืนท่ีในการผ่ึง
ผลิตภัณฑ์บนพ้ืนซีเมนต์ท่ีเป็นลานกว้างเนื่องจากมี พ้ืนท่ี
มาก และท่ีโรงงานของนางค าใบ แก้วดอน จะท าเป็นช้ัน
วางเพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีเนื่ องจากมี พ้ืนท่ีน้อย ส าหรับ
กิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ ในส่วนพ้ืนท่ีของเตาเผาจะข้ึนอยู่กับ
ขนาดของเตาซ่ึงจะมีความแตกต่างกัน 

ในกระบวนการผลิตนั้นมี วัตถุดิบท่ีต้องใ ช้ใน
กระบวนการต่างๆ ประกอบด้วย ดินเหนียว ฟืน เคร่ือง
นวดดิน โดยดินส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น
เป็นดินท่ีได้จากบริเวณริมน้ ามูล และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซ่ึง
เป็นดินเหนียวสีท่ีเหมาะแก่การท าเคร่ืองป้ันดินเผา ท าใ ห้
เคร่ืองป้ันดินเผาของท่ีนี่มีความเป็นเอกลักษณ์จากดินอีก
ด้วย โดยมีข้ันตอนการผลิตเร่ิมต้นจากการหม่าดิน คือการ
น าดินมาแช่น้ าให้ท่วมประมาณ 1 นิ้ว เป็นเวลา 1 คืน 
เพ่ือให้ดินมีความเหนียวและชุ่มน้ ามากข้ึน แล้วท าการตัก
ดินท่ีหม่าเข้าเคร่ืองโม่ดิน เพ่ือเป็นการท าให้ดินเนียนเข้า
กันและท าซ้ า 1-2 รอบ แล้วตัดแบ่งเป็นแท่งยาวแท่งละ 2 
ฟุต ท าการคลุมพลาสติกไว้เพ่ือไม่ให้แห้งก่อนท่ีจะน าไปข้ึน
รูปต่อไป หลังจากท่ีได้เตรียมวัตถุดิบแล้วจะท าการข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์  โดยอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ซ่ึงก่อนการป้ัน
จะท าการนวดดินให้เข้ากันอีกคร้ังโดยแรงคนและท าการ
แบ่งดินให้ได้น้ าหนักตามขนาดผลิตภัณฑ์จะข้ึนรูปโดยการใช้
แป้นหมุนข้ึนรูปด้วยความช านาญของช่างป้ันแต่ละบุคคล 
เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วจะน าไปเรียงไว้ในลานท่ีจัดเตรียมไ ว้
เพ่ือผ่ึงลมอีก 1-2 วัน ซ่ึงข้ันตอนนี้ข้ึนกับสภาพอากาศด้วย 
(ผู้ผลิตจะท าการสังเกตเอง) แล้วจัดเก็บไว้ให้แห้งสนทิและได้
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ในปริมาณท่ีมากพอกับการเข้าเตาเผาต่อคร้ัง ซ่ึงปริมาณใน
แต่ละคร้ังจะไม่เท่ากันข้ึนกับขนาดของเตาด้วย และเมื่อได้
จ านวนท่ีมากพอส าหรับการเผาก็ท าการจัดเรียงผลิตภัณฑท่ี์
ได้เข้าเตา โดยจะมีเทคนิคการเรียงอย่างเป็นระเบียบจนเต็ม 
โดยวางสลับฟันปลาเพ่ือให้ความร้อนกระจายได้ท่ัวถึงทุกช้ิน 
หลังจากนั้นท าการปิดเตา สุมไฟเข้าหน้าเตาเพ่ือให้ความ
ร้อนเข้าไปเป็นเวลา 2 วัน และท าการเพ่ิมอุณหภูมิโดยการ
เร่งไฟให้เพ่ิมข้ึนช่ัวโมงละ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-6 
ช่ัวโมง จนท าให้มีอุณหภูมิอยู่ท่ี 600 องศาเซลเซียส และ 
800 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากนั้นท าการเร่งไฟไปจนถึง 
1,200 องศาเซลเซียส จึงท าการปิดเตาและแหย่ตาไฟเพ่ือให้
ความร้อนกระจายตัวให้ท่ัวถึง โดยกระบวนการแหย่ตาไฟนี้
จะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง จนสุดตาเตา แล้วปิดตาเตา
ท้ังหมดไว้ 3 วัน ปล่อยให้ไฟในเตาเย็นตัวลงอย่าง ช้าๆ 

หลังจากนั้นเปิดเตาเพ่ือคลายความร้อนลง แล้วน าผลิตภัณฑ์
ออกจากเตาได้ แต่ก็ยังคงมีความร้อนคุกกรุ่นอยู่ การเข้าเตา
เพ่ือน าเอาผลิตภัณฑ์ออกมาจึงต้องท าอย่างระมัดระวังและ
ช านาญด้วย ซ่ึงท้ังกระบวนการจะกินเวลากว่า 15 วัน ซ่ึง
วัต ถุ ดิบ  อุปกร ณ์ ข้ั นตอนและ วิ ธีกา รใ นการผ ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาจะมีความคล้ายกันในทุกๆเตา แต่จะมี
ความรู้และประสบการความช านาญแตกต่างกันของ
ผู้ประกอบการแต่ละคน เพ่ือให้เกิดความเสียหายใน
กระบวนการต่างๆในการผลิตให้น้อยท่ีสุด เพราะยังมปัีญหา
และอุปสรรคท่ีไม่สามารถควบคุมได้เกิดข้ึนอยู่เสมอในการ
ท างาน ท้ังสภาพอากาศ แรงงาน และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในแต่ละคร้ัง สามารถสรุปข้ันตอน
การผลิตได้ 11 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 กระบวนการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา                                                                                                                                                                      
5.2 รูปแบบการผลิตเค ร่ืองป้ันดินเผา ของ

ผู้ประกอบการใน ต าบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี 
จากแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย
ของผู้ประกอบการ 5 ราย สามารถแบ่ง รูปแบบการผลิต

เป็น 2 รูปแบบ คือ ผู้ประกอบการท่ีมีเตาเป็นของตนเอง 
และผู้ประกอบการท่ีท าการเช่าเตาในกระบวนการผลิต  

5.2.1 รูปแบบท่ีผู้ประกอบการมีเตาเป็นของ
ตนเอง ลักษณะของรูปแบบนี้ คือผู้ประกอบการเป็น
เจ้าของเตาเอง และอาจรวมถึงการท าทุกกระบวนการเอง 
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มีการว่าจ้างผู้ท่ีมีความสามารถในการป้ันมารับจ้าง ป้ัน
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าการเผา และจัดจ าหน่ายในเตาของตน 
ในรูปแบบนี้เจ้าของกิจการอาจมีเตา 1-2 เตาก็ไ ด้ และมี
พ้ืนท่ีมากพอส าหรับการท างานในแต่ละกระบวนการ
รูปแบบนี้มีข้อดี คือ มีการกระจ่ายรายได้สู่ชุมชนโดยการ
จ้างงานในโรงงานของตน ข้อเสีย คือ ไม่สามารถควบคุม
คุณภาพการป้ันได้ เพราะมีคนท่ีมารับจ่าง ป้ันหลายคน 
และมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงอาจเกิดความเสียหาย
ในการผลิตแต่ละคร้ังได้ โดยรูปแบบนี้ได้แก่ นายบวร พงษ์
พีระ นางสมคิด โสมแผ้ว นายจิตกร พงษ์พีระ และนาง
สาคร ภาคพล  

5.2.2 รูปแบบท่ีผู้ประกอบการท่ีท าการเช่า
เตา ลักษณะของรูปแบบนี้ผู้ประกอบการจะท าการป้ันเอง 
หรือว่าจ้างป้ันก็ได้ การเช่าเตานั้นผู้เช่ากับผู้ใ ห้เช่าจะท า
การตกลงราคาไว้ล่วงหน้าเป็นราคาต่อคร้ังการเผา ราคา
การเช่าเตาข้ึนกับขนาดของเตา ถ้ามีขนาดใหญ่ราคาก็สูง 
ข้อดีของรูปแบบนี้ คือ สามารถท าเคร่ืองป้ันดินเผาได้โดย
ไม่ต้องมีเตาเป็นของตนเอง ข้อเสียของรูปแบบนี้  คือ 
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน และการผลิตแต่ละคร้ังมีรายได้ท่ีไม่
คงท่ี แต่ต้องจ่ายค่าเช่าเตาในราคาท่ีได้ตกลงกันไว้ ซ่ึงอาจ
ท าให้ได้ก าไรต่อคร้ังลดลง  รูปแบบนี้มี ผู้ประกอบการ 1 
ราย คือ นางค าใบ  แก้วดอน 

 

 
ภาพท่ี 2 ลักษณะของเตาเผาผลิตภัณฑ์  

(ท่ีมา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, 2560) 

 
ภาพท่ี 3 ภาพวาดลักษณะเตาเผาด้านข้างและด้านหน้า  

(ท่ีมา : วาดโดยผู้วิจัย, 2560) 
 

5.3. การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดและปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา ของผู้ประกอบการในต าบล
ปทุมจังหวัดอุบลราชธานี   
 จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เคร่ืองป้ันดินเผา ผลิตภัณฑ์หลักท่ีผลิตคือ ครก รองลงมา

เป็นกระถาง และผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งสวน ตามล าดับ 
ในการผลิตแต่ละคร้ังของแต่ละผู้ประกอบการมีปริมาณท่ี
ต่างกัน เนื่องจากข้ึนกับขนาดเตาท่ีใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์  
ท าให้รายได้แต่ละรอบการผลิตไม่เท่ากันสามารถสรุปได้ 
ดังนี ้
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ในการผลิตแต่ละคร้ังของ ผู้ประกอบการนั้น 
จ านวนของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะไม่เท่ากัน ซ่ึงท าใ ห้รายได้มี
ความแตกต่างกันด้วยในแต่ละรอบการผลิต ซ่ึง ข้ึนอยู่กับ
ขนาดปริมาณจุของเตา รวมถึงราคาท่ีพ่อค้าคนกลางมารับ
ท่ีหน้าเตา แต่ละท่ีจะมีราคาท่ีแตกต่างกันเล็กน้อยข้ึนกับ
ระยะเวลาในการเป็นคู่ค้า และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีก
ท้ังยังรวมถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการเผา

ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐานการผลิต เช่น การแตกหัก 
การบิดเบ้ียว ผิดรูปทรง สีท่ีไม่สม่ าเสมอ การติดกันจาก
การกว่านเกลือท่ีเยอะเกิดไปในแต่ละจุด ท่ีอัตราเฉล่ีย 
20% หรือในทุกๆจ านวน 100 ใบ จะมีการเสียหาย
ประมาณเฉล่ีย 20 ใบ ซ่ึงเป็นภาวะท่ีควบคุมได้น้อยมาก 
และวัตถุดิบท่ีอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละรอบการผลิต 

 

 
ภาพท่ี 4 การน าผลิตภัณฑ์ออกจากเตา คัดแยกและเรียงตามขนาด 

 (ท่ีมา : วาดโดยผู้วิจัย, 2560) 
 

5.4. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลื อก ซ้ือผลิ ต ภัณ ฑ์ เค ร่ือง ป้ันดิ น เ ผ าใน จังห วัด
อุบลราชธานี  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเ ลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และจากกา ร
สนทนากลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการ นายบวร พงษ์พีระ 

กล่าวในตอนหนึ่งว่า “...ตอนนี้  ครก บ้านเรายัง เป็นท่ี
ต้องการของตลาดอยู่มาก แหล่งผลิตก็เร่ิมมีน้อยลง ท่ีภาค
อีสานเหลือแหล่งผลิตอยู่ไม่ก่ีท่ี ดังนั้นเราต้องคงต้องรักษา
ผลิตภัณฑ์ของเราเอาไว้ให้ดีเพ่ือจะได้ขายไปนานๆ ...” 
ประกอบกับนางสาคร ภาคพล ได้กล่าวย้ าถึงเร่ือง “ครก” 
ว่า “…การท่ีเราสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ออกได้
เร่ือยๆ ไม่มีค้าง นั่นแสดงให้เห็นว่าความต้องการจากพ้ืนท่ี
อ่ืนยังมีในจ านวนมากอยู่...” ดังตารางต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบการ 
 

ชนิดและปริมาณในการ
ผลิต    แต่ละรอบการ

ผลิต 

ขนาด/ราคา (บาท/ต่อใบ)ของ
ผลิตภัณฑ์ รายได้เฉลี่ย(บาท)* 

ชนิด ปริมาณ (ชิ้น) 
ขนาด
จ๋ิว 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ต่อรอบ ต่อเดือน ต่อปี  

 
บวร  พงษ์พีระ 

ครก 3,000-4,000 9 10 12 17 42,000 84,000 1,008,000 
กระถาง 1,400-1,500 - 10 15 25 24,171 48,343 580,116 

สมคิด โสมแผ้ว ครก 4,500 6 9 11 16 47,250 94,500 1,134,000 
ค าใบ แก้วดอน ครก 2,700 - 8 11 16 31,500 63,000 756,000 
จิตกร พงษ์พีระ ครก 2,000 7 9 11 16 21,500 43,000 516,000 
สาคร  ภาพล ครก 5,000 8 10 15 20 66,250 132,500 1,590,000 

เฉลี่ยรวม  19,150 7.5 9.3 12.5 18.3 38,750 77,557 779,486 



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 16 ~ 

 
 

 

ล าดับ การตัดสินใจเลือกชื้อเคร่ืองป้ันดินเผา  
ระดับความคิดเห็น  

แปลผล  S.D. 
1 ด้านผลิตภัณฑ์ 3.86 0.56 มาก 
2 ด้านราคา 3.63 0.64 มาก 
3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.35 0.85 ปานกลาง 
4 ด้านส่งเสริมการขาย  3.10 0.96 ปานกลาง 
 รวม 3.51 0.65 มาก 

 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

6.2.1 จากการศึกษางานวิจัย พบว่า รูปแบบการ
ผลิต ท่ี ต่ า ง กันมี ผล ต่อร าย ไ ด้ของ ผู้ประ กอบกา ร
เคร่ืองป้ันดินเผา จากการทดสอบสมมติฐานด่ังกล่าว มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังนี้  รูปแบบการ
ผลิตท่ีแตกต่า งกันมีผลต่อรายได้ของ ผู้ประกอบกา ร 
สอดคล้องกับ สุดารัตน์ รองเมื อง (2550)  รายงาน
การศึกษาเร่ืองการบริหารการจัดการด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ต าบล
ด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   

6.2.2 จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ชนิดและ
ปริมาณของผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผามีผลต่อรายได้ของ
ผู้ประกอบการต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานด่ังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังนี้ รูปแบบการ
ผลิตท่ีแตกต่า งกันมีผลต่อรายได้ของ ผู้ประกอบกา ร 
สอดคล้องกับ สุดารัตน์ รองเมื อง (2550)  รายงาน
การศึกษาเร่ืองการบริหารการจัดการด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน ต าบล
ด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   

6.2.4 จากการศึกษางานวิจัย  พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจากผลของการ
วิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดย
ส่วนประ สมทาง การตลาดมีผลต่อกา รตัด สินใ จซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หมายถึง
ส่ิงท่ีน าเสนอต่อผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจคือ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า คุณค่าของสินค้า

ในรูปตัวเงินก็คือราคาของสินค้า ผู้ขายเป็นผู้ก าหนด
ผลิตภัณฑ์ ผู้ซ้ือจะเกิดการตัดสินใจซ้ือก็ต่อเมื่ อมีการ
ยอมรับในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยส่ิง ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นคุณสมบัติ
ท้ังท่ีสัมผัสได้และไม่ได้ ตลอดจนผลประโยชน์ ท่ีคาดหวัง 
McCarthy ไ ด้ พูดถึ งผ ลิต ภัณฑ์ ว่า เป็น ปัจ จัยแรก ท่ี
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการและในปัจจุบัน
จะเห็นไ ด้ว่าผู้บริ โภคให้ความสนใ จในการ เลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์มากกว่าแต่ก่อน บทบาทของบรรจุภัณฑ์จ ามี
ความส าคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่าง ย่ิง  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Faeza Ahmed ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี อิทธิพล
ต่ออุตสาหกรรมเคร่ือง ป้ันดินเผาPeninsular ประเทศ
มาเลเซีย เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554)  ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือตุ๊กตาผ้าของ ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร บุญเกิด สระศรี (2554) ได้ศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง
เคลือบดินเผาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี และสมปอง ช่วงทิพย์ (2556)  ไ ด้ศึกษาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เคร่ือง ป้ันดินเผาบ้านเชียง
เครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีกล่าวว่า ราคาทุน ท่ีลูกค้า
จ่ายไปในการได้ผลิตภัณฑ์มา ต้นทุนอยู่ในรูปของตัวเงิน 
ซ่ึงผู้บริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น ถ้ามูลค่าสูงกว่าต้นทุนก็
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ McCarthy กล่าวว่า ราคาคือการ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ก่อนท่ีจะไป
น าเสนอขาย อีกท้ังต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการต้ังราคาท่ีจะ
ท าให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554)  ท่ี

X
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ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือตุ๊กตาผ้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุญเกิด สระศรี (2554) 
ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเคลือบดินเผาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี และบุษบา สุริยประภาดิลก (2555) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
กา รตัดสิน ใจ ซ้ือ เซร ามิ คประ เ ภทของช า รวยและ
เคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000)  ท่ีกล่าวว่า 
สถานท่ี หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย 
สถาบันและกิจกรรมใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ
จากองค์การหรือผู้ผลิตไปยังตลาด McCarthy กล่าวว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนมานั้นแม้จะคุณภาพดีเพียงใด ถ้า
ผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารจะจัดหามาได้เมื่อ
เกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเกิด สระศรี (2554) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง
เคลือบดินเผาของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

ด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีกล่าวว่า การ
ส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารเ ก่ียวกับ
ข้อมูลระหว่าง ผู้ขายกับผู้ซ้ือ เ พ่ือสร้ างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้บุคคลหรือไม่ใ ช้
ก็ไ ด้ โดยการการติดต่อ ส่ือสา รนั้น มีหลายประเภท 
McCarthy กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นการแจ้ง
ข่าวสารให้ผูบริโภคทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายใน
ตลาดและพยายามชักชวนให้ซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุษบา สุริยประภาดิลก (2555)  ไ ด้ศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เซรามิคประเภทของช ารวยและเคร่ืองประดับของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และทัศนา หงส์มา (2555) ศึกษา
เก่ียว กับปัจจัย ส่วนประสมทา งการตลาดท่ีมี ผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
 
7. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้วิจัย  

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองสภาพการผลิตและ
แนวทางการตลาดเคร่ืองป้ันดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 

1. รู ปแบบการผ ลิตเคร่ื อง ป้ัน ดินเผา ของ
ผู้ประกอบการใน ต.ปทุม จังหวัดอุบลราชธานี มี 2 
รูปแบบ คือ ผู้ท่ีมีเตาเป็นของตนเอง และผู้ท่ีเช่าเตา ท าใ ห้
รายได้แตกต่างกัน จึงเห็นว่าแต่ละรูปแบบนั้นควรรวมกลุ่ม
กันเพ่ือการจัดการด้านต่างๆ เช่นการรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีเตา
เป็นของเอง เพ่ือการขอข้ึนราคาผลิตภัณฑ์จากพ่อค้าคน
กลาง และการวางราคากลางในการซ้ือ ขายได้อีกด้วย 

2. ช นิ ด แ ล ะ ป ริม า ณ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาของผู้ประกอบการใน ต.ปทุม จังหวัด
อุบลราชธานี มีชนิดท่ีคล้ายกัน คือการผลิต ครก และแต่
ละโรงงานมีปริมาณการผลิตท่ีแตกต่างกัน ท าใ ห้รายได้
แตกต่างกัน จึงควรท าการผลิตชนิดผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ  บ้าง 
เพ่ือตลาดจะได้กว้างข้ึน และมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ
ด้วย ซึงปัจจุบันผู้ซ้ือสนใจเร่ืองของบรรจุภัณฑ์มากข้ึน  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นถึงว่าผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือก
ซ้ือเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรจะผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง สวยงาม และมีประโยชน์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า 

2) ด้ านราคา ผู้ประกอบการต้องผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีดูมีมูลค่า ราคา ท่ีเหมาะกับผลิตภัณฑ์ เมื่อเกิด
การเปรียบเทียบแล้วให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา 

3) ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควร
ไปต้ังในท่ีท่ีสามารถหาได้ง่าย มีท่ีจอดรถสะดวก  

4) ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นอีกส่วนใน
การสร้างการรับรู้ ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักและต้องการ
เพ่ิมมากข้ึน ควรมีการลด แลก แจก แถม เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการซ้ือมาข้ึน  

4. ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องควร
ศึกษาความเป็นได้ในการปรับราคาต้นทุนในการผลิตให้
ต่ าลง เพ่ือความอยู่รอดของผู้ประกอบการ 

5.ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรเพ่ิม
การพัฒนา การอบรม เพ่ือให้แรงงานในชุมชนมีคุณภาพ
และมีทักษะในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในรูปแบบอ่ืนๆ
และเป็นแนวทางในการตลาดของผู้ประกอบการต่อไป 
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บทคัดย่อ 
           งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของ
สมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ ท่ีมีประวัติในการใช้เป็นอาหารและยามาต้ังแต่โบราณ จ านวน 7 ชนิด สกัดด้วยตัวท าละลายน้ า และ
เอทานอล จากนั้นน าสารสกัดมาตรวจสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระโดย วิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radial 
scavenging capacity assay (DPPH assay) และ Ferric ion reducing antioxidant power (FRAP assay) และ
ตรวจสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด ด้วยวิธี Folin reagent method จากการศึกษา พบว่า สมุนไพรท่ีแสดง
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดเมื่อทดสอบด้วยวิธี  DPPH assay  คือ สารสกัดน้ าของสมอเทศ มีค่า IC50 = 0.013 
mg/ml และพบว่าสารสกัดน้ าของสมอพิเภกท่ีมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอน เมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP assay  มีค่า 
FRAP value สูงสุดเท่ากับ 0.99 ± 0.03 mM Fe2+equivalent/mg crude extract นอกจากนี้พบว่าสารสกัดน้ าของสมอ
พิเภกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด (374.42 ± 0.04 mg GAE/1g of crude extract) จากการศึกษายังพบว่า 
สมุนไพรท่ีสกัดด้วยน้ าส่วนใหญ่แสดงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด สูงกว่าสมุนไพรท่ี
สกัดด้วย เอทานอล  นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดสมุนไพรท่ีมีปริมาณฟีนอลิกสูง มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ 
ดังนั้นสมุนไพรในกลุ่มอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรกลุ่มหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการน ามาศึกษาและวิจัยต่อยอดด้านเภสัชวิทยาเพ่ือการ
พัฒนาเป็นสารออกฤทธ์ิทางยาต่อไป 
ค าส าคัญ : อายุวัฒนะ, สารประกอบฟีโนลิก, การต้านอนุมูลอิสระ,สมอพิเภก 
 

Abstract 
The aims of this study were to determine antioxidative activity and the amount of phenolic 

compounds from 7 kinds of herbs in which had been used as food and medication for after. Extracted 
with water and ethanol. The crude extract was determined for the antioxidative activity by DPPH and 
FRAP assay while total phenolic compounds were detected by Folin-Ciocalteu method. The strongest 
antioxidant activity (IC50 = 0.013 mg/ml) was found in the water extract of Terminalia arjuna Wight. and 
Arn. according to DPPH assay. The highest FRAP value (0.99 ± 0.03 mM Fe2+ equivalent/mg crude extract) 
and the highest amount of total phenolic compounds (374.42 ± 0.04 mg GAE/1g of crude extract ) was 
found in the water extract of Terminalia bellirica Roxb. More over conclusions, the extracts with the 
highest amount of total phenolic compounds, preceded an effective antioxidant activity. In conclusion, 
longevity herbs have high potential to be determined and drug more respectively in test of pharmacology 
for the development of drug-active compounds. 
Keywords : longevity. phenolic compounds, antioxidant , Terminalia bellirica Roxb. 
 
1. บทน า 

ประชาชนส่วนใหญ่ปรารถนาอยากมีสุขภาพท่ีดี 
ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดล้อมในยุคปัจจุบันนั้นมีการเปล่ียนแปลงไป
มากท าให้ประชากรมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ
และเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีการบริโภคอาหารและ
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ได้รับสารพิษต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดอนุมูลอิสระ 
โดยอนุมูลอิสระ (Free radical) เข้าไปท าลายสารชีวโมเลกุลท่ี
ส าคัญในร่างกาย ซ่ึงเป็นตัวการท าใ ห้เกิดโรคท่ีรุนแรง  อาทิ 
เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  โรคเก่ียวกับหลอด
เลือด และโรคอ่ืนๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า 
สารประกอบฟีโนลิก (phenolic compounds)  เป็นสารท่ี
สามารถต้านอนุมูลอิสระ มีคุณสมบัติในการสลายล่ิมเลือด และ
สามารถลดความดันโลหิตในการสลายล่ิมเลือด เหล่านี้ เ ป็นต้น 
(ปริยานุช อินทร์รอด, 2551) ดังนั้นการเสาะแสวงหาสารท่ีมี
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระใหม่ๆ จากธรรมชาติ น่าจะเป็น
หนทางหนึ่งท่ีช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้ 

สมุนไพรอายุวัฒนะถือเป็นสมุนไพรท่ีน่าสนใจใน
การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ เพราะสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ 
เป็นสมุนไพรท่ีรับประทานเข้าไปแล้วท าใ ห้มีอายุยืนยาวช่วย
บ ารุงร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข รับประทานอาหาร
ได้ดี ไม่เบ่ืออาหาร การท่ีสมุนไพรอายุวัฒนะช่วยท าให้ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคได้ดี สามารถรักษาอาการ
ป่วยท่ีเกิดจากความเส่ือมของร่างกายได้ดี ซ่ึง ส่วนมากจะเป็น
โรคเร้ือรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพาต โรคหัวใจ
และแก่เร็วเกินไป อาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากร่างกายขาดความ
สมดุล ธาตุไม่ปกติ ยาอายุวัฒนะนั้นสร้างธาตุให้ปกติ (ชไมพร 
หาญล้อม และคณะ, 2550) ซ่ึงมีรายงานการวิจัยของสมุนไพร
กลุ่มอายุวัฒนะ อาทิเช่น รายงานการวิจัยของ เกสรี กล่ินสุคนธ์ 
และคณะ, 2559 พบว่า สารสกัดเอทานอลของสมอพิเภก และ
สมอไทย มีปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดเท่ากับ 216.65 ± 
10.55 และ 196.90 ± 6.49 mg GAE/g crude extract 
ตามล าดับ และสารสกัดสมอพิเภก สมอไทยมีประสิทธิภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระ DPPH (IC50 เท่ากับ 0.0029 ± 0.0007 
และ 0.0281 ± 0.0032 mg/ml ตามล าดับ งานวิจัยของ ณพัฐ
อร บัวฉุน และคณะ, 2561 พบว่า สารสกัด เอทานอลของสมอ
ไทยมีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด เท่ากับ 85.22 mg GAEg-1 และมี
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 13.24 mg/ml. 
งานวิจัยของ นิวัติ แก้วประดับ และ  นิธิกาญจน์ ขันติวรพงศ์ 
,2543 พบว่า สารสกัดน้ าของพริกไทยด ามีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH สูงกว่าสารสกัดเอทานอลของพริกไทยด า โดยมีค่า EC50 
เท่ากับ 32.56 µg/ml และสารสกัด 95% เอทานอลของ
พริกไทยด ามีค่า EC50 เท่ากับ 61.20 µg/ml. ส่วนสารสกัด
มะขามป้อมแห้งมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ  DPPH เท่ากับ 
4,191.88 mg/ml และสารประกอบฟีนอลิกรวม เท่ากับ 
260.20 mg GAE/gDW (จรัสรัตน์ ปานโคก และคณะ , 2012) 
และ ยังมีรายงานการวิจัยด้านสารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาของมะขามป้อม แสดงฤทธ์ิแก้ไอ ฤทธ์ิยับย้ังการเป็น
พิษต่อตับและไต ฤทธ์ิต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธ์ิ

ป้องกันเซลล์และเพ่ิมภูมิคุ้มกัน ฤทธ์ิต้านมะเร็ง และ
ฤท ธ์ิ ยับ ย้ั ง ก่อ กา รกลาย พั น ธ์ุ  ( Dasaroju & 
Gottumukkala, 2014; Moazzem Hossen et al, 
2015) แต่ในปัจจุบันการศึกษาทางวิชาการเก่ียวกับ
สารออกฤทธ์ิของสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะยังมีจ านวน
ไม่มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟีโนลิกท้ังหมด และสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระของสมุนไพรเด่ียวท่ีอยู่ในสมุนไพรกลุ่ม
อา ยุ วัฒนะ  จ า น วน  7 ชนิ ด  คือ  สม อไ ท ย 
(Terminalia chebula Retz.) สม อ พิ เ ภ ก 
(Terminalia bellirica Roxb.) ม ะ ขาม ป้อม 
(Phyllanthus emblica Linn.) ข่าหลวง (Alpinia 
galanga (L.)Willd.  ดีปลี (Piper retrofractum 
Vahl.) สมอเทศ (Terminalia arjuna Roxb.) 
พริกไทยด า (Piper nigrum L.) ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีมี
ประวัติการใช้รับประทานเป็นอาหารมาต้ังแต่โบราณ 
เป็นพืชท่ีปลูกและเจริญได้ทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
จากผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถน ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนฤทธ์ิการ
ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในการพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชะลอวัยหรือเพ่ือเสริมสุขภาพได้
ในอนาคต 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง   
สมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ ท่ีมีประวัติในการ

ใช้เป็นอาหารและยามาต้ังแต่โบราณ จ านวน 7 ชนิด 
คือ สมอเทศ พริกไทย สมอไทย มะขามป้อม ดีปลี  
สมอพิเภก ข่าหลวง เก็บเก่ียวในช่วงปี พ.ศ. 2560 
จากจังหวัดศรีสะเกษ  

การเตรียมตัวอย่างสารสกัดสมุนไพร  โดย
ท าการสกัดด้วย 2 วิธี คือ สกัดด้วยวิธี Maceration 
โดยหมักผงสมุนไพรด้วยเอทานอล ในอัตราส่วน 1 : 
20 เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง โดย 6 ช่ัวโมงแรกให้เขย่า
ขวดโดยใช้เคร่ืองเขย่า ท่ีความเร็ว 124 รอบต่อนาที 
จากนั้นต้ังท้ิงไว้ในท่ีมืด อีก 18 ช่ัวโมง  น ามากรอง 
จากนั้นน าสารละลายท่ีกรองได้ ไประเหยแยกตัว    
ท า ละ ลายออก ด้วย เ คร่ื อง ระเ หยแ ห้ง ระ บบ
สุญญากาศ ( rotary evaporator ) จะได้สารสกัด
หยาบสกัดด้วยวิธีการต้มน้ า โดยน าสมุนไพรมาต้ม
เดือด 30 นาที จากนั้นน ามากรองแยกกาก แล้วน า
สารละลายท่ีกรองได้ไปท าให้แห้งด้วยเคร่ือง Freeze 
drying จะได้สารสกัดสมุนไพร  
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 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระของสารสกัด
สมุนไพรด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
scavenging capacity assay (DPPH assay)  
 เตรียมสารละลาย ethanolic DPPH radical เข้มข้น 
0.2 mM และเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรแต่ละชนิดความ
เข้มข้น ในช่วง  0.01-1 mg/ml ละลายใน ethanol น าสาร
สกัดแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 1 ml ผสมกับสารละลาย 
DPPH 9 ml ในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากันและต้ัง ท้ิงไ ว้ในท่ี
มื ด เ ป็น เ วลา  30 น า ที  น า ไ ป วัด ค่า กา ร ดูดก ลืนแส ง 
(absorbance) ท่ีความยาวคล่ืน 517 nm ด้วยเคร่ือง UV-Vis 
spectrophotometer  (ท าการทดลอง 3 ซ้ าแล้วหาค่าเฉล่ีย) 
จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ในแต่ละคร้ังมาค านวณ % 
Radical scavenging จากสมการ  %radical scavenging = 
1-( Asample/ Acontrol)  x 100          
 เมื่อ Asample =    ค่า absorbance ท่ีวัดไ ด้
ของสารละลายท่ีผสมกับ DPPH แล้ว 
 Acontrol =    ค่า absorbance ท่ีวัดได้ 
ของ DPPH และตัวท าละลายท่ีใช้ 
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT และ สารมาตรฐาน 
Vitamin C โดยพล็อตกราฟ ระหว่างความเข้มข้นของสารสกัด
จากสมุนไพรกับ % radical scavenging จากนั้นหาค่า IC50 
หรือความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรท่ีสามารถยับย้ัง  DPPH 
ได้ 50% 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรด้วย
วิธี FRAP assay 
 หลักการของสารต้านออกซิเดชัน ท่ีสามารถถ่ายเท
อิเ ล็ กตรอน ให้ กับสารประกอบ เชิ ง ซ้อนของ เฟอ ร์ ริ ก 
[Fe(III)(TPTZ)2] 3+ ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนของเฟอร์รัส [Fe(II)(TPTZ)2] 2+ จากสารละลายสี
เหลืองจะถูก เปล่ียนเป็นสารละลายสีน้ าเงินม่วง ปริมาณของ 
[Fe(II)(TPTZ)2] 2+ ท่ีเกิดข้ึน คือ ความสามารถในการเป็น สาร
ต้านออกซิเดชันท่ีแสดงผลในรูป FRAP value เทียบกับกราฟ
มาตรฐานของ Ferrous sulfate (FeSO4) เตรียม FRAP 
reagent โดยผสมสารละลาย 300 mM  acetate  buffer pH 
3.6 สารละลาย 20 mM FeCl3.6H2O และสารละลาย 10 mM 
TPTZ ใน 40 mM HCl ในอัตราส่วน 10:1:1 ตามล าดับ เตรียม
สารตัวอย่างท่ีความเข้มข้น 0.1  mg/ml ในเอทานอล ปิเปต
สารตัวอย่าง 1 ml ผสมกับ FRAP reagent 9 ml เขย่าใ ห้เข้า
กันและต้ังท้ิงไว้เป็นเวลา 4 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ท่ี
ความยาวคล่ืน 593 nm (n=3) ตัวอย่างท่ีเติม acetate buffer 
เป็นblank และหลอดควบคุม คือ หลอดท่ีไม่มีสารสกัด ท าการ
ทดลองในท านองเดียวกันกับตัวอย่าง (ท าการทดลอง 3 ซ้ าแล้ว
หาค่าเฉล่ีย) จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ไปเปรียบเทียบ

กับกราฟมาตรฐาน Ferrous sulfate (FeSO4) และ
หาค่า FRAP value แสดงค่าอยู่ในรูปของ  มิลลิ
โมลลาร์สมมูลย์ของ Fe2+/กรัม สารสกัด (mM Fe2+ 
equivalent/mg crude extract) 

การหาปริมาณสารฟีโนลิกท้ังหมด โดยใช้  
Folin–Ciocalteu     
 เตรียมสารตัวอย่างท่ีความเข้มข้น  0.1 
mg/ml  ในเอทานอล ปิเปตสารละลายตัวอย่างมา 
1 ml ใส่ในหลอดทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย 
10% Folin-Ciocalteu ปริมาตร 5 ml ลงไปในสาร
ตัวอย่าง เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 3 นาที หลังจาก
นั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต เข้มข้น 7.5 
% w/v  จ านวน  4 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน และ
เก็บในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน ามาวัดค่า
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร 
ด้วย  UV–Vis spectrophotometer ( ท า กา ร
ทดลอง 3 ซ้ าแล้วหาค่าเฉล่ีย)  จากนั้นน าไปหา
ปริมาณโ ดย เที ยบกับกราฟเ ส้นตรง ของสา ร
มาตรฐานกรดแกลลิก ดัดแปลงจาก (Dranca, F & 
Oroian, M., 2016). 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

การศึกษาปริมาณของสารสกัดในตัวท า
ละลายเอทา นอลและน้ า (ตาราง ท่ี 1) พบว่าสาร
สกัดสมอไทยสกัดด้วยเอทานอลให้ร้อยละของสาร
สกัดมากท่ีสุด และสารสกัดข่าหลวงท่ีสกัดด้วยน้ า ใ ห้
ร้อยละของสารสกัดน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 
33.18 และ 5.6 ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบ
ปริมาณของสารสกัดท้ัง 7 ชนิดท่ีได้ พบว่าสมุนไพร
แต่ละชนิด เมื่อท าการสกัดด้วยเอทานอลจะใ ห้
ปริมาณสารสกัดมากกว่าการสกัดด้วยน้ า แสดงว่า
สารส าคัญสามารถละลายออกมาได้ดีในตัวท าละลาย
ท่ีค่อนข้างมีข้ัว เมื่อน าสารสกัดน้ าและเอทานอล ของ
สมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ ท้ัง  7 ชนิด คือ สมอเทศ 
พริกไทย สมอไทย มะขามป้อม ดีปลี  สมอพิเภก ข่า
หลวง ไปศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH 
assay แสดงค่า IC 50 ดังตาราง ท่ี 2 และ 3  พบว่า 
สารสกัดสมอเทศ สมอพิเภก และ มะขามป้อม ท่ี
สกัดด้วยน้ า แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด 
โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดท่ีสามารถท าใ ห้
อนุมูล DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50 ) เท่ากับ 0.013 
mg/ml, 0.104 mg/ml แ ล ะ  0.186 mg/ml 
ตามล าดับ ส่วนสารสกัดเอทานอล พบว่า สมอเทศ 
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y = 2.2637x - 0.0378 
R² = 0.9998 
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สมอพิเภก และ มะขามป้อม แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ
มากทีสุดเช่นกัน คือ มีค่า IC50 เท่ากับ 0.074 mg/ml, 0.107 
mg/ml และ 0.149 mg/ml ตามล าดับ แต่มีฤทธ์ิน้อยกว่าสาร
มาตรฐานกรดแอสคอร์บิก ซ่ึงมีค่า IC50 เท่ากับ 0.005 mg/ml 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิมา และ ปัทมา , 2556 ซ่ึงมี
ฤทธ์ิต้ านอนุ มูลอิสระไ ด้น้อยกว่า  Vitamin C และจาก
การศึกษายังพบว่าสารสกัดน้ าของสมุนไพรส่วนใหญ่แสดงฤทธ์ิ
การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้มากกว่าสารสกัดเอทานอล เช่น 
สารสกัดน้ าของพริกไทยด า แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ 

DPPH ไ ด้ มากก ว่า
สารสกัด

เ อ ท า น อ ล ข อ ง
พริกไ ทยด า 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ วัติ และ นิ ธิกาญจน์ ,2543. 
พบว่าสารสกัดน้ าของพริกไทยด ามีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH ได้มากกว่าสารสกัดเอทานอลของพริกไทยด า  โดยมีค่า 
EC50 เท่ากับ 32.56 µg/ml และ สารสกัด 95% เอทานอลของ
พริกไทยด ามีค่า EC50 เท่ากับ 61.20 µg/ml 

ผลการทดสอบความสามารถในการให้อิเล็กตรอน
เมื่อทดสอบด้วย FRAP assay 
จากการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของสาร
มาตรฐาน Ferrous sulfate และค่าการดูดกลืนแสง ไ ด้ค่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (R2 =0.9998) 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับ
ค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน  Ferrous 
sulfate 

จากกา รทดสอบความ สามารถในกา ร
ถ่ายเทอิเล็กตรอนให้กับสารประกอบเชิง ซ้อน  ของ
เฟอร์ริก [Fe(III)(TPTZ)2] 3+ ท าให้เกิดการเปล่ียนรูป
เ ป็ น ส า ร ปร ะ ก อ บ เ ชิ ง ซ้ อ น ข อง เ ฟ อ ร์ รั ส 
[Fe(II)(TPTZ)2] 2+ของสารสกัดสมุนไพรในกลุ่ม
อายุวัฒนะท้ัง 7 ชนิด พบว่า สารสกัดท่ีให้ค่าการต้าน
อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (ค่า Fe II equivalent สูงท่ีสุด) 
คือ สารสกัดน้ า ของสมอพิเภก โดยมีค่า  FRAP 
value เท่ากับ 0.99 ± 0.03 mM Fe2+equivalent 
/ mg of crude extract ดังแสดงในตาราง ท่ี 2 
รองลงมา คือ สารสกัดเอทานอลของสมอเทศ สมอ
พิเภก และ มะขามป้อม โดยมีค่า  FRAP value 
เท่ากับ 0.86 ± 0.00 0.69 ± 0.01 และ 0.67 ± 
0.0 3 mM Fe2+equivalent /  mg of crude 
extract  ตามล าดับ ดังแสดง ในตารางท่ี 3  

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ   
ฟีนอ ลิก ท้ัง หม ดของสารสกัดสมุ นไ พร ในกลุ่ม
อายุวัฒนะ เมื่อเทียบกับกราฟมาตรฐานมาตรฐาน
กรดแกลลิก (gallic acid) (R2 = 0.9995) พบว่า สาร
สกัดจากสมอพิเภก สมอเทศ และ มะขามป้อม มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด ท้ังสาร
สกัดน้ า และสารสกัดเอทานอล แสดงค่าดังตาราง ท่ี 
2 และ  3 โดยสารสกัดน้ าของสมอพิเภกมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูง ท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 
374.42 ± 0.04  mgGAE/ g of crude extract  
รอง ลง มา  คือ สารสกัดน้ าของสมอเทศ และ
มะขามป้อม มีค่าเท่ากับ 280.08 ± 0.02 และ 
189.32 ± 0.01 mgGAE/ g of crude extract 
ตามล าดับ ส่วนสารสกัดเอทานอล พบว่า สมุนไพร
สมอเทศ สมอพิเภก และ มะขามป้อม มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด คือ มีค่าเท่ากับ 
361.69 ± 0.02, 280.75 ± 0.00 และ 253.51 ± 
0.00 mgGAE /1g of crude extract ตามล าดับ  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกสรี กล่ินสุคนธ์ และ
คณะ, 2553 พบว่า สารสกัดสมอพิเภก มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกในปริมาณท่ีสูง คือ มีค่าเท่ากับ 
216.65+10.55 mgGAE /1g of crude extract 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดท่ี
สกัดด้วยตัวท าละลายต่างกัน 

ล าดับท่ี สมุนไพร 
ร้อยละของสารสกัด 
(โดยน้ าหนักแห้ง) 

น้ า (%) เอทานอล (%) 
1 ดีปลี 6.70 7.27 
2 ข่าหลวง 5.62 7.48 
3 สมอไทย 30.33 33.18 
4 สมอพิเภก 14.05 16.99 
5 มะขามป้อม 28.62 31.5 
6 พริกไทยด า 21.21 22.3 
7 สมอเทศ 25.08 29.24 
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จากการศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH และ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด พบว่า 
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดจาก
สมุนไพรมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 
ท้ังในสารสกัดเอทานอล และ สารสกัดน้ า เนื่องจากสารสกัดท่ี
สกัดด้วยน้ า และ เอทานอล ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มแทนนิน 
ส่วนมากเ ป็นสา รท่ีมี ข้ั ว ซ่ึงสาม ารถละลาย ในน้ า และ
แอลกอฮอล์ได้ดี เช่น สมอพิเภก สมอไทย จะพบสาร gallic 
acid, chebulagic acid, corilagin, terchebin, glucogallin, 
ellagic acid, tannic acid เป็นต้น ซ่ึงสารดังกล่าวเป็นสารใน
กลุ่มฟีนอลิกท่ีสามารถให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระได้ดี โดย
สารประกอบ ฟีนอลิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีคุณสมบัติใน
การ เป็น  free radical terminators (Abdel-Hameed, 
2009)  โดยโครงสร้างมีอิเล็กตรอนหนาแน่น และสามารถเกิด
การเคล่ือนย้ายอิเล็กตรอนไปท่ัวโครงสร้าง (delocalization) 
ท าให้โครงสร้างเสถียร และสามารถให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูล
อิสระได้ดี โดยไม่เกิดเป็นอนุมูลอิสระต่อไป ดังนั้นเมื่อสารสกัด
สมุนไพรมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูง ส่งผลให้สารสกัด
สมุนไพรนั้นมีแนวโน้มการต้านอนุมูลอิสระท่ีสูงด้วย  
4.สรุปผลการวิจัย 

จากการตรวจสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี 
DPPH assay และ FRAP assay และวิเครา ะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยวิธี Folin reagent method 

ของสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ ท้ัง 7 ชนิด คือ สมอเทศ 
พริกไทย สมอไทย มะขามป้อม ดีปลี สมอพิเภก ข่า 
ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายท่ีต่างชนิดกัน คือ เอทานอล 
และ น้ า    ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสารสกัดแต่ละชนิดมี
กลไกลการต้านอนุมูลอิสระท่ีต่าง กัน โดยในวิ ธี 
DPPH assay สารสกัดท่ีให้ไฮโดรเจนอะตอมในการ
ก าจัดอนุมูลอิสระได้ดี คือ สมอเทศ ซ่ึงใ ห้ค่า IC50 
สูงสุด ท้ังสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ส่วนวิธี 
FRAP assay เป็นการศึกษาความสามารถในการให้
อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระเพ่ือให้อยู่ในสภาวะท่ี
เสถียรซ่ึง พบว่า สมอพิเภก ใ ห้ค่า FRAP value สูง 
ท้ังสารสกัดน้ า และเอทานอล ซ่ึงจะเห็นว่าสารสกัด
สมุนไพรท่ีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงส่งผลให้
สารสกัดสมุนไพรนั้นมีแนวโน้มการต้านอนุมูลอิสระท่ี
สูงด้วย และสารสกัดสมุนไพรอาจจะมีสารออกฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอิสระอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสารประกอบฟี
นอลิกได้ เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ เ ป็นสารสกัด
หยาบ ซ่ึงประกอบด้วยสารหลายชนิดซ่ึงแสดงฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอิสระรวมกันอยู่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนา
สมุนไพรไทยจึงควรศึกษาถึงสารส าคัญออกฤทธ์ิกลุ่ม
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นตัวบ่ง ช้ีถึงสารออกฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ และควรศึกษาวิจัยต่อยอดทางด้านเภสัช
วิทยาเพ่ือการพัฒนาเป็นสารออกฤทธ์ิทางยาต่อไป 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และ สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดจากสารสกัดสมุนไพรในกลุ่ม
อายุวัฒนะท่ีสกัดด้วยน้ า 

ตัวอย่าง 
ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (n=3) สารประกอบฟีนอลิก

ท้ังหมด (mg GAE/1g of 
crude extract) (n=3) 

IC50 of DPPH 
(mg/ml) 

FRAP value 
(mM Fe2+ equivalent/mg crude extract) 

สมอไทย 0.207± 0.01 0.37 ± 0.01 166.10 ± 0.04 
พริกไทยด า 0.565± 0.02 0.15 ± 0.00 70.09 ± 0.00 
ข่าหลวง 0.845± 0.01 0.06 ± 0.01 33.58 ± 0.01 

มะขามป้อม 0.186± 0.00 0.54 ± 0.00 189.32 ± 0.01 
สมอพิเภก 0.104± 0.02 0.99 ± 0.03 374.42 ± 0.04 
สมอเทศ 0.013± 0.01 0.37 ± 0.20 280.08 ± 0.02 

ดีปลี 1.121± 0.02 0.08 ± 0.00 22.53 ± 0.01 
กรดแอสคอร์บิก 0.005± 0.01 - - 

BHT 0.017±0.01 - - 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และ สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดจากสารสกัดสมุนไพรในกลุ่ม
อายุวัฒนะท่ีสกัดด้วยเอทานอล 
ตัวอย่าง ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (n=3) สารประกอบฟีนอลิก

ท้ังหมด (mg GAE/1g of 
crude extract) (n=3)  IC50 of DPPH 

(mg/ml) 
FRAP value 

(mM Fe2+ equivalent/mg crude extract) 
สมอไทย 0.266 ± 0.01 0.36 ± 0.01 108.71 ± 0.00 

พริกไทยด า 0.738 ± 0.02 0.11 ± 0.01 32.13 ± 0.01 
ข่าหลวง 0.266 ± 0.01 0.09 ± 0.05 36.15 ± 0.00 

มะขามป้อม 0.149± 0.00 0.67 ± 0.03 253.51 ± 0.00 
สมอพิเภก 0.107 ± 0.01 0.69 ± 0.01 280.75 ± 0.00 
สมอเทศ 0.074 ± 0.00 0.86 ± 0.20 361.69 ± 0.02 

ดีปลี 1.42 ± 0.02 0.07 ± 0.00 24.87 ± 0.01 
กรดแอสคอร์บิก 0.005± 0.01 - - 

BHT 0.017±0.010 - - 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay ของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีอยู่ในต ารับยามหานิลแท่งทอง  สมุนไพรจ านวน 9 ชนิด ไ ด้แก่ เมล็ดสะบ้ามอญ  (Entada rheedii 
Spreng.) เมล็ดมะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman (L.f.) Kurz) หวายตะค้า (Calamus caesius 
Blume.) ลูกมะค าดีควาย (Sapindus rarak DC.)  แก่นไม้สัก (Tectona grandis  L. f.) พิมเสน (Barleria lupulina 
Lindl.) ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr) Diels) จันทน์แดง (Myristica iners Blume) และจันทน์เทศ (Myristica 
fragrans  Houtt.) น ามาสกัดโดยการหมักด้วยเอทานอล เพ่ือน ามาตรวจสอบกลุ่มสาร พบกลุ่มสารแทนนินท้ังหมด 9 ชนิด 
และจ านวน 5 ชนิด พบกลุ่มสารซาโปนิน แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน และคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ และ
ตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดทุกตัวด้วยวิธี DPPH assay โดยใช้กรดแอสคลอบิก (ascorbic acid) ท่ีความ
เข้มข้น 80  ppm เป็นสารมาตรฐาน ผลพบว่าท่ีความเข้มข้น 1,000 ppm พบว่าพิมเสน (B. lupulina Lindl.) มีค่า IC50 

เท่ากับ 152.25±4.79 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม มะค าดีควาย (S. rarak DC.) มีค่า IC50 เท่ากับ 139 .93±30.19 ไมโครกรัม/
มิลลิกรัม และย่านาง (T. triandra (Colebr) Diels) มีค่า IC50 เท่ากับ 134.71±0.82 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ยามหานิลแท่งทอง, สารพฤกษเคมี, ต้านอนุมูลอิสระ 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the phytochemistry and antioxidant activity by DPPH 
assay of herb extraced from in Mahanilthaengthong Samples were 9 species of herbs. Including E. rheedii 
Spreng. , S. bipinnata Airy Shaw & Forman (L.f.) Kurz, C. caesius Blume., S. rarak DC. T. grandis  L. f., B. 
Lindl., T. (Colebr.) Diels.,  M. Blume., M. Houtt., ; All samples were extraeted by maceration method. 
Tannin compounds were found from 9 samples  while saponin compounds were different from 5 
samples. But not found flavonoids alkaloids anthraquinones and cardiac glycosides. In addition 
antioxidant activity was determine. The ascorbic acid at  80 ppm as standard. The results showed that at 
the concentration of 1,000 ppm of the extracts from B. lupulina Lindl IC50 95.36±0.01 µg/ml, S. rarak DC. 
IC50 139.93±30.19 µg/ml and T. triandra (Colebr) Diels IC50 134.71±0.82 respectively. 
Key Words : Mahanilthaengthong recipe, Phytochemistry, Antioxidant activity 
 
1. บทน า 

ต ารับยามหานิลแท่งทอง เป็นหนึ่ง ในต ารับยา
แผนโบราณของไทยท่ีใช้ในกา 

รรักษาอาการไข้ ท่ีบรรจุอยู่ในบัญชียาจาก
สมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 ของ
ประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มยาแผนไทย แก้ไ ข้ ไ ด้แก่ ยา
จันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะใหญ่ ยา
ห้าราก และยามหานิลแท่งทอง (ประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบแห่งชาติ. 2559 ) สูตรต ารับ เนื้อในเมล็ด

สะบ้ามอญ (สุม) หวายตะค้า (สุม) เมล็ดมะกอก (สุม) ลูก
มะค าดีควาย ( สุม )  ถ่านไม้สัก แก่นจันทน์แดง แก่น
จันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมึกหอม หนักส่ิงละ 10 
กรัม เบ้ียจั่นค่ัวให้เหลือง 3 กรัม ข้อบ่งใช้ แก้ไข้ในเด็ก แก้
ไข้กาฬ หัด อีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด 
และอีสุกอีใส) แก้ร้อนในกระหายน้ า ยามหานิลแท่งทอง
จัดเป็นต ารับยาแผนโบราณของไทย ท่ีมีการใ ช้รักษา
อาการไข้ มาเป็นระยะเวลานาน อาการท่ัวไปของพิษไข้ 
คือการปวดศีรษะตัวร้อนจัดประดุจเปลวไฟ ปากแห้ง ฟัง
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แห้ง น้ าลายเ หนียว ตาแดง คล้ายสายเลือดร้อนใ น 
กระหายน้ า มือเท้าเย็นมีเม็ดข้ึนตามตัวตามร่างกาย เม็ด
นั้นเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สีต่างๆ กัน ด าก็มี แดงก็มี เขียวก็มี 
เป็นต้น (กองการประกอบโรคศิลปะ, 2542) 

จากประโยชน์ยามหานิลแท่งทองดังกล่า ว 
งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพ่ือตรวจสอบกลุ่ม
สารซาโปนิน สารฟลาโวนอยด์ สารแทนนิน แอลคาลอยด์ 
สารแอนทราควิโนน และสารคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ โดย
สังเกตปฏิกิริยาการเกิดสี เพ่ือทราบผลการตรวจสอบหาก
ลุ่มสารพฤกษเคมี ท่ีส าคัญท่ีพบได้ในสมุนไพรต ารับยา
มหานิลแท่งทอง และตรวจสอบสมบัติเ พ่ือทราบผลการ
ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 
2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging 
capacity (DPPH assay) ของสารสกัดสมุนไพรท่ีไ ด้จาก
พืชในต ารับยามหานิลแท่งทอง ได้แก่ เนื้อในเมล็ดสะบ้า
มอญ หวายตะค้า เมล็ดมะกอก ลูกมะค าดีควาย ไม้สัก 
แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ พิมเสน ย่านาง เ พ่ือท่ีจะ
ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการต่อยอด และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผ ลิตภัณฑ์ยา เม็ ดม หานิลแท่ง ทองใ นระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 1. วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี อุปกรณ์ส าคัญท่ี
ใช้ในการศึกษาเช่น, UV Spectrophotometer จาก China
สุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator), เคร่ือง ช่ัง
น้ าหนัก แบบ 3 ต าแหน่ง และwater bath จาก Germany 
สารเคมี เช่น Ethanol Merck A.R. grade, distilled water, DPPH 
(2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) และascorbic acid จาก Merck 
A.R. grade, Ferric chloride hexahydrate และFerrous sulfate 
heptahydrate จาก Fluka, ethyl acetate จาก Ajax Finechem, 
acetic acid Calbiochem A.R. grade, ammonia จาก วิทยากรม 
จ ากัด, sulfuric acid, hydrochloric acid จาก CHEMI, Magnesium 
ribbon จาก ALIBABA 
 2. การเตรียมสารสกัดสมุนไพรเบ้ืองต้นด้วย
วิธีการแช่(Maceration) น าสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีเป็น
ส่วนประกอบในต ารับยามหานิลแท่งทอง ท าการบดแบบ
หยาบ น าผงสมุนไพรมา 70 กรัม ใส่ลงในขวดสีชาเติมเอ
ทานอล 490 มิลลิลิตร แช่ท้ิงไ ว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 1 วัน 
จากนั้นท าการกรองแยกกากออก น าไปท าการระเหยแห้ง
ด้วยเคร่ืองระเหยแห้งระบบสุญญากาศแบบหมุน (Rotary 
evaporator) เก็บสารสกัดได้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ใน
ล าดับต่อไป 

 3. การตรวจกลุ่มสารส าคัญทางพฤกษเคมี 
(นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ, 2551) 
 การตรวจสอบกลุ่มสารซาโปนิน  ช่ังสารสกัด
มา 0.5 กรัม ละลายในน้ า 10 มิลลิลิตร น าไปต้มในน้ า
ร้อน 30 นาที สังเกตว่ามีฟองหรือไม่ หากมีสารซาโปนิน
เป็นองค์ประกอบจะให้ผลโดยท่ีฟองรวงผ้ึง 
 การตรวจสอบสารฟลาโวนอยด์  ตวงสารสกัด
มา 3 มิลลิลิตร น าไปต้มแล้วใ ส่ขดลวดแมกนีเซียม ช้ิน
เล็กๆ ลงไป 2-3 ช้ิน และหยดกรดไฮโดรคลอริก ลงไปจะ
พบฟองแก็สหากมีสารฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบจะ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีเหลือง ส้ม หรือ แดง 
การตรวจสอบสารแทนนิน ตวงสารสกัดมา 1 มิลลิลิตร 
น าไประเหยให้แห้ง เติมน้ ากล่ันปริมาตร มิลลิลิตร และ
เติมสารสะลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 2-3 หยอด หากมีสาร
แทนนินเป็นองค์ประกอบจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีเขียว
ด า หรือ น้ าเงิน 

การตรวจสอบสารแอลคาลอยด์ ตวงสารสกัด
มา 1 มิลลิลิตร น าไประเหยให้แห้ง เติมสารสะลายกรด
ก ามะถัน ร้อยละ 2 ปริมาตร 15 มิลลิลิตร น าไปอุ่น 3-5 
นาที กรองและเติมสารละลานดาเจนดอร์ฟ หากมีสาร
แอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบจะพบตะกอนสีส้มแดง 

การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน ช่ังสารสกัด 
0.1 กรัม เ ติมสารสะลายกรดก ามะถัน ร้อยละ 1 0 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร น าไปอุ่น 5 นาที กรองท้ิงไว้ให้เย็น
ลง เติมสารสะลาย แอมโมเนีย ร้อยละ 10 ประมาน 2-3 
หยด หากมีสารแอนทราควิโนนเป็นองค์ประกอบจะ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีชมพูแดง 

การตรวจสอบคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ เนื่องจาก
โครงสร้างทางเคมีของสารกลุ่มคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
 การตรวจสอบโครงสร้างส่วนสเตีรยรอยด์ ใ ช้วิธี 
leibermann-burchard’s ตวงสารสกัดมา 5 มิลลิลิตร 
น าไประเหยแห้ง หยด acetic acid 3 หยด และหยดกรด
ก ามะถัน 1 หยด ผลบวกจะให้สีน้ าเงิน-เขียว 
 การตรวจสอบโครงสร้างส่วนแลคโตนท่ีไม่อ่ิมตัว 
ใช้วิธี kedde’st ตวงสารสกัดมา 5 มิลลิลิตร น าไประเหย
แห้ง หยด kedde’s 2-3 หยด และหยดน้ ายา 1N NaOH 
1-2 หยด ผลบวกจะให้สีม่วงชมพู หรือสีม่วงน้ าเงิน        
 การตรวจสอบโครงสร้างส่วนน้ าตาลชนิดหาได้
ยาก keller - kiliani’s ตวงสารสกัดมา 5 มิลลิลิตร หยด
สา รละ ลาย ferric chloride-glacial acetic acid 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วค่อยๆหยดกรด
ก ามะถันเข้มข้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผลบวกจะให้สีท่ี
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เกิดข้ึนระหว่างรอยต่อของช้ันเป็นสีน้ าตาล-แดง และสีจะ
แพร่เข้าไปในช้ัน ferric chloride-glacial acetic acid 
(นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ, 2551) 
 4.การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี 
2,2-diphenyl-1 -picrylhydrazyl (DPPH assay) 
(นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ, 2551) 
 น าสารสกัดได้จากสมุนไพร ช่ังมา 0.1 กรัม 
ละลายใน  เอทานอล 1 0 มิลลิกรัม มาเตรียมเป็น
สารละลายท่ีมีความ เข้มข้นต่างๆ กันโดยให้มีความเข้มข้น
ในช่วง 80-1000 ppm เตรียมสารละลาย ethanolic 
DPPH radical เ ข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ จ านวน  9 
มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายแต่ละความเข้มข้นท่ีได้เตรียม
ไว้ในช่วงความเข้มข้นต่างๆ (ใช้สารละลายแต่ละ ความ
เข้มข้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร) เขย่าสารสกัดให้เข้ากันและ
ต้องท้องไว ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาทีน าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง (Absorbance) ท่ีมีความยาวคล่ืน 517 นาโน
เมตร ด้วยเคร่ืองUV speetrophotometer จากนั้นท า
การทดลองซ้ า 3 คร้ัง พร้อมท้ังหาค่าเฉล่ีย  น าค่าท่ีไ ด้มา
ค านวณหาค่า % Radical scavenging จากสมการ  
% radical scavenging = [1–(A sample/ A control)] 
x 100เมื่อ Asample = คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสาร
ตัวอย่าง 

เมื่อ Acontrol = คือ ค่าการดูดแสงของ DPPH 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการตรวจสอบหากลุ่มสารพฤกษ
เคมีท่ีส าคัญท่ีพบได้ในสมุนไพรต ารับยามหานิลแท่งทอง 
พบว่า สารสกัดจาก เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ หวายตะค้า 
เมล็ดมะกอกป่า ลูกมะค าดีควาย ไม้สัก แก่นจันทน์แดง 
แก่นจันทน์เทศ พิมเสน ย่านางทุกชนิดพบกลุ่มสารแทน
นิน และอีก 5 ชนิด คือ เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ หวาย
ตะค้า เมล็ดมะกอก ลูกมะค าดีควาย ไม้สัก พบกลุ่มซาโป
นิน แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน 
และคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 จากการศึกษาการตรวจสอบสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระโดยใช้วิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช  2,2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity 
(DPPH assay) พบว่า สารสกัดจากพิมเสนต้น มะค าดีควาย
และย่านาง มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดของ
สมุนไพรท่ีอยู่ในต ารับยามหานิลแท่งทองโดยมีค่า IC50 

เท่ากับ 152.25±4.79 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม, 139.93±30.19 
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม และ 134.71±0.82 ไมโครกรัม/
มิลลิกรัม ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบสารพฤกเคมีของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยามหานิลแท่งทอง 
สารพฤกษ
เคม ี

สะบ้า
มอญ 

หวาย
ตะค้า 

มะกอกป่า มะค าดีควาย ไม้สัก แก่น
จันทน์
แดง 

แก่น
จันทน์เทศ 

พิมเสน ย่านาง 

+ + + + + - - - -  
- - - - - - - - -  
+ + + + + + + + +  
- - - - - - - - -  
- - - - - - - - -  
- - - - - - - - -  

หมายเหตุ :  - หมายถึง ตรวจสอบไม่พบ  + หมายถึง ตรวจสอบพบ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH assay ของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยามหานิล
แท่งทอง (N = 3) 

Sample IC50 of DPPH (µg/ml) ±SD 
พิมเสนต้น 152.25 ± 4.79 

มะค าดีควาย 139.93 ± 30.19 
ย่านาง  134.71 ± 0.82 
จันทน์แดง 92.93 ± 4.56 
จันทน์เทศ 87.30 ± 0.77 
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สัก 80.12 ± 13.03 
สะบ้ามอญ ND 
มะกอกป่า ND 
หวายตะค้า ND 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
ส าหรับการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสาร

สกัดสมุนไพรในต ารับยามหานิลแท่งทองในเอทานอล  
พบกลุ่มสารแทนนินท้ังหมด 9 ชนิด คือ สะบ้ามอญ หวาย
ตะค้า มะกอกป่า มะค าดีควาย ไม้สัก แก่นจันทน์แดง  
แก่นจันทน์เทศ พิมเสน ย่านาง และจ านวน 5 ชนิด พบ
กลุ่มสารซาโปนิน คือ สะบ้ามอญ หวายตะค้า มะกอกป่า 
มะค าดีควาย ไม้สัก แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์แอลคาลอยด์ 
แอนทราควิโนน และคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ (ตารางท่ี 1)  
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีดังกล่าวสามารถช่วยยืนยันได้
ว่า สมุนไพรในต ารับยามหานิลแท่งทองนั้นมีสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระได้เนื่องจากแทนนิน และซาโปนินมีฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอิสระได้ (วันดี กฤษณพันธ์, 2544) และพบว่า
สารสกัดจากสมุนไพรดังกล่าวสามารถพบสารพฤกษเคมีได้
มากใน พืชใบเล้ียงเ ด่ียว พืชใบเล้ียง คู่ ของเปลือกต้น 
เปลือกราก ผลและเมล็ด (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ
คณะ, 2551) การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเ บ้ือง ต้นใน
สมุนไพรตรับยามหานิลแท่งทอง พบสารสารพฤกษเคมี 2 
ชนิดคือ ซาโปนิน และแทนนิน (ตารางท่ี 1) การตรวจสอบ
พบสารพฤกษเคมีช่วยยืนยันได้ว่าฤทธ์ิทางชีวภาพของสาร
สกัดสามารถช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย โดยแทน
นินบางชนิดมีคุณสมบัติในการท าลายอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน 
(ประกร รามกุล. 2553)  และซาโปนินสารสกัดจากพืชท่ีมซีา
โปนินในการปองกันหรือทดสอบสภาวะตางๆ เชน การ
อักเสบ ติดเช้ือ โรคเก่ียวกับหลอดเลือดเล้ียงหัวใจและสมอง 
(Olmstead, Mb, 2002) 

จากการศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH assay  ยืนยันให้เห็นว่าสารสกัดจากสมุนไพรในต ารับ
ยามหานิลแท่งทองแต่ละชนิดมีกลไกการต้านอนุมูลอิสระท่ี
แตกต่างกันไป โดยวิธี DPPH assay สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
การต้านอนุมูลอิสระได้ดี คือ สารสกัดจากพิมเสนต้น 
มะค าดีควายและย่านาง มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระมาก
ท่ีสุดของสมุนไพรท่ีอยู่ในต ารับยามหานิลแท่งทองโดยมีค่า 
IC50 เท่ ากับ 1 52.25 ±4.79 ไมโครกรัม/มิ ลลิกรัม , 
139.93±30.19 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม และ 134.71±0.82 
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม ดังแสดงในตาราง ท่ี 2 จากผลการ
ทดลองเบ้ืองต้นท าให้ทราบองค์ประกอบทางพฤกษเคมแีละ

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยา
มหานิลแท่งทอง ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาสารสกัดสมนุไพร
ในข้ันต่อไป คือ ศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น ฤทธ์ิต้าน
อักเสบ ฤทธ์ิต้านจุลชีพ เป็นต้น และแยกองค์ประกอบทาง
เคมีเพ่ือหาโครงสร้างทางเคมีต่อไป 
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การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบรกิารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากร 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

The factors Service Marketing affecting decision in selecting computer service 
Shop of population in AmphorMueang district, Ubon Ratchathani province 

 
จันทิมา  เข็มสุข1, รศ.ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว2 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี85 ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

*E-mail : beatjung_mkt@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  

การศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากผู้ท่ีเคยใ ช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้  แบ่ง เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของ
ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยปัจจัยด้านการตลาดบริการ 7 ด้าน ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเ ก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมท้ังน า
ข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ T-
Test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้พบว่า 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน มีอายุต่ ากว่า 20 ปี เป็นนักเรียน/
นักศึกษา โดยมีระดับการศึกษาในช่วงอนุปริญญา/ปวส./ปวช. และมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน  

2. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท้ัง 7 ด้าน ในระดับมากทุกปัจจัย ไ ด้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริการและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

3. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากในทุกปัจจัย ซ่ึงปัจจัย ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าร้านบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้บริการให้แก่ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักให้มาใช้
บริการ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีมีค่าบริการถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้าน
อ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอย่างสม่ าเสมอ 
หากกลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในคร้ังแรกก็จะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต และ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการตอบสนอง
อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการ  
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตัดสินใจ, บริการร้านคอมพิวเตอร์ 
 

ABSTRACT 
This study aimed to investigate perspectives factors customer decision making towards using of 

computer service shops in Muang district in UbonRatchathani, by applying quantitative research 
methodology. Sample representatives of this study were a total of 400 customers who ever used services 
of computer shops in the area. Survey questionnaires were employed for data collection while statistics 
such as Percentage, Average, Standard Deviation (SD), t -test, and Multiple Correlation Coefficientwere 
applied for data analysis. The findings found in this study demonstrated as follows: 
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The number of male samples were close to female samples. They were students, under 20 
years, studying diploma courses and their monthly incomes were lower than 10,000 baht. 

The samples highly took an importance on the seven service marketing mix (7Ps) consisting of 
product, price, place, promotion, people, processes, and physical evidence. 

The samples focused on all factors, in the high level, affecting the decision making. Most 
samples were likely to recommend the computer shop, that they ever used and satisfied with, to their 
families, relatives, and friends. Secondly, the samples used the services from the shop presenting lower 
service costs compared to other shop in the region. Thirdly, the representatives used the services from a 
shop with regular public relations. Next, if the samples were satisfied with the first services of a shop, 
they would use the service from the same shop. Lastly, as lowest average, they used the services from a 
computer shop responding to customers’ inquiries and needs completely. 
Keyword: Service marketing mix, Decision making, Computer service shop. 
 
1. บทน า 

 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึง่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 
ประจ าปี ณ เดือนมีนาคม 2559 เท่ากับ 173,990 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา รายได้
ประชากรเท่ากับ 100,864 บาท/คน/ปี จ านวนประชากร 
1.85 ล้านคน (ส านักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี , 
2559) นอกจากประชากรท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในจังหวัดแล้วยังมี
ประชากรจากต่างถ่ินท่ีเข้ามาอาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นการช่ัวคราวเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
จังหวัดอุบลราชธานียังมีอ าเภอขนาดใหญ่หลายอ าเภอ
รวมถึงอ าเภอเมือง ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นท่ีสุด และยังเป็นอ าเภอท่ีมีร้านคอมพิวเตอร์เป็น
จ านวนมาก และในปัจจุบันเทคโนโลยีไ ด้ก้าวเข้ามามี
บทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคบางกลุ่มรวมถึง
ภาคธุรกิจอย่างมาก ท าให้ความต้องการใช้เทคโนโลยียังคงมี
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากผลการส ารวจยัง
พบว่า ปัจจุบันนี้คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวัน เพ่ือใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ซ่ึง ส่วนใหญ่อุปกรณ์ท่ีใ ช้เ พ่ือเข้าใ ช้งาน
อินเตอร์เน็ตเป็นคอมพิวเตอร์ ทุกภาคส่วนมีการใ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ ท้ังในภาคเอกชน ภาครัฐและภาคครัวเรือน 

ซ่ึงจากการท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท้ังแบบต้ังโ ต๊ะ
และแบบพกพา เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการเ ส่ือม
คุณภาพของอุปกรณ์หรืออะไหล่ภายในตัวเคร่ืองเมื่อมีอายุ
การใช้งานหลายปี จึงจ าเป็นต้องซ่อมหรือบ ารุงรักษาเพ่ือให้
ตัวเคร่ืองสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใ ช้งาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงมีความจ าเป็นต้องใช้บริการจากร้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
ใช้งานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์และ
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเกิดการแข่งขันกันอย่างสูง  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า     
ณัฐวัสส์  ประมูลพงศ์(2553)ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
คือ ความหลากหลายของสินค้าและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ปัจจัยด้านการส่ง เสริมทาง
การตลาด คือ กา รโ ฆษณา ท่ีหลากหลายและ กา ร
ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย คือ 
ท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการคมนาคม การตกแต่งภายในร้าน 
และปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจน้อย
ท่ีสุดจากปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการ
คมนาคม การตกแต่งภายในร้าน ซ่ึงในปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 7 ด้าน เร่ืองการตกแต่งภายในร้านถือ
เป็นปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของร้าน ซ่ึงผู้วิจัยต้อง
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท้ัง 7 ด้าน เพ่ือ
ค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของ ผู้บริโ ภคอย่าง
แท้จริง เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด   

 ศิริพงศ์  สิทธิพงศ์ (2557) พบว่า เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทของ
สินค้าหรือบริการ สถานภาพสมรส ค่าใ ช้จ่ายในการใ ช้
บริการต่อคร้ัง และพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้าท่ีมา
ใช้บริการ มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 34 ~ 

ขายคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ของลูกค้า และความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารจัดการร้านขายคอมพิวเตอร์และ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
ขายคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ในระดับต่ าปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย บุคลากรในการ
ให้บริการ และกระบวนการให้บริการ ซ่ึงปัจจัยท้ัง 6 ด้านนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน 
ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ียังไม่ครอบคลุมปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท้ัง 7 ด้าน ผู้วิจัยจึงต้องท าการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน เพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายคอมพิวเตอร์และซ่อม
คอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และทดสอบปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ
ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคหรือไม่ 
หากส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแล้วนั้น มีปัจจัยย่อย
ใดบ้างในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
ตามสะดวก (Convenience Sampling) ผ่านแบบสอบถาม
(Questionnaire)ตามกรอบแนวคิดท่ีไ ด้จากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องน ามาซ่ึงแบบสอบถาม ท่ี
ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีเน้นถึงการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ท่ีมาใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และข้อมูลด้านการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ แบบสอบถามนีใ้ช้
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach's Alpha)  ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม สถิติท่ีใ ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส าหรับการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์จะใช้สถิติ t-test 
และ F-test ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P's) ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เพ่ือทดสอบว่าปัจจัยในแต่
ละด้านมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าคอมพิวเตอร์
อย่างไร   

 
4. ผลการส ารวจ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 50.5 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ  45.0      
ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ47.5 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในช่วงอนุปริญญา/
ปวส./ปวช.มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 จากกลุ่มตัวอย่าง
เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์จะ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่มีได้เป็นของตนเอง
อย่างแน่นอน  

ลักษณะส่วนบุคคลในแต่ละด้านมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา พิจารณาเป็นรายปัจจัย
จะพบว่า  

- เพศมีผลต่อการตัดสินใจส าหรับปัจจัยด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอย่างสม่ าเสมอ และ
ปัจจัยด้านการแนะน าร้านบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีท่านใช้
บริการให้แก่ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักให้มาใช้บริการ 

- อายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านร้านซ่อมคอมพิวเตอร์มีการตอบสนอง
อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของลูกค้า 

- อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านคอมพิวเตอร์ ด้านร้านซ่อมคอมพิวเตอร์มีการ
ตอบสนองอย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า 

- ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของลูกค้ามีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ ด้านร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์มีค่าบริการถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอ่ืน 
และด้านการแนะน าร้านบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีเคยใ ช้
บริการให้แก่ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักให้มาใช้บริการ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมผีลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากร
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยปัจจยั
ด้านการตลาดบริการ 7 ด้าน 

ตารางท่ี 1 แสดง : ผลการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
คอมพิวเตอร์ 
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ผลการประเมิน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

x   SD P 

1.ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
(Product) 

3.81 0.33 0.410 ผลการทดสอบพบว่า P› 0.05 สรุปได้ว่ายอมรับ H0คือ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านคอมพิวเตอร์ 

2.ด้านราคา (Price) 3.81 0.10 0.909 ผลการทดสอบพบว่า P› 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H0คือ
ปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
คอมพิวเตอร์ 

3.ด้านช่อง ทางการจั ด
จ าหน่าย (Place) 

3.71 0.06 0.001* ผลการทดสอบพบว่า P‹ 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H1คือ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ 

4 . ด้า นก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาด (Promotion) 

3.91 0.06 0.128 ผลการทดสอบพบว่า P› 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H0 คือ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ 

5 . ด้ า น บุ ค ค ล า ก ร 
(People) 

3.67 0.04 0.651 ผลการทดสอบพบว่า P› 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H0 คือ
ปัจจัยด้านบุคคลากรไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านคอมพิวเตอร์ 

 
ตารางท่ี 1(ต่อ) แสดง : ผลการประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
คอมพิวเตอร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ผลการประเมิน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

x   SD P 

6. ด้านกระ บวนกา ร
บริการ (Process) 

3.81 0.05 0.291 ผลการทดสอบพบว่า P› 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H0 คือ
ปัจจัยด้านกระบวนการบริการไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ 

7 . ด้าน ลั กษณะ ทา ง
ก า ย ภ า พ  (Physical 
Evidences) 

3.77 0.14 0.004* ผลการทดสอบพบว่า P‹ 0.05 สรุปได้ว่า ยอมรับ H1 คือ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้าน
ลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง โดยปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ซ่ึงมีค่า เฉล่ีย เท่ากับ  3.7 7 และ  3.7 1 
ตามล าดับ และยังพบว่า  
   1)  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ืองของในร้านมีการจัดวาง
สินค้าอย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหาและเลือกซ้ือมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ มีป้ายร้านท่ีสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน ภายในร้านมีส่ิงบันเทิงให้ชมระหว่างรอรับบริการ 
ทางร้านมีสถานท่ีจอดรถไว้ให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ 
การตกแต่งและความสะอาดภายในร้าน และร้านมี ท่ีนั่ง
หรือห้องรับรองส าหรับลูกค้า ตามล าดับ 

   2) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในเ ร่ืองต าแหน่ง ท่ีต้ังของ ร้าน
สามารถมองเห็นได้ง่าย มากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองความ
สะดวกในการเดินทางไปร้าน เป็นร้านท่ีมีหลายสาขา เป็น
ร้านท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้า ท่ีต้ังของ ร้านอยู่ใกล้ท่ีพัก
อาศัย/ท่ีท างาน/สถานศึกษา และมีบริการซ่อมนอก
สถานท่ี ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
ตารางท่ี 2 แสดง : ค่าเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ค่
าเฉลี่ย 

ค่า
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แ
ปลผล 

1. ท่ า น ตัด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ กา ร ร้ าน ซ่อ ม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการตอบสนองอย่างครบถ้วนและตรงตาม
ความต้องการของท่าน 

3
.52 

0.
68 

ส า
คัญมาก 

ตารางท่ี 2(ต่อ) แสดง : ค่าเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ค่

าเฉลี่ย 
ค่า

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แ
ปลผล 

2. เมื่อท่านเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในคร้ังแรกท่านจะกลับมาใช้บริการอีก
ในอนาคต 

3
.90 

0.
77 

ส า
คัญมาก 

3. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีค่าบริการถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอ่ืนๆ 

4
.12 

0.
89 

ส า
คัญมาก 

4. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ท่ีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้าน
อย่างสม่ าเสมอ 

4
.09 

0.
97 

ส า
คัญมาก 

5. ท่านมีแนวโน้มท่ีจะแนะน าร้านบริการซ่อม
คอมพิวเตอร์ท่ีท่านใช้บริการให้แก่ครอบครัว ญาติ หรือคน
รู้จักให้มาใช้บริการ 

4
.13 

0.
97 

ส า
คัญมาก 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใ ห้
ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ท้ัง 5 ข้อ ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากปัจจัยแต่ละด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ล าดับแรกกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ม ท่ี
จะแนะน าร้านบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีใ ช้บริการให้แก่
ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักให้มาใช้บริการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.13 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีมีค่าบริการถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ร้านอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.12 ล าดับถัดมา กลุ่มตัวอย่าง
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอย่างสม่ าเสมอ 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.09 หากกลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในคร้ังแรกก็จะกลับมา
ใช้บริการอีกในอนาคต ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 และปัจจัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจใ ช้บริการ
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการตอบสนองอย่างครบถ้วนและ
ตรงตามความต้องการมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.52 
 
5. อภิปรายผล  
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้ านคอมพิวเตอร์ของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือลักษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ
และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ท่ี
แตกต่างกัน โดยแยกพิจารณาลักษณะส่วนบุคคลในแต่ละ
ด้าน ได้ดังนี้  

- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอย่าง
สม่ า เ สม อและ ด้านกา รแนะ น า ร้ า นบ ริกา ร ซ่อม
คอมพิวเตอร์ให้แก่ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักใ ห้มาใ ช้
บริการ มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเพศชาย
มากกว่ากลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเพศหญิง  และมีผลต่อกา ร
ตัดสินใจของลูกค้าท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ
ลูกค้าท่ีมีการศึกษาในอนุปริญญา/ปวส./ปวช. มากกว่า
กลุ่มลูกค้าท่ีมีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

- การตอบสนองอย่างครบถ้วนและตรงตามความ
ต้องการของร้านคอมพิวเตอร์ มีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าท่ีอยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ช่วงอายุ 21-30 ปี 
และช่วงอายุ 31-40 มากกว่าลูกค้าท่ีมี ช่วงอายุระหว่าง 
41-50 ปี และมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ากลุ่มอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากกว่าลูกค้าท่ีมีกลุ่ม
อาชีพรับจ้างท่ัวไป พร้อมท้ังยังมีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากกว่ากลุ่ม ลูกค้า
ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายด้วย  

- ราคาค่าบริการท่ีแตกต่างกันของร้าน มีผลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าท่ีมีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/
ปวส./ปวช. มากกว่าลูกค้าท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และลูกค้าท่ีมีการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีตามล าดับ 

สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพงศ์   สิทธิพง ศ์ 
(2557) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของร้านขายคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ในจังหวัด
อ่างทองพบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
ขายคอมพิวเตอร์และร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยรวม
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของผุ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidences) เป็นปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการศึกษา
ของศิริพงศ์  สิทธิพงศ์ (2557) ไ ด้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของร้านขายคอมพิวเตอร์และ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดอ่างทอง พบว่า ลูกค้าท่ีมาใ ช้
บริการร้านขายคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ใน
จังหวัดอ่างทองให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายในระดับมาก ปัจจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ตัดสินใจ
ในการเลือกใช้บ ริการร้านคอมพิว เตอร์แต่ละปัจจั ย
ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ เรียงล าดับตามความส าคัญ 
ดังนี้ 

 - ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ืองต าแหน่งท่ีต้ังของ ร้าน
สามารถมองเห็นได้ง่าย มากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองความ
สะดวกในการเดินทางไปร้าน เป็นร้านท่ีมีหลายสาขา เป็น
ร้านท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้า ท่ีต้ังของร้านอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัย/ท่ี
ท างาน/สถานศึกษา และมีบริการซ่อมนอกสถาน ท่ี 
ตามล าดับ 

 - ปัจ จัย ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidences) กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเ ร่ืองของใน
ร้านมีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา
และเลือกซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีป้ายร้านท่ีสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ภายในร้านมี ส่ิง บันเทิงใ ห้ชม
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ระหว่างรอรับบริการ ทางร้านมีสถานท่ีจอดรถไว้ให้บริการ
ลูกค้าอย่างเพียงพอ การตกแต่งและความสะอาดภายใน
ร้าน  และร้านมี ท่ีนั่ง หรือ ห้อง รับรอง ส าห รับลูกค้า 
ตามล าดับ   

สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในกา ร ตัด สินใ จ เลือกใ ช้บ ริ กา ร ร้านคอมพิว เตอ ร์
ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 2 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ คือ ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidences) ซ่ึงปัจจัยท้ัง  2 ด้านนี้  เป็นส่ิง ท่ี
ผู้บริโภคต้องการในเ ร่ืองของต าแหน่ง ท่ีต้ังของ ร้านท่ี
สามารถเห็นได้ชัดเจน ลูกค้าสามารถเดินทางไปร้านได้
อย่างสะดวกสบาย ท่ีต้ังของร้านอยู่ใกล้สถานท่ีท างาน/ท่ี
พัก/สถานศึกษา มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบง่าย
ต่อการค้นหาและเลือกซ้ือเป็นต้น  
 
6.ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใ ช้
บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
- ร้านค้าควรก าหนดกลยุทธ์ใ ห้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด เช่น ท าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ร้านอ ย่างสม่ าเสมอเมื่ อทา ง ร้านมีการท ากิจ กรรม
สาธารณประโยชน์ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของร้าน 
เช่น แจ้งโปรโมช่ันของร้าน ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ติดต่อร้านผ่านหลากหลายช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
เช่น ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ เป็นต้น 

- องค์กรต้องเน้นการเปิดร้านใหม่หรือขยายสาขา
ไปยังสถานท่ีใกล้ชุมชน หรือใกล้สถานศึกษาเพ่ืออ านวย
ความสะดวกกับผู้บริโภคในการเดินทางไปใช้บริการ และมี
ท่ีนั่งส าหรับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ ส าหรับการให้บริการ
ท่ีสามารถรอรับอุปกรณ์กลับไปได้ และมีสถานท่ีจอดรถ
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
- การวิจัยคร้ังนี้ศึกษากลุ่มอ้างอิงเฉพาะผู้บริโภคท่ี

อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เท่านั้น 
ผลการวิจัยจึงสามารถอ้างอิงได้เฉพาะเขตพ้ืนท่ีท่ีก าหนด 
ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตเก็บ
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือจะได้ทราบถึง ผลการวิจัยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

น ามาเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาให้มีความครอบคลุมมาก
ย่ิงข้ึน 

- การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาถึง ตัวแปรอ่ืน  ๆ  ท่ี
น่าสนใจในการศึกษาเพ่ิมเติม เช่นการศึกษาด้านทัศนคติ 
หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีส าคัญเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบ
อิทธิพลของแต่ละตัวแปรท่ีมีความ สัมพันธ์กับความต้ังใจ
ซ้ือของผู้บริโภคได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
Participation of village health volunteer working At Suksala Standard Diamond Kalasin 

Province  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร ตัวอย่างท่ีใช้
ในท่ีศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 186 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างหลายข้ันตอน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความ รู้เ ก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยหาค่า KR-20 มีค่าเท่ากับ .78 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ค าถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .85 ค าถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วม มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 2.15, S.D = 0.41) คุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการมี  ส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร ความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r 
= .147) และ แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .370) 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม อาสาสมัครสาธารณสุข ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 

Abstract 
The purposes of this research were to study (1) the participation level of public health volunteers 

working in the diamond standard. (2) The relationship between personal characteristic and their 
participation. (3) The relationship between knowledge and participation. And (4) the relationship between 
social support and participation. The samples for this study was comprised of 186 health volunteers who 
worked at the diamond standard Kalasin province, which was selected by a multi-step sampling method. 
Data were collected using questionnaire. The reliability of the Knowledge Questionnaire on the 
performance of health volunteers (KR-20) was .78. The reliability of the questionnaire was used to 
determine the reliability of the questionnaire. Questions about social support , There are .85 questions 
about participation. The reliability was .93. The statistics used to analyze the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, chi-square test and Pearson's correlation coefficient. 

 The results of study showed that the participation of health volunteers working in the diamond 
standard was a moderate level. ( x  = 2.15, S.D = 0.41)   Personal characteristics were not correlated with 
their participation. The knowledge of health volunteers were correlated with participation with a 
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statistically significant of .05 ( r = .147) . The social support correlated with the participation with a 
statistically significant at .01 (r = .370). 
Keywords: Participation, Village Health Volunteer and Pearson's correlation coefficient 
 
1. บทน า  
 กระ ทรวง สา ธารณสุขไ ด้น าเอาห ลัก วิธีกา ร
สาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพของ
ประเทศ โดยเ ร่ิมด าเนิน งานคร้ังแรกในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – 
2524) และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซ่ึงแนวคิด
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน คือการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ท้ัง ด้านการค้นหาปัญหา การวางแผน
แก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนด้วยตนเอง ซ่ึงเป้าหมายหลัก
ในการใช้กลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐานนั้นเพ่ือให้ประชาชน
บรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซ่ึง ถือเป็นสิทธิมนุษย์ชน
พ้ืนฐาน การปรับระบบการบริการพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือ
รองรับการสาธารณสุขและการผสมผสานงานสาธารณสุข
เข้ากับงาน พัฒนาสังคม ซ่ึง ไ ด้บรรจุใ นแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 
2529) และมีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  ไ ด้มีการ
ประกาศเป็นนโยบายในแผนพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศอย่างชัดเจน โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทและมี่ส่วนร่วมอย่างในลักษณะของอาสาสมัคร
สาธารณสุข หรือท่ีเรียกกันว่า อสม .  โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญ ของการก่อต้ังอาสาสมัครสาธารณสุขก็คือ การท่ี
อาสาสมัครสาธารณสุขจะสามารถน าความ รู้ความเข้าใจ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ไปขยายผลให้ค าแนะน าแก่เ พ่ือน
บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านเก่ียวกับการส่ง เสริม และ
การป้องกันโรค รวมถึงการบ าบัดโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อย
ให้แก่เพ่ือนบ้านได้ ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดี
แก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและ
ครอบครัว เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของ
ประเทศไทยนั้น มีความสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน โดยเป็นองค์ประกอบท่ีมีความ
เช่ือมโยง กับงานบ ริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน ( Basic 
Health Service) ซ่ึงรัฐบาลได้เป็นผู้จัดใ ห้แก่ประชาชน 
องค์ประ กอบของ งานสาธารณสุขมู ลฐานดัง กล่า ว
ประกอบด้วยการบริการแบบผสมผสาน 4 ด้าน คือ การ
ป้อง กัน โ ร ค กา ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภาพอน ามั ย  กา ร
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น
งานท่ีประชาชนสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองออกเป็น

งาน ต่า ง ๆ ซ่ึง เ รี ยก ว่า เป็นอง ค์ประ กอบของ งาน
สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 14 องค์ประกอบคือ  งาน
โภชนาการ งานสุขศึกษา การรักษาพยาบาล การจัดหายา
ท่ีจ าเป็น การสุขาภิบาลและจัดหาน้ าสะอาด อนามัยแม่
และเด็กและการวางแผนครอบครัว งานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในท้องถ่ิน การสร้างเสริมภูมิ คุ้ม กันโรค การ
ส่ง เสริมสุขภาพฟัน การส่ง เสริมสุขภาพจิต อนามั ย
ส่ิงแวดล้อม คุ้มครอง ผู้บริโภค การ ป้องกันควบคุม
อุบั ติ เ ห ตุ  อุ บั ติ ภัย  และ โ รคไ ม่ ติด ต่อ  และ เ อดส์ 
อง ค์ประกอบของง านสาธา รณสุขมู ลฐาน ท้ัง  14 
องค์ประกอบนี้ ไม่จ าเป็นต้องเร่ิมทีเดียวพร้อมกันหมดทุก
อย่าง อาจจะเร่ิมในเร่ืองท่ีประชาชนคิดว่าเป็นเ ร่ือง ท่ีมี
ความจ าเป็นจริง ๆ ของชุมชนของ ตนเองก่อน แล้ ว
ภายหลังต่อมาก็ขยายต่อไปได้อีก และถ้าหากชุมชนใดไม่มี
ปัญหาในบางเร่ืองเหล่านี้ องค์ประกอบท่ีด าเนินการก็อาจ
ลดลงได้ตามสภาพของความเป็นจริงของชุมชน   นั้น ๆ 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุได้ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุข
มูลฐาน โดยได้พัฒนารูปแบบการด าเนินงานในรูปแบบ
ของสุขศาลาหมู่บ้านหรือท่ีเรียกว่า “สุขศาลากาฬสินธ์ุ” 
ริเร่ิมในปีงบประมาณ 2552 โดยวิวัฒนาการจาก ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ในอดีตท่ีก าหนด
รูปแบบเหมือนกันท่ัวประเทศ แต่ปัจจุบันไม่ไ ด้มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง จึงมีระดมความเห็นและหารูปแบบ
การด าเนินงานของระบบบริการสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 
อันเป็นไปเป้าประสงค์ (Goal) การสร้างระบบสุขภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง และวิสัยทัศน์ “ชาวกาฬสินธ์ุสุขภาพดีแบบ
พอเพียง ในปี 2555” พร้อมจัดท าพิจารณ์ ลงคะแนนการ
ต้ังช่ือจากภาคีเครือข่ายต่าง ท้ัง  อสม . อปท. ผู้บริหาร 
นักวิชาการ จากหน่วยงานสาธารณสุข จนได้ช่ือ “สุข
ศาลา” โดยมีการออกแบบเอกลักษณ์ ให้มีความโดดเด่น 
ติดปาก ติดใจ ประชาชน เข้าถึงบริการง่าย เป็นเหมือน 
ห้างสุขภาพชุมชน สร้างสุขภาพคนให้แข็งแรง เมืองไทย
เข้มแข็ง โดยมีกรอบแนวคิดหลักคือให้เป็นสถานบริการ
สุขภาพของคนในชุมชนท่ีให้บริการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 
ด้วยความรักเอ้ืออาทร เป็นการบริการแบบองค์รวม  อัน
เป็นเอกลักษณ์ของไทยแต่มีความเป็นสากล โดยยึดหลัก
ปรัชญาพอเพียงมาพัฒนาเพ่ือการมีสุขภาพดีของคนใน
ชุมชน การด าเนินงานน าไปสู่ การพัฒนาความส าเร็จของ
การด าเนินงานพัฒนาสุขศาลาท่ีได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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และรายละเอียดของมาตรฐานท่ีด าเนินการ ก าหนดข้ึน
จากการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไ ด้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรสัง กัด
โรงพยาบาลส่งเ สริมสุขภาพต าบล  ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าองค์กรชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ปราชญ์ชาว บ้าน  ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลาและประชาชนผู้ใช้บริการท่ีสุขศาลา 
โดยเทียบเคียงผลการวิจัยของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ด าเนินงานสุขศาลา กาฬสินธ์ุ ใ ห้มีทิศทาง ท่ีชัดเจนใน
แนวทางเดียวกันสามารถประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีและใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดระดับในการพัฒนา
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับพ้ืนฐาน 2) ระดับเงิน 3) 
ระดับทอง และ 4) ระดับเพชร เพ่ือใ ช้เป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ และวิชาการ 
รวมท้ังการพัฒนาจากระดับ เงินเข้าสู่ระดับเพชร ซ่ึง เป็น
ระดับการพัฒนาข้ันสูงสุดของ การด าเนินงานสุขศาลา 

 จากการด าเนินงานสุขศาลา ดังกล่าวท่ีผ่านมามี
การจัดระดับความส าเร็จ พบว่า มีความแตกต่างกันท้ัง ส่ี
ระดับ เช่น การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนา
ระบบบริการ การบริหารจัดการ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย ด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม .ท่ีมี
ส่วนรวมปฏิบัติงานในสุขศาลา ท่ีอาจจะมีความแตกต่าง
กัน และในเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน
ของ อสม.การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ี การมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามข้ันตอนต่าง ๆ การรับรู้ต่อ
ผลประโยชน์จากการการเข้าร่วมกิจกรรม การได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชน การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชน ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการท่ีทราบถึงปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร ความท้ัง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงานสุขศาลา 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
ของสุขศาลาให้มีคุณภาพ ครอบคลุมในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน มุ่งให้ประชาชนได้การ
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ รู้ในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในสุขศาลากับการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุข
ศาลามาตรฐานระดับเพชร  
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุน
ทางสังคมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร 
   
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
 กา รศึกษาคร้ั ง นี้ เ ป็น การ วิจั ย เชิ งพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยศึกษาแบบภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional Study) มีจุดมุ่งหมายท่ีจะอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประ ชากรในการ วิจัยคร้ัง นี้  อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาท่ีได้มาตรฐาน
ระดับเพชร ปี 2557 ท่ีส่งเข้ารับการประกวดสุขศาลาของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ จ านวน 18 แห่ง/
ต าบล/อ าเภอ ประชากรท้ังส้ิน รวมท้ังส้ิน 360 คน  
  กลุ่มตัวอย่างใ นการวิจัย คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาท่ีได้มาตรฐาน
ระดับเพชร ปี 2557 ท่ีส่งเข้ารับการประกวดสุขศาลาของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ จ านวน 186 คน 
ซ่ึงได้มาโดยด าเนินการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากรายช่ือ และมีวิธีการ
ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจข้อมูลเพ่ือประมาณค่าเฉล่ีย 
กรณีทราบขนาดประชากร4 วิธีการการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ประชากรในแต่ละพ้ืนท่ีมีโอกาสถูกเลือกเท่ากันและ
ให้มีการกระจายเป็นสัดส่วนตามหมู่บ้านของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาท่ีได้มาตรฐาน
ระดับเพชร จึงด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
รายช่ือ  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  กระบวนการวิจัยนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
ใช้แบบสอบถาม ถามอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของอสม.ท่ี
ปฏิบัติงานท่ีสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร เ ก่ียวกับ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระ ดับการศึกษา รา ยได้ของ
ครอบครัวเฉล่ียต่อปี และระยะเวลาท่ีเป็นอสม. 
.  ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของอ
สม. ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร ไ ด้
พัฒนาค าถามมาจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยค าถามเป็น
แบบเลือกค าตอบ Interval Scale มีใ ห้เลือกตอบ 2 
ตัวเลือก คือ “ถูก” และ “ผิด”เกณฑ์การให้คะแนน  ตอบ
ถูก หมาย ถึง เ มื่อข้ อความในประ โยคนั้ นตร งตาม
ข้อเท็จจริง ให้  1  คะแนน ตอบผิด หมายถึง เมื่อข้อความ
ในประโยคนั้นไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ใ ห้  0  คะแนน 
เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนระดับความรู้ ใช้การพิจารณา
แบ่งระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ มีเกณฑ์แบ่งคะแนน
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   ความรู้ระดับมาก   ได้คะแนนต้ังแต่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป    
   ความรู้ระดับปานกลาง ไ ด้ ค ะ แ น น อ ยู่
ระหว่างร้อยละ 60-79.99   
   ความรู้ระดับน้อย   ได้คะแนนต่ ากว่า
ร้อยละ 60     
  ส่วนท่ี 3 แรงสนับสนุนทางสังคมของอสม. ท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร โดยค าถาม
เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือให้คะแนนแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ เกณฑ์การให้
คะแนน ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 
   ข้อค าถาม  เกณฑ์การให้คะแนน 
    ได้รับน้อย     1  
    ได้รับปานกลาง   2  
    ได้รับมาก     3  
  เกณฑ์ในการแปลความหมาย คะแนนแรง
สนับสนุนทา งสัง คมอสม. ท่ี ปฏิบั ติงาน ในสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชรโดยแบ่งเกณฑ์ คิดคะแนน (คะแนน
สูงสุด – คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช้ัน สรุปผลเป็น 3 ระดับ 
คือ น้อย ปานกลาง มาก ดังนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึ ง 
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ น้อย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.32 หมายถึ ง 
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ  
ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 2.33 – 3.00 หมายถึ ง 
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ มาก  
  ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมของอสม. ท่ีปฏิบัติงาน
ในสุขศาลา ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือให้
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก 
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   ข้อค าถาม    เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้
คะแนน    
    มีส่วนร่วมน้อย       1 
    มีส่วนร่วมปานกลาง     2 
    มีส่วนร่วมมาก      3 
 เกณฑ์ในการแปลความหมาย คะแนนการมีส่วน
ร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชรโดยแบ่งเกณฑ์ คิดคะแนน (คะแนน
สูงสุด – คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช้ัน สรุปผลเป็น 3 ระดับ 
คือ น้อย ปานกลาง มาก ดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66  หมายถึง  มีส่วนร่วม
ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.32  หมายถึง  มีส่วนร่วม
ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 2.33 – 3.00  หมายถึง  มีส่วนร่วม
ในระดับมาก. 
 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือน าแบบสอบถามท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความชัดเจนของ
ภาษา และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการแนะน า 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เป็นการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC : 
Index of item Objective Congruence) โ ดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน น าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
พิจารณาและได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาจัดพิมพ์และ
น าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ อสม.ท่ีปฏิบัติงานในสุข
ศาลา จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความ รู้เ ก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของอสม. ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐาน
ระดับเพชร โดยก าหนดให้ข้อท่ีถูกได้ 1 คะแนน ข้อท่ีผิด
หรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน โดยหาค่า KR-20 ตามสูตรของ 
Kuder-Richardson4 มีค่าเท่ากับ .78 หาค่าความเช่ือมั่น
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ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ตาม
วิธีการของ Cronbrach’s Alpha Coefficient แต่ละส่วน
ได้ผลดังนี้ ค าถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .85 ค าถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วม มี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เคร่ืองมือ ซ่ึง ผู้วิ จัยไ ด้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 186 ชุด หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทุกชุดเสร็จ
แล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามแต่ละชุด แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
โดยใช้ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่ า ต่ า สุ ด  ( Minimum) และ ค่า สู ง สุด 
(Maximum) เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลคุณลักษณะทาง
ประชากร  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) โดย
การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง ด้วย
ระดับการวัดของ ตัวแปร ระดับ มาตรานามบัญญั ติ 
(Nominal scale) และมาตราจัดล าดับ (Ordinal scale) 
ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi Square) เป็นสถิติทดสอบ ส่วน
ระดับตัวแปร มาตราอันตรภาคช้ัน (Interval scale) และ
มาตราอัตราส่วน (Ratio scale) ใ ช้สถิติสัมประสิทธ์ิ
สห สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น  ( Pearson’s correlation 
coefficient) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
87.14 อายุต่ าสุด 20 ปีอายุสูงสุด 67 ปีอายุเฉล่ีย 47.40 
ปีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.12 ปีสถานภาพสมรสคู่ คิด

เป็นร้อยละ 84.86รองลงมาคือ มีสถานภาพ หม้าย/หย่า 
และโสด คิดเป็น ร้อยละ 8.14 และ7.00ตามล าดับ 
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อย
ละ 38.71 มีรายได้ต่อปี 20,001-60,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ52.15 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) น้อยสุด 1 ปี ระยะเวลามากสุด 31 ปี ระยะเวลาเฉล่ีย 
12.37 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.43 ปี 
 2. ความรู้เ ก่ียวกับการปฏิบัติงานของอสม. ท่ี
ปฏิบัติงานท่ีสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร พบว่า อสม.ท่ี
ปฏิบัติงานท่ีสุขศาลามาตรฐานระดับเพชรมีความ รู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับความ รู้มาก จ านวน 
153 คน คิดเป็นร้อยละ 82.62 รองลงมา คือ ระดับ
ความรู้ปานกลาง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และระดับ
ความรู้น้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07 ตามล าดับ 
 3 .แรงสนับสนุนทางสังคม โดยรวมอยู่ ใ นระดับมาก   ) x  = 
2.39, S.D = 0.25  (โดยรายด้านท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก

ท่ีสุด คือ ด้านแรงสนับสนุนจากครอบครัว ) x  = 2.55, S.D = 0.37 (

 และด้านแรงส นับสนุนจากชุมชน   ) x  = 2.54, S.D = 0.47 (
ตามล าดับ ส่วนรายด้านท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อยท่ีสุด คือ ดา้น

แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ) x  = 2.25, 
S.D = 0.42 และ ด้านการรับรู้และข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของ 

อสม) . x  = 2.24, S.D = 0.43(  
 4 .การมีส่วนร่วมของ อสม .ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐาน
ระดับเพชรโดยรวมร่วมอยู่ในระดับปานกลาง    ) x      = 2.15, S.D = 
0.41) โดยรายด้านท่ีการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจวางแผน ) x   = 2.51, S.D = 0.47) และด้านการมีส่วน

ร่วมในการค้นหาปัญหา ) x    = 2.45, S.D = 0.49) ตามล าดับ ส่วน
รายด้านท่ีการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในประเมินผล )
x   = 1.74, S.D = 0.69) และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ) x   =

1.96, S.D = 0.83) ตามล าดับ 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับ

การมี ส่วน ร่วมของ  อสม . ท่ีป ฏิบัติ งานใ นสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชร  
 

ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การศึกษา และรายได้ กับการมีส่วนร่วมของ อสม .ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐาน
ระดับเพชร 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 
)ร้อยละ(  

ระดับการมีส่วนร่วม 
2  p-value น้อย ปาน  

กลาง 
มาก 

เพศ  
ชาย 24 )12.91( 10 )41.67( 6(25.00) 8)33.33( 9.440 .069 
หญิง 162)87.09( 25)15.43( 62)38.27( 75 )46.30(   
ระดับการศึกษาประถมศึกษา 50)30.12( 12)24.00( 19)38.00( 19)38.00( 16.455 .171 
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มัธยมศึกษาตอนต้น 47)22.58( 7)14.89( 21)44.69( 19)40.42(   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 72)37.10( 10)13.89( 23)31.94( 39)54.17(   
ปวช. 6)3.22( 4)66.66( 1  ) 16.67( 1  ) 16.67(   
อนุปริญญา 2  ) 2.15( 0)0.00( 1)50.00( 1)50.00(   
ปวส. 9  ) 4.83( 2)22.22( 3 )33.33( 4)44.45(   
รายได้ 
ต่ ากว่า 20,000 บาท 29)15.59( 7(24.14) 10(34.48) 12)41.38( 1.846 .933 
20,001 -60,000 บาท 97)52.15( 18)18.56( 35)36.08( 44)45.36(   
60,001 –100,000 บาท 44)23.66( 6)13.63( 17)38.64( 21)47.73(   
มากกว่า 100,000บาท 16)8.60( 4)25.00( 6)37.50( 6)37.50(   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลา

มาตรฐานระดับเพชร  
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างอายุระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 

    ความรู้ เก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและแรงสนับสนุนทางสังคม 
    กับการมีส่วนร่วมของ อสม. ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วม)r( p -value 

อายุ -.033 .656 
ระยะเวลาการเป็น อสม. -.128 .083 
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อสม. .147* .045 
แรงสนับสนุนทางสังคม .370** .001 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    จากตาราง ท่ี 2 พบว่า ความ รู้เ ก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของ อสม. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
ส่วนร่วมของอสม.ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
( r = .147) แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของ อสม .ท่ีปฏิบัติงานในสุข
ศาลาระดับเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r 
= .370) แต่ พบว่า อายุ และระยะเวลาการเป็น อสม.ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ อสม.ท่ีปฏิบัติงานใน
สุขศาลาระดับเพชร   

 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

  จากสรุปผลการวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐาน
ระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีประเด็นส าคัญท่ีน ามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย พบว่า การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุข

ศาลามาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธ์ุ อยู่ในระดับ
ปานกลาง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐ านระดับเพชร จังหวัด
กาฬสินธ์ุ อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
อาสาสมัครสาธารณสุขขาดความตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วม ถึงบทบาทและหน้า ท่ีของการเป็นอาสาสมัคร 
อาสาสมัครสาธารณสุขบางท่านไม่มีเวลาว่างมากพอใน
การปฏิบัติงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่มี
สถานภาพคู่ท าให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้เต็มท่ี ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษยาภัสสร์ ขาวประทุม 
(25 56 ) ไ ด้ ศึกษา กา รมี ส่วนร่ วมของ อาสาสมั คร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า 
มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปลานกลาง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของทวีศิลป์ ไชยบุตร (2550) ไ ด้
ศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
กิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อ าเภอบ้านม่วง 
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จังหวัดสกลนคร พบว่า ลักษณะการมี ส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรมศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิษณุ  คลั ง สิน  ( 2 55 2 ) ท่ีพบ ว่า อาสาสมั คร
สาธารณสุขเขตเทศบาลต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสาธารณสุขมูล
ฐานท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 

 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน
สุขศาลาม าตรฐานระดับ เพชร  พบ ว่า เ พศไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ อสม.ท่ีปฏิบัติงานใน
สุขศาลามาตรฐานระดับเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษยาภัสสร์ 
ขาวประทุม (2 556 ) ไ ด้ ศึกษา กา รมีส่ วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขใ นการส่ ง เสริ มสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีเพศ
ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่า งไม่มี นัยส า คัญทา งสถิติ  และ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านใน
งาน ส่ง เสริ มสุขภาพผู้ สูง อายุ  อ าเภอปาย จัง หวัด
แม่ ฮ่องสอน พบ ว่า  ปัจ จัย ส่วน บุคคล  ไ ด้แก่  เ พศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการมีส่วนร่วม
ในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษามัชฌิมา เวชกุล (2553) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาลกระบ่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรใน
โรงพยาบาลกระบ่ี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ต าแหน่ง รายได้เฉล่ียต่อเดือน แผนกท่ีท างาน มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
ของโรงพยาบาลกระบ่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

 อายุ พบว่า อายุของ อสม. ท่ีปฏิบัติงานท่ีสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชร ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของ อสม. ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร ซ่ึง เมื่อ
พิจา รณา อา ยุเ ฉล่ียของอาสาสมัครสา ธา รณสุข ท่ี
ปฏิบัติงานนั้นอยู่ในช่วงวัยท างาน แต่เนื่องด้วยการท างาน
ของอาสาสมัครจะเป็นการท างานท่ีมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
คอยแนะน า ให้ความรู้ ดูแลและนิเทศงานอย่างใกล้ชิด จึง
ท าให้อายุไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุดปรีชา เตียติวิริยะกุล 
(2559) ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไ ด้แก่ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการมีส่วนร่วม
ในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษยาภัสสร์ ขาว
ประทุม (2556) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตามอายุมีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
มัชฌิมา เวชกุล (2553)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลกระบ่ี .พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลกระบ่ี ไ ด้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่ง รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน แผนกท่ีท างาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลกระบ่ี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สถานภาพสมรส  พบว่า สถานภาพสมรส ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ อสม.ท่ีปฏิบัติงานใน
สุขศาลาระดับเพชร เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากมีสถานภาพหม้าย/หย่า จะเป็น
ผู้ท่ีมีเวลามากกว่า เนื่องจากไม่ต้องห่วงเร่ืองการให้เวลา
กับครอบครัว และส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีอายุมากแล้ว ท าใ ห้
ไม่มีภาระเร่ืองลูกและมีอิสระในด้านการเงินมากกว่า ท า
ให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้มากกว่าสถานภาพ
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของธวัชชัย วีระกิติกุล 
(2552) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง พบว่า 
สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของ อาสาสมั ครสาธารณสุขประ จ าหมู่ บ้า น แ ต่ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษยาภัสสร์ ขาวประทุม 
(2 55 6)  ไ ด้ศึกษา กา รมี ส่วนร่ วม ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตาม สถานภาพสมรส มีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของมัชฌิมา เวชกุล (2553) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
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ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลกระบ่ี 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลกระบ่ี 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ต าแหน่ง  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน แผนกท่ีท างาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
กระบ่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมของ  อสม. ท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร พบว่า ระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ อสม .ท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า
อาสาสมัครส่วนใหญ่มีระดับท่ีการศึกษาต่ าว่า ปวช. เป็นผู้
ท่ีมีอาชีพท่ีอยู่กับบ้านและชุมชน ไม่ได้ออกไปท างานนอก
บ้าน จึงท าให้มีเวลาและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาสุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) 
ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ ฮ่องสอน พบ ว่า  ปัจ จัย ส่วน บุคคล  ไ ด้แก่  เ พศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับการมีส่วนร่วม
ในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษยาภัสสร์  ขาว
ประทุม (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตาม ระดับการศึกษา มีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พรชุลี จันทร์แก้ว (2553) ศึกษา การมีส่วน
ร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการ ในอ าเภอละงู จังหวัดสตูล พบว่า 
ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการ ในอ าเภอละงู จังหวัดสตูล แต่มี
ทิศทางไม่ชัดเจน 

รายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อปีกับการมีส่วนร่วมของ 
อสม. ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร พบว่า
รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ อสม .ท่ี
ปฏิบั ติงานใน สุขศาลา ระดับเพชรซ่ึ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุดารัตน์ หล่อเพชร (2554) ศึกษาปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานสุขภาพภาคประชาชน 
พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เ ก่ียวกับเ ร่ือง เพศ อายุ 
ลักษณะการประกอบอาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส และ
ระยะเวลาการเป็น อสม. ปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี

ความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม . 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูดิท เตชาตวัฒน์และ
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ (2556) ศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านท่ี
ปฏิบัติงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
โครงสร้างประชากรกับผลการปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า 
การมีต าแหน่งอ่ืนในชุมชน และความรู้ ท่ีมีความสัมพันธ์
กับผลการปฏิบัติงานของ อสม.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับธวัชชัย วีระกิติกุล (2552) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ ประกอบด้วย อายุ 
รายได้ สถานภาพและระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยพบว่ารายได้มีความสัมพันธ์ในทางลบ
ระดับต่ า ( r = 0.16)  กับการปฏิบัติตามบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ระยะเวลาการเป็น อสม.ท่ีปฏิบัติงานท่ีสุขศาลา
มาตรฐานระดับเพชร พบว่า ระยะเวลาการเป็น อสม. ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ อสม.ท่ีปฏิบัติงานใน
สุขศาลาระดับเพชร เนื่องจาก    อสม. ท่ีปฏิบัติงานในสุข
ศาลามาตรฐานระดับเพชร เป็นผู้ท่ีไ ด้รับการฝึกอบรม
โดยเฉพาะ จึงท าให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ซ่ึงสอดคล้อง
การศึกษาของกฤษยาภัสสร์ ขาวประทุม (2556) ได้ศึกษา 
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่ง เสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม ระยะเวลาการเป็น 
อสม. มีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องการศึกษาของ สุดปรีชา 
เตียติ วิริ ยะ กุล  ( 25 59 )  ศึกษาการมีส่ วน ร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านในงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ไ ด้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการเป็น อสม.กับ
การมีส่ วนร่วมในง านส่ง เสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ไม่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในสุขศาลากับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐาน
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ระดับเพชร พบว่า ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ อส
ม.มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของอสม .ท่ี
ปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (r = .147) และพบว่าแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของ อสม .
ท่ีปฏิบัติงานในสุขศาลาระดับเพชร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 (r = .370)  ท้ังนี้ เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานของ  อสม. มีความรู้สึกภูมิใจและมีเกียรติท่ีไ ด้
ปฏิบัติงานและมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
และการได้การอบรมเพ่ิมพูนทักษะต่างอยู่เสมอ ท าใ ห้มี
การความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง
ได้ชัดเจนข้ึน และเนื่องมาจากแรงจูงใจเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อสม. เช่น การท่ีสามารถท างานส าเ ร็จไ ด้
ตามเป้าหมายการเป็น อสม. ท าให้รู้สึกภูมิใจและมีเกียรติ 
รวมท้ั งความรับผิชอบท่ีมี ต่อง าน ซ่ึ งสอดคล้องกบ
การศึกษาของสุดารัตน์ หล่อเพชร (2554) ศึกษาปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในงานสุขภาพภาคประชาชน 
พบว่า ความรู้ไม่มีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน การ
ได้รับความรู้ต่างกันแต่ระดับการปฏิบัติงานไม่ต่าง กัน 
เนื่องมาจากแรงจูงใจเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อส
ม. เช่น การท่ีสามารถท างานส าเร็จได้ตามเป้าหมายการ
เป็น อสม. ท าให้รู้สึกภูมิใจและมีเกียรติ รวมท้ังความรับผิ
ชอบท่ีมีต่องาน 
 ข้อเสนอแนะ 

  1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มี
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับความรู้มาก แต่
ยังมีบางประเด็นท่ีเข้าใจผิด ดังนั้นจะต้องอาศัยการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ
การได้การอบรมเพ่ิมพูนทักษะต่างอยู่เสมอ จึงจะท าใ ห้มี
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้ 
ชัดเจนข้ึน รวมท้ังการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ควรมีการจัด
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ มอบส่ิงของหรือเงินรางวัลแก่ 
อสม.ผู้ท่ีมีผลงานเด่น เป็นต้น 

  2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้าน อสม. ควรมี
การกระตุ้นและเน้นย้ าให้ ท้ัง อสม. ท่ีเข้ามาใหม่และ อส
ม. ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีมาก่อน ไ ด้รับรู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองอยางชัดเจน ท้ังด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา ด้านการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงาน  

  3. ควรมีการศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ ในการมี
ส่วนร่วมของในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบการมีส่วนร่วมท่ี
ของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

โรงเรียน กลุ่มเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการด าเนินสุข
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การพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนูรังสิมาเพ่ือใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก  
Development of capsaicin extracted from Rungsima chili for use in the chili gel 

 
อัจฉรา แก้วน้อย1* สุชาดา มานอก1 ศุภรัตน์ ดวนใหญ่1 ยุวดี หงษ์พรหม2  

1 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย, 2 สาขาวิชาการแพทย์แผน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย กรุงเทพฯ 

*E-mail: kaewnoi_a@yahoo.co.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนูรังสิมาท่ีปลูกแบบปลอดสารท่ีจังหวัดสุโขทัย เพ่ือใช้

ในการท าผลิตภัณฑ์เจลพริก โดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ เอทานอล (Ethyl alcohol)  เมทานอล (Methyl alcohol)  และอะซิ
โตน (Acetone)  ท่ี 3 ช่วงอุณหภูมิคือ 60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 ช่ัวโมง จากการศึกษาพบว่า ณ สภาวะ
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ในการสกัด  3 ช่ัวโมง ให้ผลการสกัดสารสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนพัูนธ์ุรังสิมาได้ปริมาณมาก
ท่ีดีท่ีสุด โดยเมทานอลให้ปริมาณสารสกัดหยาบมากที่สุดคือร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ อะซีโตน (ร้อยละ 
32.0%) และ เอทานอล (20.7%) ตามล าดับ เมื่อท าการวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในสารสกัดท่ีได้ด้วยวิธี HPLC พบว่า 
การสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลอุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมงมีปริมาณแคปไซซินในสารสกัดสูงท่ีสุดคือร้อยละ 
96.14 w/w รวมท้ังการพัฒนาต ารับเจลพริกจากแคปไซซินท่ีสกัดได้ มีความคงตัวท่ีดี โดยทดสอบความคงตัวทางกายภาพใน
สภาวะร้อนสลับเย็น พบว่า ต ารับเจลแคปไซซินมีความคงตัวท่ีดี ไม่มีการแยกช้ัน ไม่มีการเปล่ียนแปลงของสีและกล่ิน ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.67±0.000 - 6.78 ±0.040 และค่าความหนืดในต ารับเจลจากสารสกัดพริก อยู่ในช่วง 52,700 
±1400 - 70,900 ±1502 
ค าส าคัญ : พริกรังสิมา สารสกัดพริก การสกัดด้วยตัวท าละลาย แคปไซซิน  เจลพริก  
 

Abstract 
This research aimed to study the extraction of capsaicin, from non-pesticide contaminated 

Rungsima chili cultivated at Sukhothai province, for use in the chili gel.  Using three solvents; ethyl alcohol, 
methyl alcohol and acetone for extraction at at 60, 80 and 90 0 C for 1, 2 and 3 hours.  The result showed that 
the extraction at 60 0 C for 3 hours gave the high yield of capsaicin from Rungsima chili extraction.  The extraction 
with methyl alcohol gave the highest 38.8 %, acetone gave 32.0 % and ethyl alcohol gave 20.7% W/W yield of 
crude capsaicin extracted.  When analyzing the capsaicin content of the extracts by HPLC, the ethanol extraction 
at 60 0 C for 3 hours revealed the highest capsaicin content (96.14%).  The stability test was determined by 
heating cooling cycle found that capsaicin gel formula is good stability, homogenous, no change of color 
and smell, the pH value was 6.67±0.000 - 6.78 ±0.040 and viscosity was 52,700 ±1400 - 70,900 ±1502. 
Keyword : Rungsima chili, Chili extract, solvent extraction, capsaicin, chili gel  
 
1. บทน า 

เนื่องจากภูมิประเทศของไทยเหมาะกับอาชีพ
เกษตรกรรม  อีกท้ัง ภูมิทัศน์ ท่ีสวยงามและวิถีชีวิตท่ีมี
เอกลักษณ์ทางการเกษตรนี้ดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรของ
ไทยนั้นใช้แรงงานถึง 1 ใน 3 ของประชากรท้ังหมด โดย
สร้างรายได้ใ ห้ประเทศเพียงได้ไม่ถึง  10% ของ GDP  
ดังนั้นงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคัญมาก พริกเป็นพืชท่ีคนไทยใช้ในชีวิตประจ าวัน

และมีผลิตภัณฑ์จากพริกหลากหลายชนิด พริกในประเทศ
ไทยนั้นมีหลายสายพันธ์ุแต่พริกข้ีหนูรัง สิมา เป็นพริกท่ี
ดูแลง่าย พริกรังสิมาจะมีทรงพุ่มต้นจะมีแขนงเยอะ ติดลูก
ดก ใหญ่ ผลผลิตสูง ใบเรียวเล็ก สามารถท าให้สภาพแปลง
โปร่งท าให้ความช้ืนน้อย ลดอัตราการเกิดโรคได้และ
ต้านทานโรค ผู้วิจัยสนใจทดลองปลูกพริกรัง สิมาแบบ
ปลอดสารในจังหวัดสุโขทัย และศึกษาความเป็นไปได้ใน
การแยกสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนูรังสิมาเพ่ือใ ช้ในการ
ท าผลิตภัณฑ์เจ ลพริก ให้เ ป็นอีกทาง เลือกหนึ่ งของ



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 51 ~ 

เกษตรกร  เจลพริกเป็นต ารับยาท่ีอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (ยาสมุนไพร)  กลุ่ม ท่ี 2 ( บัญชียาพัฒนาจาก
สมุนไพร) ซ่ึงมีข้อบ่งใช้เป็นยาใช้ภายนอกส าหรับบรรเทา
อาการปวดและอักเสบ เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ และ
ปวดป ลายป ระ สา ทจ า กโ รค เ บาห วาน เ ป็น ต้ น 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2556) 
 สารสกัดพริก (Capsaicin)  จะออกฤทธ์ิท่ีระบบ
ประสาทส่วนปลาย ผ่านทางเส้นประสาทรับความ รู้สึก
ชนิด (C-fiber type)  ท่ีมีผลท าให้มีการหล่ังของสารส่ือ
ประสาทไปยังสมอง จากประโยชน์ของสารสกัดพริก 
(Capsaicin) ในการลดอาการปวดดังกล่าวจึงมีการศึกษา
มากมายเก่ียวกับฤทธ์ิของ Capsaicin  ในการรักษาอาการ
ป่วยหลายชนิด โดยใช้ในรูปแบบยาทาเฉพาะท่ี เช่น 
อาการปวดกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ (อรพรรณ ธนสุทธิ
กา ร  และอัญ ญรัตน์ ช่ื นจิ ต กุลถา วร , 25 5 2)  ไ ด้
ท าการศึกษา การพัฒนาเจลพริก ซ่ึงเป็นต ารับยาท่ีอยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาสมุนไพร)  กลุ่ม ท่ี 2 ( บัญชียา
พัฒนาจากสมุนไพร) ซ่ึงมีข้อบ่งใช้เป็นยาภายนอกส าหรับ
บรรเ ทาอากา รปวดและอักเ สบ เช่น  ปวดข้อ  ปวด
กล้ามเนื้อ และปวดปลายประสาทจากโรคเบาหวาน เป็น
ต้น โดยใช้เจลพริกท่ีมีความเข้มข้นของแคปไซซินร้อยละ 
0.025 โครงการพิเศษนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการ
เตรียมต ารับเจลพริก ให้ได้เจลท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดี 
และมีปริมาณสารส าคัญตามข้อก าหนดของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ  
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาการปลูกพริก
รังสิมาโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงท่ีจังหวัดสุโขทัย ศึกษาสภาวะ
ท่ีเหมาะสมในการสกัดสารแคปไซซินในพริกข้ีหนูพันธ์ุ
รังสิมา โดยใช้เทคนิค HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณ
แคปไซซิน และท าการทดสอบค่าความคงตัวทางกายภาพ
และทางเคมีศึกษาของผลิตภัณฑ์ต ารับยาเจลพริกจากสาร
สกัดแคปไซซิน และใช้เป็นแนวทางการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ในอนาคต  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมผลผลิตจากพริก 
เพาะปลูกพริกพันธ์รังสิมา ในพ้ืนท่ีดินร่วนปน

ทราย  มีการระบายน้ าดี  ไม่มีน้ าท่วมขังหรือช้ืนแฉะ  
เพราะจะท า ให้รากเน่าและตายได้ เ ร่ิมปลูกต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม -  กุมภาพันธ์ เป็นช่วงท่ีเก็บผลผลิตในฤดูแล้ง ท า
ให้สะดวกในการตากแห้ง และช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของพริกข้ีหนูรัง สิมา 24–29 องศา

เซลเซียส การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ เลือกเมล็ดพันธ์ุพริกท่ีไม่
สมบรูณ์ออกโดยน าเมล็ดพันธ์ุแช่น้ าสะอาด เมล็ดพันธ์ท่ี
เสียจะลอยน้ าแล้วคัดออก น้ าไปแช่น้ า อุ่นท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน ประมาณ 30 
นาที ก่อนน าไปเพาะกล้า การเพาะเมล็ดพันธ์ุในแปลง น า
เมล็ดพันธ์ุหว่านให้กระจายท่ัวท้ังแปลงเพาะ หรือโรยเมล็ด
เป็นแถวลงไปในร่องลึก  0.6–1 ซม. ห่าง กันแถวละ
ประมาณ 10 ซม. กลบด้วยปุ๋ยหมักท่ีสลายตัวดีแล้วหรือ
ดินผสมละเอียดรดน้ าให้ชุ่มเสมอ คลมุด้วย ฟางแห้งหรือ
หญ้าแห้งบางๆ เมื่อกล้าเร่ิมงอกมีใบจริงอายุประมาณ 
12–15 วัน ถอนแยกต้นท่ีเป็นโรคไม่ สมบรูณ์หรือต้นท่ีข้ึน
เบียดกันแน่นเกินไปท้ิงให้มีระยะห่างกันพอสมควรและ
ควรให้ปุ๋ยเสริมทางใบเพ่ือให้ต้น กล้าเจริญเติบโตและ
แข็งแรง  เมื่อต้นกล้าอายุ 30–40 วัน  จึง ย้ายลงปลูกใน
แปลงใหญ่ได้ 
เก็บผลผลิตจากพริกพันธ์ุรังสิมา เ ร่ิมเก็บต้ังแต่ต้นเดือน
มกราคม 2560 เก็บเฉพาะผลแก่สีแดงทุกเช้า ติดต่อกันจน
หมดผลผลิต  

น าพริกท่ีเก็บได้มาตากแห้ง การตากแดด  คือ
การน าพริกท่ีคัดเลือกแล้วน ามาตากแดดโดยตรง  แผ่พริก
บางๆบนสักกะสี โดยตากแดดท้ิงไว้ 7 วัน 
ภาพท่ี 1 ภาพต้นพริกรังสิมา หลังปลูกเป็นเวลา 75 วัน 
 

 ภาพท่ี 2  ผลพริกรังสิมา หลังเก็บเก่ียว 
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ภาพท่ี 3 ภาพผลพริกรังสิมา ตากแห้ง 

 
 
การสกัด พริกขี้หนู พันธุ์ รังสิ มาและน าม า

วิเคราะห์ HPLC 
น าพริกท่ีตากแห้งมาอบท่ีอุณภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง น ามาบดให้ละเอียดแล้วแร่ง
ผ่านแร่งเบอร์ 60 จากนั้นช่ังพริก 1 กรัม สกัดด้วยตัวท า
ละลายท่ีต่างกัน 3 ตัวท าละลาย คือ เอทานอล เมทานอล 
และอะซิโตน ปริมาตร 100 ml สกัดท่ีอุณหภูมิ 60 , 80 
และ 90 องศาเซลเซียสด้วย water bath ควบคุมอุณภูมิ 
โดยแต่ละอุณหภูมิใช้ระยะเวลาในการสกัดท่ีต่างกัน คือ 1, 
2 และ 3 ช่ัวโมง จากนั้นน าไประเหยไล่ตัวท าละลายออก
ด้วยเคร่ือง Rotary evaporator น าสารสกัดพริกท่ีไ ด้มา
วิเคราะห์หาสารแคปไซซินด้วยเคร่ือง  HPLC (Thermo  
scientific รุ่น UltiMate 3,000)  
 
ภาพท่ี 4 ภาพการเตรียมตัวอย่างพริกรังสิมา อบ บด 
และแร่งผ่านแร่งเบอร์ 60 

น าสารสกัดพริกท่ีได้มาวิเคราะห์หาสารแคปไซซิ
นด้วยเ ค ร่ื อง  HPLC; Thermo Fisher Scientific 
UltiMate 3000 Series  
เตรียมสารละลายมาตรฐานแคปไซซิน 5 ความเข้มข้นคือ 
50, 75, 100, 125 และ 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
เตรียมตัวอย่างสารสกัดพริก โดยน าสารสกัดพริกท่ีไ ด้จาก
ผงพริกแห้ง 1 กรัม มาละลายด้วยเมทานอลแล้วปรับ
ปริมาตรให้เป็น 5 มิลลิลิตร และปรับความเข้มข้นน้อยลง 
5 เท่า ท าการกรอง แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC 
ท่ีมีสภาวะดังนี้   

คอลัมน์ : C18, 5 µl  120 A° (4.6 × 150 mm) 
ย่ีห้อ Thermo  Seientific  
ปริมาณสารท่ีฉีดเข้าเคร่ือง  : 20 µl    
วัฏภาคเคล่ือนท่ี  :  70% methanol  
อัตราการไหลของวัฏภาคเคล่ือนท่ี  : 0.8 mL/min  
เคร่ืองตรวจวัด  :  UV 280 nm 
โดยแต่ละความเข้มข้นท าการการทดลอง 3 คร้ัง  

ได้ผลการทดลองตามตารางท่ี 4.4 
 

เตรียมเจลสารสกัดพริก 
 การพัฒนาต ารับเจลจากสารสกัดพริกท่ีจาก
สภาวะท่ีให้ปริมาณแคปไซซินมากท่ีสุด น ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เจลพริก ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1ส่วนประกอบในต ารับเจลพริก 
ส่วนประกอบ Working Formula 

 
Isopropyl myristate 
Carbopol 940 
Water 
Propylene glycol 
Lutro F-127 
Water 
Ethanal extract 
(สารสกัดพริก) 
Germaben 
Triethanolamine  
( qs pH 6-7) 
 H2O  

2.00 
0.50 
36.00 
10.00 
5.00 
30.00 
15.00 

 
0.50 
1.00 

 
100 qs 

 
ข้ันตอนการเตรียมต ารับเจลพริก 
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    ส่วนท่ี  1 ท้ั ง หม ดเติม Propylene glcol ตาม
อัตราส่วนดังตาราง ท่ี 1 ผสมให้เข้ากัน แล้วค่อยๆโปรย 
Carbopol 940 คนให้เป็นเนื้อเนียวกัน 
    ส่วนท่ี 2 ค่อยๆโปรย Lutro F-127 ลงในน้ าจากนั้น
เติมสาร Isopropyl myristate  
         จากนั้นน าส่วนท่ี 1 และ 2 มาผสมรวมกัน จากนั้น
เติม สารสกัดพริกลงไ ปผสมใ ห้เข้ ากัน  จากนั้น เติม  
Triethanolamine และ Germaben เป็นล าดับสุดท้าย  
 
3. ผลการวิจัย 

ผลการทดลองการเตรียมผลผลิตจากพริก 
 ผลการทดลอง สามารถเพาะปลูกพริกพันธ์
รังสิมาโดยวิธีปลอดสารเคมีฆ่าแมลง สามารถเก็บผลผลิต

ได้เมื่อพริกมีอายุ 75 วัน เก็บผลผลิตจากพริกพันธ์ุรัง สิมา 
สามารถเก็บผลผลิตได้ 40-50 กิโลกรัมต่อคร้ัง  รวมแล้ว
ได้ผลผลิต 140-150 กิโลกรัมต่อไร่ 
  การสร้างกราฟมาตรฐานแคปไซซิน 

เมื่อน าสารละลายมาตรฐาน  capsaicin ความ
เข้มข้น 50, 75, 100, 125 และ 150 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร น ามาสร้างกราฟมาตรฐานหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นท่ีให้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรง โดยการค านวณ
ค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจจากกราฟได้เท่ากับ 0.9997 
และได้สมการแสดงความสัมพันธ์คือ  y = 256,131.08x 
+ 886.07 ดังภาพท่ี 5 
 

 

 
ภาพท่ี 5 กราฟมาตรฐานแคปไซซิน 

ผลการทดลองตามตารางท่ี 2 เมื่อท าการสกัดพริก
รังสิมาด้วยตัวท าละลายเอทานอล (Ethyl alcohol) ท่ี
อุณหภูมิ 60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 
ช่ัวโมง พบว่า ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาท่ี

ใช้ในการสกัด  3 ช่ัวโมง ให้ผลการสกัดสารสกัดแคปไซซิ
นจากพริกข้ีหนูพันธ์ุรังสิมาได้ปริมาณมากท่ีดีท่ีสุดคือร้อยละ 
20.7 w/w 

 
ตารางท่ี 2 ปริมาณสารสกัดแคปไซซินท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล (ethyl alcohol) 
 

ตัวท าละลาย อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักท่ีสกัด 
(g) 

% yield 
 

 
 

 
 

เอทานอล 
 

 
60 

1 0.050 5.0 
2 0.100 10.0 
3 0.207 20.7 

 
80 

1 0.130 13.0 
2 0.205 20.5 
3 N/A N/A 

 1 0.151 15.1 
    90 

 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

y = 0.2476x + 0.2007 
R² = 0.9997 

0 

10 

20 

30 

40 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

AU
C 

ความเข้มข้น (mg/ml) 
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N/A ไม่ได้สารสกัดพริก เนื่องจากตัวท าละลายระเหยหมดก่อนในสภาวะดังกล่าว 
ผลการทดลองตามตารางท่ี 3 เมื่อท าการสกัดพริก

รังสิมาด้วยตัวท าละลายเมทานอล (Methyl alcohol) ท่ี
อุณหภูมิ 60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 
ช่ัวโมงพบว่า ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้
ในการสกัด  3 ช่ัวโมงคือร้อยละ 38.8 w/w  ให้ผลการสกัด
สารสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนูพันธ์ุรังสิมาได้ปริมาณมากท่ี
ดีท่ีสุด 

ผลการทดลองตามตารางท่ี 4 เมื่อท าการสกัดพริก
รังสิมาสกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน (Acetone) ท่ีอุณหภูม ิ
60, 80 และ90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ3 ช่ัวโมง
พบว่า ณ สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ในการ

สกัด  3 ช่ัวโมง ให้ผลการสกัดสารสกัดแคปไซซินจากพริก
ข้ีหนูพันธ์ุรังสิมาได้ปริมาณมากท่ีดีท่ีสุดคือร้อยละ 32.0 
w/w 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ แคป
ไซซินจากการสกัดผงพริกแห้ง 1 กรัมด้วยตัวท าละลาย
และอุณภูมิท่ีต่างกัน พบว่าสารสกัดพริก ท่ีสกัดด้วยเอทา
นอล ท่ีอุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง พบปริมาณของ
แคปไซซินมากท่ีสุด คือ 199.644 ± 1.059 mg/ml 
(96.14 %)  รองลงมาคือ สกัดด้วยเอทานอล ท่ีอุณหภูมิ 
60 °C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง พบปริมาณของแคปไซซิน 
เท่ากับ  157.422 ± 5.239 mg/ml 

 
ตารางท่ี 3 ปริมาณสารสกัดแคปไซซินท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล (methyl alcohol) 

ตัวท าละลาย อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักท่ีสกัด 
(g) 

% yield 
 

 
 
 

 
เมทานอล 

 

 
60 

1 0.170 17.0 
2 0.340 34.0 
3 0.388 38.8 

 
80 

1 N/A N/A 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

 1 N/A N/A 
    90 

 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

N/A ไม่ได้สารสกัดพริก เนื่องจากตัวท าละลายระเหยหมดก่อนในสภาวะดังกล่าว 
 
 
ตารางท่ี 4 ปริมาณสารสกัดแคปไซซินท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายอะซิโตน (acetone) 

ตัวท าละลาย อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักท่ีสกัด 
(g) 

% yield 
 

 
 
 

 
อะซิโตน 

 

 
60 

1 0.150 15.0 
2 0.210 21.0 
3 0.320 32.0 

 
80 

1 N/A N/A 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

 1 N/A N/A 
    90 

 
2 N/A N/A 
3 N/A N/A 

N/A ไม่ได้สารสกัดพริก เนื่องจากตัวท าละลายระเหยหมดก่อนในสภาวะดังกล่าว 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละของแคปไซซินในการสกัดสารสกัดจากพริกด้วยตัวท าละลายและอุณภูมิท่ีต่างกันด้วยเคร่ือง HPLC 

ตัวท าละลาย/อุณหภูมิ(°C)/เวลา(hr.) 
% แคปไซซิน  

(w/w) 

เอทานอล/60°C /1 hr. 99.76±0.48 
เอทานอล/60°C /2 hr. 98.57±5.24 
เอทานอล/60°C /3 hr. 96.14±1.06 
เอทานอล/80°C /1 hr. 97.88±5.05 
เอทานอล/80°C /2 hr. 56.95±2.82 
เอทานอล/80°C /3 hr. 71.26±1.10 
เมทานอล/60°C /1 hr. 68.04±1.65 
เมทานอล/60°C /2 hr. 27.42±1.32 
เมทานอล/60°C /3 hr. 30.31±5.26 
อะซิโตน/60°C /1 hr. 73.09±3.21 
อะซิโตน/60°C /2 hr. 69.17±7.54 
อะซิโตน/60°C /3 hr. 84.65±0.69 

 
จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความคงสภาพของต ารับเจ
ลพริกในสภาวะเร่ง พบว่า ต ารับเจลพริกมีความคงตัวท่ีดี 
ในสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (heating-cooling cycle) 
นาน 6 รอบ โดยเก็บต ารับเจลจากสารสกัดพริก ไ ว้ท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง และสลับกับ
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง พบว่า ใน
รอบเร่ิมต้น รอบท่ี 0 จนถึงรอบสุดท้าย รอบท่ี 6 เนื้อเจล
มีสีเหลืองขุ่น ไม่มีการแยกช้ัน และยังคงมีกล่ินของสาร
สกัดพริก ไม่มีการเปล่ียนแปลง ในต ารับเจลพริก และจาก
การประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าความหนืด
ของเจลพริก พบว่าต ารับเจลพริกมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) และความหนืด ในรอบท่ี 0 จนถึงรอบสุดท้ายรอบท่ี 
6 มีค่า ใกล้เคียงกัน คือ ค่า pH อยู่ในช่วง 6.67±0.000 - 
6.78±0.040 และค่าความหนืดอยู่ในช่วง 52,700±1400 
- 70,900±1502 cP  ตามล าดับ ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 5 ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าต ารับเจลพริกมีความคงตัวทางกายภาพ 4.  
 
 
 
 

อภิปรายผลและสรุปผล 
จากการสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนูพันธ์ุรังสิมา 

สรุปได้ว่าตัวท าละลาย อุณหภูมิ และเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ในการสกัดสารสกัดแคปไซซินจากพริกข้ีหนูพันธ์ุรัง สิมา 
คือ ตัวท าละลายเอทานอล  อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
ท่ีเวลา 3 ช่ัวโมง จึงเลือกสภาวะดังกล่าวมาใช้ในการสกัด
สารส าคัญจากพริกเพ่ือใช้ในการพัฒนาต ารับเจลจากนั้น
น าสารสกัดพริกท่ีได้มาพัฒนาต ารับเจล และทดสอบความ
คงตัวทางกายภาพในสภาวะเร่งนั้น ต ารับเจลมีความคง
สภาพดี ท้ังลัษณะเนื้อเจล สี และกล่ิน 
จากการทดลองจะพบได้ว่าพริก ในไ ร่สามมารถเก็บ
ผลผลิตได้ท้ัง ปี แต่ละคร้ังสามมารถเก็บผลผลิต 150 
กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกพริกได้ราคาผลผลิตต่อไร่สูงถึง 5 หมื่น
บาทและสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทุก 3 เดือน   
ในปัจจุบันมีราคารับซ้ืออยู่ท่ีกิโลกรัมละ 50 บาท แต่สาร
สกัดพริกแดงท่ีบริษัทเคมีภัณฑ์จ ากัดมีจ าหน่ายอยู่ราคา 
25 กรัม 79 บาท  จากผลการทดลอง 5 กิโลกรัมพริกสด 
ท าเป็นพริกแห้งได้ 1 กิโลกรัม และสามารถสกัดสารแคป
ไซซินได้ 207 กรัม  
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความคงตัวทางกายภาพในสภาวะเร่ง โดยวิธี Heating cooling cycle 
รอบท่ี ส ี กลิ่น ค่าความเป็น

กรด – ด่าง 
การแยกชั้น ค่าความหนืด 

cP 
0 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.7±0.02 ไมม่ีการแยกช้ัน 69,500±2028 
1 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.75±0.03 ไมม่ีการแยกช้ัน 70,500±2028 
2 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.75±0.05 ไมม่ีการแยกช้ัน 47,700±1070 
3 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.78±0.01 ไมม่ีการแยกช้ัน 52,700±1400 
4 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.78±0.01 ไมม่ีการแยกช้ัน 70,900±1502 
5 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.62±0.10 ไมม่ีการแยกช้ัน 56,800±9536 
6 สีเหลืองขุ่น สารสกัดพริก 6.67±0.05 ไมม่ีการแยกช้ัน 52,900±1466 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นในพ้ืนท่ีอีสานตอนล่าง และปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่นในพ้ืนท่ีอีสานตอนล่าง วิจัยโดยเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมปลายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประจ า
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประจ าจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประจ าจังหวัดยโสธร และโรงเรียน
อ านาจเจริญประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 366 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน                    
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 ปี เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ละครโทรทัศน์ท่ีมักมีภาพและมีเนื้อหาท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ได้มากท่ีสุด ได้แก่ ละครอาชญากรรม
สืบสวน และละครโทรทัศน์ท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ ได้มากท่ีสุด ได้แก่ ละครแนวลึกลับ ส่ือท่ีมักมี
ภาพท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ และมีเนื้อหาท่ีกระทบความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือเศร้า เสียใจอย่าง รุนแรง 
ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ ได้แก่ ภาพยนตร์ ระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบ
ด้านการแต่งกาย การใช้สินค้ามีย่ีห้อ และการใช้ภาษาพูดจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก ระดับของ
พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแสดงออกจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ของนักเรียนมักแสดงออกตามความพอใจของ
ตนเองอยู่ในระดับมาก นักเรียนมักแสดงออกตามท่ีผู้ปกครองต้องการอยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 
ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแสดงออกท่ีท าให้นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
นักเรียนช่ืนชอบมากกว่าส่ือภาพยนตร์ และส่ืออินเตอร์เน็ต ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียนมากกว่าส่ือภาพยนตร์ และส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของนักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีเห็นตาม
แบบละคร และมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบ ส าหรับสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ท่ีเป็นกรรมการก ากับ
นโยบาย และผู้ผลิตละครโทรทัศน์ พบว่า ละครโทรทัศน์มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการเลียนของวัยรุ่นท้ังบทสนทนาการใช้ภาษา 
ค่านิยม และรสนิยมทางเพศ  หากผู้ก ากับหรือ คนผลิตไร้จริยธรรม ท ารายการท่ีไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็อาจจะเกิดปัญหาตามมา 
นอกจากนี้ส่ือปัจจุบันสามารถเล่ียงจากออกอากาศปกติไป satellite, social, online ท่ีไม่สามารถควบคุมเนือ้หาได้จงึควรนา่จะต้ัง
หน่วยงานอิสระเข้าไปช่วย เช่น สมาคมส่ือ สมาคมเก่ียวกับผู้ผลิต สคบ เข้ามาช่วยดูแลและวางกฎระเบียบออกมาเพ่ือควบคุม
ป้องกันภัยและมีบทลงโทษท่ีเด็ดขาดเพราะออนไลน์เป็นช่องทางหลักกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ 
แต่อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถแก้ได้ท้ังหมดแต่ก็ได้ดีกว่าไม่มีนโยบายควบคุมเลย 
ค าส าคัญ: วัยรุ่น, พฤติกรรมการเลียนแบบ 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate teenagers’ imitation behaviors in southern part of the 
northeastern region of Thailand, and factors affecting imitation behaviors of teenagers and suggest 
improvements on those behaviors of the teenagers in the southern part of northeastern region of 
Thailand. Field research was a methodology. Survey questionnaires were used to collect data from the 
sample groups: 366 high school students in Benjamamaharach school in Ubonratchathani, Srisaket 
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Wittayalai school in Srisaket, Yasotornpittayakom school in Yasotorn, and Amnajaroen school in 
Amnajaroen. Data analysis was done using descriptive statistic and estimation statistics.  
  The results revealed that most questionnaire respondents were female with the age of 16 and 
studying in Mathayomsuksa 4 and 6. TV soap operas containing most horrified and poignant images were 
crime and investigation stories. TV soap operas containing most horrifying and shocking sounds were 
mysterious stories. The medias showing contents with hatred, and extreme sadness were mostly found in 
the TV medias . The medias with horrifying, and be touched sounds were mostly found in movies. The 
level of behavior imitation in terms of dressing, using brand name products, and the usage of verbal 
language was high. The imitation behavior from the casts was satisfactorily expressed by the students at a 
high level. The students acted according to their parents’ needs at a moderate level.  The hypothesis test 
showed that violence in TV medias affected the students’ imitation behavior by copying behaviors of 
celebrities more than movie medias and internet . Violence in TV media had more effects on the 
students’ behavior than movie media. TV media had impacts on students’ imitation behavior that they 
copied behaviors from the characters and the celebrities they admired .For qualitative interviewing with 
the policy committees and soap opera producers, it showed that soap opera greatly affected imitation 
behavior of teenagers in terms of language, values, and sexual orientation. If the producers lacked morals 
and produced socially irresponsible TV programs, this could cause problems in the future . In addition, 
today’s medias could change their broadcasting methods to satellite, social media , and online, causing 
uncontrollable contents. There should be organizations such as media association, content producer 
association, and the office of the consumer protection board to oversee and formulate rules to control 
violators since online media was the main channel that affected teenagers’ imitation behavior. Even 
though all of the problems couldn’t be solved at once, it was better than having no policy.   
Keywords: Teenagers, imitation behavior  
1. บทน า 
  วัยรุ่ นเป็นวัยแห่ งกา รเป ล่ียนแปลงส าคัญ
ช่วงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากอยู่ในช่วงของวัยเ ช่ือมต่อ
ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ ซ่ึงมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
กล่าวคือ ร่างกายเจริญเติบโตเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศ มี
อารมณ์แปรปรวน อ่อนไหวง่าย มีปัญหาด้านการปรับตัว
สมองเจริญเติบโตเต็ม ท่ี มีความสามารถในการคิดหา
เห ตุผล ใน เ ชิง น าม ธรรมไ ด้ เท่ า ผู้ใ หญ่  แต่ ยั ง ด้อย
ประสบการณ์ในชีวิต (เบญจา รักพงษ์ ,2542) ซ่ึง ถือว่า
เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีความส าคัญท่ีจะสร้างเสริมคุณภาพ 
ปลูกฝังแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะได้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ และมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีประชากรวัยรุ่นอายุ 
10-24 ปี ประมาณ 17 ล้านคนหรือร้อยละ 27 ของ
ประชากรท้ังหมดของประเทศและวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ท่ี
ส าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต (วิโรจน์ อารีย์กุล, 
2545) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
คือ การเล้ียงดูของครอบครัว การอบรมส่ังสอนของครู
อาจารย์ อิทธิพลของเพ่ือน อิทธิพลของการรับส่ือ อิทธิพล

ของส่ิงแวดล้อมมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับมาก กลุ่ม
ตัวอย่างในช่วง 13-15 ปี ได้รับอิทธิพลจากการเล้ียงดูจาก
ครอบครัวมากท่ีสุด วัยรุ่นหญิงได้รับอิทธิพลจากการเล้ียง
ดูของครอบครัว และอิทธิพลของ ส่ือมากกว่าเพศชาย 
วัยรุ่นชายได้รับอิทธิพลของการอบรมส่ังสอนของครู
อาจารย์ อิทธิพลของเพ่ือน และอิทธิพลของ ส่ือมากกว่า
ผู้หญิง (สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล , 2551) โทรทัศน์เป็น
ช่องทางส่งสารได้โดยใช้ท้ังค าพูดและส่งภาพออกอากาศ
ไปยังผู้ชมได้ เหตุการณ์ต่างๆจะปรากฏข้ึนบนจอโทรทัศน์ 
มีการเคล่ือนไหว มีค าพูดประกอบ ท าให้ผู้รับสารสามารถ
ท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าส่ืออ่ืนๆ ส่ือโทรทัศน์เราได้ฟังไ ด้
เห็นท้ังภาพท่ีไม่ใช่ภาพนิ่งมีสีสันเหมือนธรรมชาติและชีวิต
จริงหรืออาจจะเป็นภาพลวงตาท่ีจ าลองโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ท่ีเรียกว่า multimedia virtual reality ท าใ ห้
คุณภาพด้านความสามารถของส่ือท่ีส่ง  หรือเข้าสู่สัมผัส
ของเราสามารถท าได้อย่างได้ผลท่ีสุดเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้
อานุภาพการจูงใจของส่ือระดับเสพติดท่ีส าคัญท่ีสุดคือทาง
ทีวีนั่นเอง (อานันท์ ปันยารชุน , 2541) ละครโทรทัศน์ 
เป็นเร่ืองราวประเภทไหนท่ีกล่าวถึงตัวบุคคล การกระท า 
และมีโครงเร่ืองท่ีแน่นอน เร่ืองดังกล่าวนั้นเป็นแสงสลัวอยู่
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ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งสัญลักษณ์ท่ีเรา
สามารถเห็นได้ง่ายกว่า ละครโทรทัศน์นั้นเป็นสัดส่วนผสม
ระหว่างเค้าโครงเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมา หากแต่ว่าฉากละคร 
การแต่งกาย บทสนทนานั้นล้วนแต่เป็นความจริง ท้ัง ส้ิน 
เพราะตัวละครในละครจะใช้ประโยคสนทนาท่ีเหมือนกับ
คนในสังคมจริงท่ีใช้กันอยู่ ถึงแม้ ว่าละครโทรทัศน์จะมี
ฐานะเป็นละครยอดนิยมของผู้ชมแต่ในทางตรงกันข้าม 
สถานภาพของละครโทรทัศน์กับตกต่ าเมื่อเทียบกับ
รายการอ่ืนๆ ละครโทรทัศน์ถูกมองว่าเป็นงานท่ีไ ร้ศิลปะ
ทางการแสดง ไม่มีรสนิยม และน้ าเน่าซ่ึงวนเวียนอยู่แต่
เร่ืองชู้สาว ปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ เค้าโครงเ ร่ือง ซ้ าซาก 
และน ากลับมาสร้างใหม่ (กนกพร จันทเวช , 2550) ใน
ละครโทรทัศน์จึงสามารถถ่ายทอดได้อย่าง ดี ผู้รับชม รู้
อุดมการณ์เหล่านั้นอย่างไม่รู้สึกตัวว่าถูกบังคับให้รับ การ
รับชมละครโทรทัศน์นั้นผู้ชมมีจุดหมายต่างๆกัน เช่น เพ่ือ
หลีกหนีจากความซ้ าซากจ าเจท่ีด าเนินอยู่ มี ลักษณะเป็น 
Escapist หรืออาจรับชมเพ่ือชดเชยส่ิงท่ีขาดหายไปหรือไม่
สามารถแสวงหาได้ในชีวิตจริงของตนเอง (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2543) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันละครโทรทัศน์มี
อิทธิพลและบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ท้ังแทรก
ซึมเข้าไปทุกสถาบันของสังคม ไม่ ว่าจะเป็นการเมือง 
การศึกษา วัฒนธรรม และครอบครัว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าละคร
โทรทัศน์ได้ส่งผลกระทบต่อทุกสถาบันทางอ้อม คือ การ
น าข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง และโทรทัศน์ยังมีส่วน
ส าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมทางเทคโนโลยีท่ีสามารถ
ท าให้เราสร้างจินตนาการไปกับข้อมูล ความบันเทิง ต่างๆ 
ได้ขีดจ ากัด ความนิยม  ในการรับส่ือโทรทัศน์ ถึงการเปิด
รับชมส่ือต่างๆ และเนื้อหาท่ีน าเสนอส่ือต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้ชมได้มีพฤติกรรมการเ ปิดรับชมรายกา ร
ประเภทบันเทิงสูงสุด (ธนวุฒิ เศขรฤทธ์ิ, 2554) นักแสดง
ละครโทรทัศน์ผู้ท่ีได้รับสวมบทบาทการแสดงเพ่ือถ่ายทอด
จากเร่ืองราวบทประพันธ์ก็นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ท่ีท าใ ห้
วัยรุ่นเลียนแบบพฤติกรรมเป็นอย่างมาก ย่ิงนักแสดงละคร
โทรทัศน์แสดงได้สมบทบาทมากเท่าไหร่คนดูก็ย่ิงพากันช่ืน
ชอบมากข้ึน พยายามท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมของ
นักแสดงละครโทรทัศน์ต้นแบบ เพราะคิดว่าถ้าท าตาม
หรือเลียนแบบนักแสดงละครโทรทัศน์ต้นแบบบุคคลนั้น 
เหมือน กับ ว่าตน เอง ได้ รั บกา รช่ืนชอบจาก สัง ค ม
เช่นเดียวกันจึงท าให้นักแสดงละครโทรทัศน์ต้นแบบมี
อิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก และส่ือเองก็มีบทบาทใน
การชักน าเร่ืองราวต่างๆ ของนักแสดงละครโทรทัศน์
ต้นแบบบุคคลนั้นมาถ่ายทอดได้เกือบทุกเวลา เช่น กรณี
ข่าวท่ีนักแสดงละครโทรทัศน์ต้นแบบมีบุตรกับนักแสดง

ละครโทรทัศน์ ท่ี เ ล่นละครด้วยกันโดยไม่ไ ด้มีการจด
ทะเบียนสมรสกันนับเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่ง ท่ีวัยรุ่นจะ
เลียนแบบได้ เพราะคิดว่านักแสดงโทรทัศน์ต้นแบบท าไ ด้
และไม่ได้เสียหายอะไร (ธนวุฒิ เศขรฤทธ์ิ, 2554)  ความ
รุนแรงของส่ือได้เพ่ิมความเป็นไปได้ของพฤติกรรมความ
รุนแรงและความก้าวร้าวท้ังในทันทีและในระยะยาว ซ่ึง
ความรุนแรงของส่ือได้ส่งผลกระทบโดยตรงพอประมาณ
ต่อรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรง รวมท้ังบทละครใน
ระยะส้ันท่ีส่ือไปในทางความรุนแรงจะเป็นตัวกระตุ้นท่ีมี
แนวโน้มต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ ส่วนในระยะยาว
ผลกระทบจะผ่านหลายประเภทของกระบวนการเรียนรู้ท่ี
น ามาสู่ความรุนแรงอย่างถาวร (Craip A. Andersun, 
2003)  นอกจากนี้ส่ือภาพยนตร์และเกมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน โดยเฉพาะใน
ครอบครัวยากจนท่ีพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่เล้ียง ดูลูก 
เนื่องจากมัวแต่ท างานหาเงินเล้ียงครอบครัว ท าให้เยาวชน
รับชมความรุนแรงท่ีอยู่ในภาพยนตร์โดยไม่มี ผู้คอยให้
ค าอธิบายถึงความถูกต้องด้านจริยธรรม ท าให้เนื้อหา และ
พฤติกรรมความรุนแรงเหล่านั้นส่งผลให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  (Priscilla Offenhauer and 
Alice Buchalter, 2011) สา เห ตุห ลัก ท่ีท าใ ห้เ กิด
พฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและเยาวชนประกอบด้วย
หลายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว ไ ด้แก่ 
ความสัมพันธ์ท่ีอ่อนแอ การเล้ียงดูและการติดตามท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ สภาพการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 
ตลอดจนการ ได้สัมผัสกับ ค่านิยม ทัศนคติ และกา ร
ตอบสนองทางอารมณ์ท่ีส่งเสริมการใช้ความรุนแรงต่างๆ 
ซ่ึงความรุนแรงท่ีเด็กและเยาวชนสัมผัสนี้ หมายถึงความ
รุนแรงท่ีพบเห็นจริงและความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์ 
(Delbert S. Elliott, 2008) 
 
2. วิธีวิจัย 
  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลียนแบบของวัยรุ่นโดยเฉพาะในเขตอีสานตอนล่าง 
  2. เพ่ือเสนอแนะให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การควบคุมดูแลส่ือ 
  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. ละครโทรทัศน์ หมายถึง รายการท่ีน าเสนอ
รูปแบบเร่ืองราวโดยใช้การแสดง การกระท าและบท
สนทนาเป็นตัวด าเนินเร่ืองมีเนื้อหาหลายรูปแบบ และ
น าเสนอทางส่ือในรูปแบบต่อเนื่องหลายตอนจบ เช่น 
โทรทัศน์  
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  2. ความรุนแรง ท่ีอยู่ใน ส่ือ หมายถึ ง กา ร
น าเสนอของส่ือท่ีมีความรุนแรง ท้ัง ด้านภาพ เสียงและ
เนื้อหา 
  3. วัยรุ่น หมายถึง เยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 15-
19 ปี และก าลังศึกษาอยู่มัธยมตอนปลาย 
  4. พฤติกรรมการเลียนแบบ หมายถึง วัยรุ่นท่ี
เกิดการเลียนแบบด้านค่านิยม และการเลียนแบบด้าน
พฤติกรรมการเลียนแบบการแต่งกาย การใ ช้สินค้า และ
การใช้ภาษา เช่น ความหรูหราหรือฟุ่มเฟือย แฟช่ันการ
แต่งกาย การพูดจาก้าวร้าวหรือรุนแรงจากการเปิดรับชม
ส่ือละครโทรทัศน์ 
  สมมติฐานการวิจัย 
  ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือต่าง กันจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบท่ีแตกต่างกัน 
  จากการศึกษางานของ พริสซิลลา ออฟเฟนฮอย 
และอลิซ บูชาลเทอร์ (Priscilla Offenhauer and Alice 
Buchalter, 2011) ได้ศึกษาเร่ืองความรุนแรงในเยาวชนท่ี
พบว่าส่ือภาพยนตร์และเกมส์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความรุนแรงของเยาวชนโดยเฉพาะในครอบครัวยากจนท่ี
พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่เ ล้ียง ดูลูก เนื่องจากมัวแต่
ท างานหาเงินเล้ียงครอบครัวท าใ ห้เยาวชนรับชมความ
รุนแรงท่ีอยู่ในภาพยนตร์และเกมส์โดยไม่มี ผู้คอยให้
ค าอธิบายถึงความถูกต้องด้านจริยธรรม ท าให้เนื้อหาและ
พฤติกรรมความรุนแรงเหล่านั้นส่งผลให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม นอกจากนี้เครก เอ แอนเดอร์สัน 
(Craip A. Andersun, 2003) ได้ศึกษาเร่ืองอิทธิพลความ
รุนแรงของ ส่ือต่อเยาวชน (The Influence of Media 
Violence on Youth) โดยศึกษาด้านความรุนแรงทางส่ือ
ทีวี ภาพยนตร์ วิดิโอเกมส์ และดนตรี ก็พบว่าความรุนแรง
ของส่ือได้เพ่ิมความเป็นไปได้ของพฤติกรรมความรุนแรง
และความก้าวร้าวท้ังในทันทีและในระยะยาว ซ่ึงความ
รุนแรงของส่ือได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบของ
พฤติกรรมความรุนแรง จากบทละครในระยะส้ันท่ีส่ือไป
ในทางความรุนแรงจะเป็นตัวกระตุ้นท่ีมีแนวโน้มต่อ
พฤติกรรมการเลียนแบบและและเมื่อไหร่ท่ีความรุนแรง
ของส่ือได้เพ่ิมข้ึนจะน าไปสู่ความก้าวร้าวและความรุนแรง
ท่ีเ พ่ิม ข้ึน ซ่ึง เนื้อหาของ ส่ือ เช่น ส่ิง ดึง ดูดให้กระท า
ความผิดสามารถมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของความ
ก้าวร้าว และเดลเบิร์ต เอลเลียต (Delbert S. Elliott, 
2008) ได้ศึกษาเร่ืองความรุนแรงในเ ด็กและเยาวชนก็
พบว่าเด็กและเยาวชนท่ีพบเห็นจริงและความรุนแรง ท่ีอยู่
ในส่ือโทรทัศน์จะแสดงพฤติกรรมความรุนแรงมากกว่าคน
ปกติถึงร้อยละ 40  

  วิธีด าเนินการวิจัย 
  ใ ช้ ก า ร วิ จั ย แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น  (Mixed 
Methodology) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และ กา รวิจัยเ ชิง คุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมาจากโรงเรียนประจ า
จังหวัดตามพ้ืนท่ีอีสานตอนล่าง ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด
ศรีสะเกษ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ า
จังหวัดยโสธร และโรงเรียนอ านาจเจริญ ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
   ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาใน
ระดับมัธยมปลายของโรงเรียนประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ศรี
สะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ( finite population)  โดยมี
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนประจ า
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
จ านวน 2,241 ราย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซ่ึง เป็น
โรงเรียนประจ าจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 2 ,278 ราย 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด
ยโสธร จ านวน 1,146 ราย และโรงเรียนอ านาจเจริญ ซ่ึง
เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 1 ,795 
ราย รวมท้ังหมด 7,760 ราย จึงเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน
ภูมิ (stratified sampling) และได้ตัวอย่างจากโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช จ านวน 105 ราย โรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย จ านวน 108 ราย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
จ านวน 68 ราย และโรงเรียนอ านาจเจริญ จ านวน 85 
ราย รวมท้ังหมด 366 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
อาศัยความสะดวก (Convenience sampling)  
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ 
        ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความรุนแรง ท่ีอยู่ในส่ือ 
ประกอบด้วยส่ือท่ีมักมีภาพ ท่ีท าใ ห้ตกใจ หวาดเสียว 
สะเทือนอารมณ์ คือส่ือชนิดใด  ส่ือท่ีมักมีเ สียง ท่ีท าใ ห้
ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ คือส่ือชนิดใด และส่ือท่ี
มักมีเนื้อหา ท่ีกระทบความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือ
เศร้า เสียใจอย่างรุนแรง คือส่ือชนิดใด 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลของประเภทของละครโทรทัศน์
ประกอบด้วย ละครโทรทัศน์ประเภทใดท่ีมักมีภาพ ท่ีท า
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ให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ ได้มากท่ีสุด ละคร
โทรทัศน์ประเภทใดท่ีมักมีเสียง ท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว 
สะเทือนอารมณ์ ได้มากท่ีสุด และละครโทรทัศน์ประเภท
ใดท่ีมักมีเนื้อหา ท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ 
ได้มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ
การแต่งกายจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์
ประกอบด้วย นักเรียนซ้ือเส้ือผ้าตามความต้องการของ
ตนเอง และนักเรียนซ้ือเส้ือผ้าตามท่ีผู้ปกครองต้องการ 
เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ
การใช้สินค้ามีย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์
ประกอบด้วย นักเรียนนิยมใช้สินค้าท่ีมีราคาถูกและมีของ
แถม  แล ะ นั ก เ รี ย นนิ ยม ใ ช้ สิน ค้า ท่ี มี ร า คาตา ม                         
ความเหมาะสม และความจ าเป็น เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 6 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ
การใช้ภาษาพูดจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์
ประกอบด้วย นักเรียนใช้ภาษาพุดตามหลักภาษาไทย 
และนักเรียนไม่เคยใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นใน
ส่ือละครโทรทัศน์เลย เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 7 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ
การแสดงออกจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์
ประกอบด้วย นักเรียนมักแสดงออกตามความพอใจของ
ตนเอง และนักเรียนมักแสดงออกตามตามท่ีผู้ปกครอง
ต้องการ เป็นต้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ 
 1. การค านวณหาข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ท่ีมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี 
( Frequency)  แ ล้ ว ส รุป อ อ กม า เ ป็น ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)  
    2. การค านวณหาข้อมูลรูปแบบท่ีอยู่ในส่ือของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ท่ีมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี 
( Frequency)  แ ล้ ว ส รุป อ อ กม า เ ป็น ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)  

     3. การค า นวณหาข้อมู ลเ ก่ียวกับพฤติกรรมกา ร
เลียนแบบของ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 - 7 ท่ีมี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าเฉล่ีย (Mean: X
) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.)  
 4. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบท่ีอยู่
ในส่ือกับพฤติกรรมการเลียนแบบ  โดยใช้ค่าสถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova)   
 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1. น าข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ซ่ึงอ ยู่ในรูปแถบ
บันทึกเสียงอิเล็กทรอนิกส์มาถอดเป็นตัวหนั ง สือโดยใช้
วิธีการจับประเด็นท่ีส าคัญโดยดึงเฉพาะค าพูดท่ีเ ก่ียวกับ
ประเด็นท่ีต้องการใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analyzing) และพิจารณาร่วมกับการจดข้อมูลบันทึกขณะ
สัมภาษณ์ 
 2. เรียบเรียงข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ โดยจัดล าดับ
เนื้อหาท่ีต้องการวิเคราะห์ เป็นกลุ่มข้อมูลตามประเด็นใน
กรอบการวิจัย ซ่ึงสามารถน าไปตอบวัตถุประสงค์ได้ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลท่ี
รวบรวมมาได้ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยผนวกกับแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 5. สั ง เ ครา ะ ห์ข้ อมูล เ พ่ือตอบค าถามวิจั ยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 6. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้
ผลกา ร วิจั ย เ ชิ ง คุณ ภาพตร วจสอ บผลก า ร วิจั ย                                 
เชิงปริมาณ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือ 
 7. จัดท าข้อเสนอแนะ 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.30 อายุ 16 ปี ร้อยละ 
47.50    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 33.60 ปรากฏผลดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไป ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 149 40.70 
หญิง 217 59.30 

อายุ ต่ ากว่า 15 ปี 20 5.50 
16 ปี 174 47.50 
17 ปี 126 34.40 
มากกว่า 17 ปี 46 12.60 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 123 33.60 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 5 120 32.80 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 123 33.60 

 2.  ข้ อมู ลความ คิด เ ห็นส า ห รับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือท่ีมักมีภาพ ท่ี
ท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ คือส่ือชนิดใด 
พบว่า ส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือน

อารมณ์ได้แก่ โทรทัศน์ ร้อยละ 50.00 รองลงมาได้แก่ 
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 25.96 และส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ น้อยท่ีสุดได้แก่ ภาพยนตร์ 
ร้อยละ 24.04 ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
ภาพยนตร์ 88 24.04 
โทรทัศน์ 183 50.00 

อินเตอร์เน็ต 95 25.96 
 3 .  ข้ อมู ลความ คิ ด เ ห็นส า ห รับ ผู้ตอ บ
แบบสอบถามเก่ียวกับความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือท่ีมักมีเสียง ท่ี
ท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ คือส่ือชนิดใด 
พบว่า ส่ือท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะ เทือน

อารมณ์ ได้แก่ ภาพยนตร์ ร้อยละ 37.70 รองลงมาได้แก่ 
โทรทัศน์ ร้อยละ 36.89 และส่ือท่ีมักมีเสียงท่ีท าใ ห้ตกใจ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ น้อยท่ีสุดได้แก่ อินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 25.41 ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของส่ือท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
ภาพยนตร์ 138 37.70 
โทรทัศน์ 135 36.89 

อินเตอร์เน็ต 93 25.41 
3. ข้อมูลความคิดเห็นส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือท่ี มักมีเนื้อหาท่ีกระทบ
ความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือเศร้าเสียใจอย่างรุนแรง คือ
ส่ือชนิดใด พบว่า ส่ือท่ีมักมีเนื้อหาท่ีกระทบความรู้สึกโกรธ 
เกลียด แค้น หรือเศร้า เสียใจอย่างรุนแรง ได้แก่ อินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 39.34 รองลงมาได้แก่ โทรทัศน์ ร้อยละ 36.07 และส่ือ

ท่ีมักมีเนื้อหาท่ีกระทบความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือเศร้า
เสียใจอย่างรุนแรงน้อยท่ีสุด ไ ด้แก่ ภาพยนตร์ ร้อยละ 
24.59 ปรากฏผลดังตารางท่ี 4  

 
 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของส่ือท่ีมักมีเนื้อหาท่ีกระทบความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือเศร้าเสียใจอย่างรุนแรง  

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
ภาพยนตร์ 90 24.59 
โทรทัศน์ 132 36.07 
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อินเตอร์เน็ต 144 39.34 
 5. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน
ละครโ ทรทัศน์ประ เภทใ ดท่ีมักมีภาพท่ีท าใ ห้ตกใ จ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ ไ ด้มากท่ีสุด พบว่า ละคร
โทรทัศน์ท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือน
อารมณ์ได้มากท่ีสุด ได้แก่ ละครอาชญากรรมสืบสวน ร้อย

ละ 44.50 รองลงมาได้แก่ ละครแนวลึกลับ และละคร
แนวชีวิต ร้อยละ 35.20 และร้อยละ 14.50 และละคร
โทรทัศน์ท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือน
อารมณ์น้อยท่ีสุด ได้แก่ ละครแนวอิงประวัติศาสตร์หรือ
อ้างอิงเร่ืองจริง ร้อยละ 5.70 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของละครโทรทัศน์ประเภทใดท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ได้
 มากท่ีสุด 

ละครโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 
ละครแนวอิงประวัติศาสตร์หรืออ้างอิงเร่ืองจริง 21 5.70 

ละครแนวชีวิต 53 14.50 
ละครแนวลึกลับ 129 35.20 

ละครอาชญากรรมสืบสวน 163 44.50 
 6. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน
ละครโทร ทัศน์ประเ ภทใดท่ีมักมีเ สียง ท่ีท าใ ห้ตกใ จ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ได้มากท่ีสุด พบว่า ละครแนว
ลึกลับ ร้อยละ 57.10 รองลงมาได้แก่ ละครอาชญากรรม
สืบสวน และละครแนวชีวิต ร้อยละ 26.20 และร้อยละ 

8.50 และละครโทรทัศน์ ท่ีมักมีเ สีย ง ท่ีท าใ ห้ตกใ จ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์น้อยท่ีสุด ได้แก่ ละครแนวอิง
ประวั ติศาสตร์หรื ออ้าง อิ ง เ ร่ืองจ ริง  ร้ อยละ  5.70 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของละครโทรทัศน์ประเภทใดท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ได้
 มากท่ีสุด 

ละครโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 
ละครแนวอิงประวัติศาสตร์หรืออ้างอิงเร่ืองจริง 30 8.20 

ละครแนวชีวิต 31 8.50 
ละครแนวลึกลับ 209 57.10 

ละครอาชญากรรมสืบสวน 96 26.20 
 7. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน
ละครโทรทัศน์ประเภทใดท่ีมักมีเนื้อหาท่ีท าใ ห้ตกใจ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ได้มากท่ีสุด พบว่า ละคร
อาชญากรรมสืบสวน ร้อยละ 37.20 รองลงมา ไ ด้แก่ 
ละครแนวลึกลับ และละครแนวชีวิต ร้อยละ 28.70 และ

ร้อยละ  21.90 และละ คร โ ทร ทัศน์ ท่ี ท า ใ ห้ ตกใ จ 
หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์น้อยท่ีสุด ได้แก่ ละครแนวอิง
ประวั ติศาสตร์หรือ อ้าง อิง เ ร่ื องจ ริง  ร้อยละ  12.30 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 7 
 

 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของละครโทรทัศน์ประเภทใดท่ีมักมีเนื้อหาท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือน 
 อารมณ์ได้มากท่ีสุด  

ละครโทรทัศน์ จ านวน ร้อยละ 
ละครแนวอิงประวัติศาสตร์หรืออ้างอิงเร่ืองจริง 45 12.30 
ละครแนวชีวิต 80 21.90 
ละครแนวลึกลับ 105 28.70 
ละครอาชญากรรมสืบสวน 136 37.20 

 8. ผลกา ร วิ เ คร า ะ ห์ ข้ อมู ล เ ก่ี ย ว กับ
พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแต่งกายจากดาราท่ีพบ
เห็นในส่ือละครโทรทัศน์ พบว่า ระดับของพฤติกรรมการ

เลียนแบบด้านการแต่งกายจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละคร
โทรทัศน์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนซ้ือเ ส้ือผ้าตาม
ความ ต้อง การของ ตนเ อง ( x  = 4.07) ระดับของ
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พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแต่งกายจากดาราท่ีพบ
เห็นในส่ือละครโทรทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง ไ ด้แก่ 
นักเรียนซ้ือเส้ือผ้าตามท่ีผู้ปกครองต้องการ  (x  = 2.8) 
ระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแต่งกายจาก
ดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 
นักเรียนมักเลือกซ้ือเส้ือผ้าตามแบบดาราท่ีเห็นจากส่ือ
ละครโทรทัศน์ (x  = 2.32) นักเรียนชอบแต่งกายตาม
แบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบเท่านั้น (x  = 2.19) นักเรียน

แต่งกายตามอย่างดาราท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์เพราะ
จะได้เป็นคนทันสมัยเข้ากับเพ่ือนได้ (x  = 2.04) นักเรียน
ใช้เงินส่วนใหญ่ในการแต่งกายตามแบบดาราท่ีเห็นจาก
ส่ือละครโทรทัศน์ (x  = 1.87) และนักเรียนซ้ือเคร่ืองแต่ง
กายทุกอย่างเพ่ือให้เหมือน หรือใกล้เคียงแบบดาราใ ส่ท่ี
เห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ (x  = 1.82) ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแต่งกายจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือ
 ละครโทรทัศน์ 

พฤติกรรมการแต่งกาย x   S.D. แปลผล 
นักเรียนซ้ือเส้ือผ้าตามความต้องการของตัวเอง 4.07 2.67 มาก 
นักเรียนซ้ือเส้ือผ้าตามท่ีผู้ปกครองต้องการ 2.80 1.88 ปานกลาง 
นักเรียนมักเลือกซ้ือเส้ือผ้าตามแบบดาราท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ 2.32 1.04 น้อย 
นักเรียนชอบแต่งกายตามแบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบเท่านั้น 2.19 1.11 น้อย 
นักเรียนใช้เงินส่วนใหญ่ในการแต่งกายตามแบบดาราท่ีเห็นจากส่ือ
ละครโทรทัศน์ 

1.87 0.95 น้อย 

นักเรียนซ้ือเคร่ืองแต่งกายทุกอย่างเพ่ือให้เหมือน หรือใกล้เคียงแบบ
ดาราใส่ท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ 

1.82 1 น้อย 

นักเรียนแต่งกายตามอย่างดาราท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์เพราะ
จะได้เป็นคนทันสมัยเข้ากับเพ่ือนได้ 

2.04 1.04 น้อย 

 9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
การเลียนแบบด้านการใช้สินค้ามีย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็น
ในส่ือละครโทรทัศน์  พบว่า ระดับของพฤติกรรมการ
เลียนแบบด้านการใช้สินค้ามีย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือ
ละครโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก ไ ด้แก่ นักเรียนนิยมใช้
สินค้าท่ีมีราคาตามความเหมาะสม  และความจ าเป็น       
(x  = 4.21) และนักเรียนนิยมใช้สินค้าท่ีมีราคาถูกและมี
ของแถม (x  = 3.58) ระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบ
ด้านการใช้สินค้ามีย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละคร
โทรทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง ไ ด้แก่ นักเรียนนิยมใช้
สินค้ามีย่ีห้อ (x  = 3.25) และนักเรียนคิดว่าสินค้าท่ีมี ย่ีห้อ

ท่ีดาราท่ีพบเห็นจากละครโทรทัศน์ใช้มีคุณภาพเช่ือถือได้ 
(x  = 2.66) ระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการใ ช้
สินค้ามีย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์อยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ นักเรียนคิดว่าการซ้ือสินค้าท่ีมี ย่ีห้อตาม
อย่างดาราท่ีพบเห็นจากละครโทรทัศน์ท าใ ห้เป็นคนดู
ทันสมัย (x  = 2.34) นักเรียนชอบใช้สินค้าท่ีมี ย่ีห้อตาม
อย่างดาราใช้ท่ีพบเห็นจากละครโทรทัศน์ (x  = 2.2) และ
นักเรียนคิดว่าการซ้ือสินค้าท่ีมีย่ีห้อตามอย่างดาราท่ีพบ
เห็นจากละครโทรทัศน์ท าใ ห้เ พ่ือนยอมรับ (x  = 2.04) 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 9 

 
 
 
 
ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการใช้สินค้ามีย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็น
 ในส่ือละครโทรทัศน์ 

พฤติกรรมการใช้สินค้า x   S.D. แปลผล 
นักเรียนนิยมใช้สินค้าท่ีมีราคาถูกและมีของแถม 3.58 0.93 มาก 
นักเรียนนิยมใช้สินค้าท่ีมีราคาตามความเหมาะสม และความจ าเป็น 4.21 0.79 มาก 
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นักเรียนนิยมใช้สินค้ามีย่ีห้อ 3.25 0.94 ปานกลาง 
นักเรียนชอบใช้สินค้าท่ีมีย่ีห้อตามอย่างดาราใช้ท่ีพบเห็นจากละครโทรทัศน์ 2.20 0.98 น้อย 
นักเรียนคิดว่าสินค้าท่ีมีย่ีห้อท่ีดาราท่ีพบเห็นจากละครโทรทัศน์ใช้มีคุณภาพ
เช่ือถือได้ 

2.66 1.06 ปานกลาง 

นักเรียนคิดว่าการซ้ือสินค้าท่ีมี ย่ีห้อตามอย่างดาราท่ีพบเห็นจากละคร
โทรทัศน์ท าให้เป็นคนดูทันสมัย 

2.34 1.09 น้อย 

นักเรียนคิดว่าการซ้ือสินค้าท่ีมี ย่ีห้อตามอย่างดาราท่ีพบเห็นจากละคร
โทรทัศน์ท าให้เพ่ือนยอมรับ 

2.04 1.06 น้อย 

 10 . ผล การ วิเ คราะห์ข้ อมูล เก่ียว กับ
พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการใช้ภาษาพูดจากดาราท่ี
พบเห็นในสื่อละครโทรทัศน์ พบว่า ระดับของพฤติกรรม
การเลียนแบบด้านการใช้ภาษาพูดจากดาราท่ีพบเห็นใน
ส่ือละครโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนใช้ภาษา
พูดตามหลักภาษาไทย (x  = 3.65) ระดับของพฤติกรรม
การเลียนแบบด้านการใช้ภาษาพูดจากดาราท่ีพบเห็นใน
ส่ือละครโทรทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ นักเรียนเคย
พูดเลียนแบบภาษาพูดของดาราท่ีพบเห็นในส่ือละคร
โทรทัศน์ (x  = 3.05) นักเรียนพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็น
ในส่ือละครโทรทัศน์ทุกคร้ังท่ีได้ยินค าศัพท์ท่ีแปลกใหม่ (x  
= 2.89) นักเรียนไม่เคยใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบ
เห็นในส่ือละครโทรทัศน์ (x  = 2.72) และนักเรียนใช้ภาษา
พูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ โดยท่ีไม่

ทราบความ หมายท่ีแท้จริง  (x  = 2.54) ระดับของ
พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการใช้ภาษาพูดจากดารา ท่ี
พบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์อยู่ในระดับน้อย ไ ด้แ ก่ 
นักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นใน
ส่ือละครโทรทัศน์ท าให้เป็นคนทันสมัย  (x  = 2.32) และ
นักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นใน
ส่ือละครโ ทรทัศน์ ท า ใ ห้ เ พ่ือนยอม รับ  (x  = 2.08) 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 10 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการใช้ภาษาพูดจากดาราท่ีพบเห็น
 ในส่ือละครโทรทัศน์ 

พฤติกรรมการใช้ภาษา x   S.D. แปลผล 
นักเรียนใช้ภาษาพูดตามหลักภาษาไทย 3.65 0.88 มาก 
นักเรียนไม่เคยใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ 2.72 0.97 ปานกลาง 
นักเรียนเคยพูดเลียนแบบภาษาพูดของดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ 3.05 1.88 ปานกลาง 
นักเรียนพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ทุกคร้ัง ท่ีไ ด้ยิน
ค าศัพท์ท่ีแปลกใหม่ 

2.89 1.11 ปานกลาง 

นักเรียนใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ โดยท่ีไม่
ทราบความหมายท่ีแท้จริง 

2.54 1.08 ปานกลาง 

นักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์
ท าให้เพ่ือนยอมรับ 

2.08 1.01 น้อย 

นักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาพูดตามอย่างดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์
ท าให้เป็นคนทันสมัย 

2.32 2.02 น้อย 

 11.ผลก า ร วิ เ คร า ะ ห์ ข้ อมู ล เ ก่ี ย ว กั บ
พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแสดงออกจากดาราท่ีพบ
เห็นในส่ือละครโทรทัศน์ พบว่า ระดับของพฤติกรรมการ
เลียนแบบด้านการแสดงออกจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือ

ละครโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก ไ ด้แก่  นักเรียนมั ก
แสดงออกตามความพอใจของตนเอง (x  = 3.81) ระดับ
ของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแสดงออกจากดารา
ท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
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นักเรียนมักแสดงออกตามท่ีผู้ปกครองต้องการ (x  = 2.79)
 ระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือละครโทรทัศน์ อยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
นักเรียนช่ืนชอบเท่านั้น (x  = 2.34) นักเรียนมักแสดงออก
ตามแบบดาราท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์  (x  = 2.17) 

นักเรียนมักแสดงออกเพ่ือให้เหมือนหรือใกล้เคียงแบบ
ดาราใส่ท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์  (x  = 2.02) และ
นักเรียนมักแสดงออกตามอย่างดาราท่ีเห็นจากส่ือละคร
โทรทัศน์เพราะจะได้เป็นคนทันสมัยเข้ากับเพ่ือนได้ (x  = 
1.97) ปรากฏผล ดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลียนแบบการแสดงออกจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือ
 ละครโทรทัศน์ 

พฤติกรรมการแสดงออก x   S.D. แปลผล 
นักเรียนมักแสดงออกตามความพอใจของตนเอง 3.81 0.87 มาก 
นักเรียนมักแสดงออกตามท่ีผู้ปกครองต้องการ 2.79 0.93 ปานกลาง 
นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ 2.17 1.42 น้อย 
นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบเท่านั้น 2.34 1.18 น้อย 
นักเรียนมักแสดงออกเพ่ือให้เหมือน หรือใกล้เคียงแบบดาราใส่ท่ีเห็น
จากส่ือละครโทรทัศน์ 

2.02 1.03 น้อย 

นักเรียนมักแสดงออกตามอย่างดาราท่ีเห็นจากส่ือละครโทรทัศน์
เพราะจะได้เป็นคนทันสมัยเข้ากับเพ่ือนได้ 

1.97 1.03 น้อย 

  12.  ผลการทดสอบสมมติฐานความรุนแรงท่ีอยู่
ในส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลียนแบบด้านการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน  พบว่า 
พฤติกรรมการเลี ยนแบบด้านการแสดงออกมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 

2 ข้อ ได้แก่ นักเรียนมักแสดงออกตามตามแบบดาราท่ี
เห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ และนักเรียนมักแสดงออกตาม
แบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบเท่านั้น ปรากฏผลดังตาราง ท่ี 
12 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบส่ือต่างกันจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน 
 

พฤติกรรมการแสดงออก 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  

Sig. x   S.D. x   S.D. x   S.D. 
นักเรียนมักแสดงออกตามความพอใจ
ของตัวเอง 

3.88 0.88 3.72 0.88 3.65 0.83 0.72 

นักเรียนมักแสดงออกตามท่ีผู้ปกครอง
ต้องการ 

2.75 0.97 2.80 0.94 2.82 0.80 0.91 

นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
เห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ 

2.03 0.92 2.20 1.04 2.15 1.02 0.50* 

นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
ช่ืนชอบเท่านั้น 

2.26 1.16 2.40 1.23 1.19 1.02 0.01* 

นักเรียนมักแสดงออกเพ่ือให้เหมือนหรือ
ใกล้เคียงแบบดาราใส่ท่ีเห็นจากส่ือละคร
โทรทัศน์ 

1.97 1.08 2.04 1.01 0.96 0.91 0.09 

นักเรียนมักแสดงออกตามอย่างดาราท่ี
เห็นจากส่ือละครโทรทัศน์จะได้เป็นคน
ทันสมัย 

1.92 1.00 2.04 1.07 1.01 1.03 0.64 

* นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้าน

แสดงออกจ าแนกตามส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจฯ พบว่า 
พฤติกรรมการแสดงออกจ าแนกตามส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าใ ห้
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ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ คือส่ือชนิดใดเป็นรายคู่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์มีผลต่อ

พฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแสดงออกมากกว่าความ
รุนแรงท่ีอยู่ในส่ือภาพยนตร์ปรากฏผล ดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกจ าแนกตามส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจฯ เป็นรายคู่ 
 
ส่ือท่ีมักมีภาพ ท่ี
ท า ใ ห้ ต ก ใ จ 
ห ว า ด เ สี ย ว 
สะเทือนอารมณ์ 

x   ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
3.88 3.72 3.65 

ภาพยนตร์ 3.88 - 0.17* 0.12 
โทรทัศน์ 3.72  - 0.52 
อินเตอร์เน็ต 3.65   - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้าน
แสดงออกจ าแนกตามส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจฯ พบว่า 
พฤติกรรมการแสดงออกจ าแนกตามส่ือท่ีมักมีภาพ ท่ีท า
ให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ คือส่ือชนิดใดเป็น
รายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์มี

ผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการแสดงออกท่ีท าใ ห้
นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบ
เท่านั้นมากกว่าความรุนแรง ท่ีอยู่ในส่ือภาพยนตร์ และ
ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลียนแบบด้านแสดงออกท่ีท าให้นักเรียนมักแสดงออกตาม
แบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบเท่านั้นมากกว่าความรุนแรง ท่ี
อยู่ในส่ืออินเตอร์เน็ต ปรากฏผลดังตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14 แสดงค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับของพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกจ าแนกตามส่ือท่ีมักมีภาพท่ีท าให้ตกใจฯ เป็นรายคู่ 
ส่ือท่ีมักมีภาพ ท่ี
ท า ใ ห้ ต ก ใ จ 
ห ว า ด เ สี ย ว 
สะเทือนอารมณ์ 

x   ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
3.88 3.92 3.65 

ภาพยนตร์ 3.88 - 0.14* 0.12 
โทรทัศน์ 3.92  - 0.26* 
อินเตอร์เน็ต 3.65   - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
13. ผลการทดสอบสมมติฐานความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือท่ีมัก
มีเสียง ท่ีท าใ ห้ตกใจฯ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลียนแบบด้านการแสดง ออก ท่ีแตกต่างกัน พบว่า 
พฤติกรรมการแสดงออกมีความแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 ข้อ ไ ด้แก่ 
นักเ รียนมักแสดง ออกตามความ พอใจของ ตน เอง 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 68 ~ 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบส่ือต่างกันจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน 
 

พฤติกรรมการแสดงออก 
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  

Sig. x   S.D. x   S.D. x   S.D. 
นักเรียนมักแสดงออกตามความพอใจ
ของตัวเอง 

3.92 0.83 3.65 0.84 3.65 0.94 0.02* 

นักเรียนมักแสดงออกตามท่ีผู้ปกครอง
ต้องการ 

2.82 0.92 2.73 0.95 2.81 0.79 0.86 

นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
เห็นจากส่ือละครโทรทัศน์ 

2.21 1.72 2.08 1.07 2.23 1.04 0.84 

นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
ช่ืนชอบเท่านั้น 

2.32 1.12 2.31 1.28 2.25 1.07 0.49 

นักเรียนมักแสดงออกเพ่ือให้เหมือนหรือ
ใกล้เคียงแบบดาราใส่ท่ีเห็นจากส่ือละคร
โทรทัศน์ 

2.06 1.03 1.98 1.06 1.95 0.92 0.81 

นักเรียนมักแสดงออกตามอย่างดาราท่ี
เห็นจากส่ือละครโทรทัศน์จะได้เป็นคน
ทันสมัย 

1.96 0.93 1.99 1.14 2.02 1.05 0.93 

* นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า ความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์
มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนตามความ

พอใจของตนเองมากกว่าความรุนแรงท่ีอยู่ในส่ือภาพยนตร์ 
ปรากฏผล ดังตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16 แสดงค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับของพฤติกรรมการแสดงออกจ าแนกตามส่ือ           
 ท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจฯ เป็นรายคู่ 
ส่ือท่ีมักมีเสียงท่ี
ท าให้ตกใจ 
หวาดเสียว 
สะเทือนอารมณ์ 

x   ภาพยนตร์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
3.65 3.92 3.65 

ภาพยนตร์ 3.65 - 0.27* 0.27 
โทรทัศน์ 3.92  - 0.01 
อินเตอร์เน็ต 3.65   - 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 16 ปี 
ระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ส่ืออินเตอร์เน็ตจะเป็นส่ือท่ีมักมีภาพ และเนื้อหาท่ี
ท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ ส าหรับส่ือ
ภาพยนตร์จะเป็นส่ือท่ีมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว 
สะเทือนอารมณ์ ละครอาชญากรรมสืบสวนมักมีภาพและ
เนื้อหาท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว สะเทือนอารมณ์ ไ ด้มาก
ท่ีสุด ละครแนวลึกลับมักมีเสียงท่ีท าให้ตกใจ หวาดเสียว 
สะเทือนอารมณ์ ได้มากท่ีสุด นักเรียนมักซ้ือเ ส้ือผ้าตาม
ความต้องการของตนเองอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการ

เลียนแบบการใช้สินค้ามี ย่ีห้อจากดาราท่ีพบเห็นในส่ือ
ละครโทรทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง นิยมใช้
สินค้าท่ีมีราคาตามความเหมาะสม และความจ าเป็น และ
นิยมใช้สินค้าท่ีมีราคาถูกและมีของแถม  พฤติกรรมการ
เลียนแบบการใช้ภาษาพูด การแสดงออกจากดาราท่ีพบ
เห็นในส่ือละครโทรทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีเห็นตามแบบละคร
ส่ือโทรทัศน์ และนักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
นักเรียนช่ืนชอบเท่านั้น  และความรุนแรง ท่ีอยู่ในส่ือ
โทรทัศน์มีผ ลต่อพฤติกรรมการเ ลียนแบบด้านกา ร
แสดงออกมากกว่าส่ือภาพยนตร์ และความรุนแรงท่ีอยู่ใน
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ส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกท่ีท าให้นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
นักเรียนช่ืนชอบเท่านั้นมากกว่าส่ือภาพยนตร์และส่ือ
อินเตอร์เน็ต ความรุนแรง ท่ีอยู่ในส่ือโทรทัศน์มีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของนัก เรี ยนมากกว่าส่ื อ
ภาพยนตร์ นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ีเห็นตาม
แบบละครส่ือโทรทัศน์ และนักเรียนมักแสดงออกตาม
แบบดาราท่ีนักเรียนช่ืนชอบเท่านั้นมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความรุนแรง ท่ีอยู่ใน
ส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกมากกว่าส่ือภาพยนตร์ และความรุนแรงท่ีอยู่ใน
ส่ือโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกท่ีท าให้นักเรียนมักแสดงออกตามแบบดาราท่ี
นักเรียนช่ืนชอบมากกว่าส่ือภาพยนตร์และส่ืออินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของพริส
ซิลลา ออฟเฟนฮอย และอลิซ บูชาลเทอร์ (Priscilla 
Offenhauer and Alice Buchalter, 2011) ท่ีพบว่าส่ือ
โทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของ
เยาวชนโดยเฉพาะในครอบครัวยากจนท่ีพ่อแม่ไม่ค่อยมี
เวลาเอาใจใส่เล้ียงดูลูก เนื่องจากมัวแต่ท างานหาเงินเล้ียง
ครอบครัว ท าให้เยาวชนรับชมความรุนแรง ท่ีอยู่ในส่ือ
โทรทัศน์โดยไม่มีผู้คอยให้ค าอธิบายถึงความถูกต้องด้าน
จริยธรรมท าให้เนื้อหาและพฤติกรรมความรุนแรงเหล่านั้น
ส่งผลให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม โดยเห็น
ว่าพฤติกรรมท่ีแสดงผ่านส่ือโทรทัศน์เหล่านั้นเป็นตัวอย่าง
ท่ีดี นอกจากนี้ยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของเครก เอ 
แอนเดอร์สัน (Craip A. Andersun, 2003) ท่ีพบว่าความ
รุนแรงของส่ือจากโทรทัศน์ไ ด้เ พ่ิมความเป็นไปได้ของ
พฤติกรรมความรุนแรงและความก้าวร้าวท้ังในทันทีและใน
ระยะยาว รวมท้ังยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมาคม
กุม ารแพท ย์ของ สห รั ฐอ เ มริ กา  (The American 
Academy of Pediatrics, 2011) ท่ีพบว่าส่ือโทรทัศน์
ต่างๆ ท่ีจะให้เด็กดูควรจะเป็นเ ร่ือง ท่ี       ไม่มีความ
รุนแรงเท่านั้น  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 จากกา รศึกษา วิจัยค ร้ังนี้ท า ใ ห้ทราบว่า ส่ื อ
โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบด้านการ
แสดงออกของนักเรียนมากกว่าส่ืออ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ควบคุมดูแลเยาวชนควรน านโยบายในการก าหนดเนื้อหา 
ภาพ และเ สีย ง มีผลกับการควบคุมการผลิตของ
สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องว่าละครจะไม่มีเนื้อหา ภาพ และ
เสียง ตามท่ีนโยบายห้ามไว้ เช่น เน้นความรุนแรง ลามก

อนาจาร เป็นต้น โดยแต่ละสถานีก็จะมี ผู้ควบคุมของแต่
สถานี ซ่ึงผู้ก ากับละครของแต่ละสถานีโทรทัศน์จะต้อง
ทราบแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมในแต่ละสถานี ถึงจะ
สามารถผลิตผลงานออกมาได้ตามกฎระเบียบท่ีแต่ละ
สถานีโทรทัศน์ยึดถือเป็นแนวทาง นอกจากนี้ ปัญหาหลัก
อยู่ท่ีแต่ละสถานีมีผู้ควบคุมท่ีมีวิจารณญาณแตกต่างกัน 
เนื้อหาเดียวกัน บางสถานีเห็นว่าเหมาะสม บางสถานีเห็น
ว่าไม่เหมาะสม อาจจะเนื่องจากสถานะภาพของแต่ละ
สถานีโทรทัศน์ท่ีแตกต่างกัน บางแห่งเป็นสถานีบันเทิง ก็
ต้องการให้เนื้อหาละครมีความเข้มข้นโดดเด่น ต้องมี
เนื้อหารุนแรง เร้าร้อน เพ่ือดึงคนดู บางสถานีเป็นสถานี
ข่าวสารคดีก็จะผลิตละครน้ าดีท่ีมี เนื้อหาไม่สร้างความ
รุนแรงเร้าร้อน แต่แฝงด้วยสาระคุณธรรม แต่สุดท้ายไม่มี
คนดูเพราะน่าเบ่ือไม่สร้างความบันเทิง  สุดท้ายแล้วเรา
ต้องมาดูบริบทสังคมส่ือบ้านเราจากละครท่ีเราผลิต 
เป้าหมายของเราคืออะไร เราจะได้ออกแบบ มาตรการ
ควบคุม และ วิธีการควบคุมท่ีตรงกับบริบทของสังคมเรา 
ซ่ึงปัจจุบันอาจจะยังาควบคุมได้ไม่ดีพอ ไม่สร้างความเป็น
ธรรมให้กับทุกฝ่ายในสังคมการผลิตละครโทรทัศน์  ดังนั้น
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องควรจะมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้าน บุคคลกับระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น ประชากรท่ีมารับ
บริการด้านสุขภาพ จ านวน 400 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ กับระดับความพึงพอใจต่อการ ให้บริการโดยใช้    
t-Test 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีบ้านเหมืองหัวทะเลต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้สูตร Taro Yamane จากประชากรท้ังหมด 5,727 คน โดยใช้
แบบสอบถามกับระดับความพึง พอใจของผู้มารับบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล พบว่า กลุ่มส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจท่ีได้รับจากการบริการในด้านความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ด้านอัธยาศัยของการให้บริการ ด้านคุณภาพของการ
ใช้บริการ และด้านข้อมูลท่ีได้รับบริการ มี ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยแบ่งเป็นด้านความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ด้าน
อัธยาศัยของการให้บริการความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.30 ด้านคุณภาพของการใช้บริการความพึงพอใจมาก ท่ีสุดค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.30 ด้านข้อมูลท่ีได้รับบริการความพึง พอใจมากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51  และผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และเพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ศาสนา สิทธิการรักษาแตกต่างกัน มีระดับ ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน(p > 0.05) 
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ, การบริการ, ผู้รับบริการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ABSRACT  
The objective of this research was to study the level of satisfaction of the people who received health services at 

Ban Muengthaleh Health Promotion Hospital and also personal factors deemed to have affected their satisfaction of the 
services as provided by this hospital.  The hospital was located in Ban Muengthaleh, Muang District, Nakhon Si Thammarat.  
The sampling population consisted of 400 people.  Questionnaires were used for collecting data.  The collected data was 
then analyzed yielding  frequency, percentage, mean, and standard deviation figures.  t-Test was also utilized to compare 
various factors with the people’s level of satisfaction.  The population consisted of 5,727 people.  Taro Yamane’s formula 
was used for finding the number of sampling population (400).  

Results from the research showed that most of the people involved in the study were satisfied with the services 
as provided by the hospital.  They were most satisfied with the personnel’s temperament, quality of services, and available 
information.  There was statistically significant difference (p<0.05) when personal factor namely occupation was analyzed.  
However, the study found that there was no statistically significant difference when factors namely gender, age, marital 
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status, level of education, religious belief, and  monthly income, religious belief, and right to health garantie were taken into 
consideration (p > 0.05). 
Keywords: satisfaction, services, client, Tambon Health Promotion Hospital 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยีท่ี ทันสมัย และ
ด้านวัฒนธรรมต่างๆโดยมีโรงพยาบาลเป็นองค์การสุขภาพ
ท่ีมุ่งเน้นให้บริการแก่ ผู้ป่วย หรือ ผู้รับบริการในด้านการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การ
ป้องกัน โรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพของ
ผู้รับบริการมากข้ึนโดยส่วนใหญ่ พบว่า ปัญหา เ ก่ียวกับ
การจัดการบริการท าใ ห้ผู้มารับบริการไม่พอใจ พบว่า 
ปัญหาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
ให้บริ การ  ดัง นั้นจึง มีกา รพัฒนาระ บบบ ริกา รด้าน
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับ สภาวะการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพอใจ
สูงสุดตามหลัก บริหารแนวใหม่ผู้รับบริการเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของโรงพยาบาล ความคิดเห็นของ ผู้รับบริการจะ 
สะท้อนปัญหาอย่างแท้จริงของระบบบริการ นอกจากนี้ 
ยังมีบุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีความช านาญการ ในด้านการ
รักษาการจัดบริการสุขภาพอนามัยแก่ผู้มารับบริการอย่าง
มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นใน
โรงพยาบาลจึงเน้นผู้มารับบริการเป็นศูนย์กลางในการ
บริการใน โรงพยาบาล (กระทรวงสาธารณสุข, 2545) 
 จากสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีผู้รับบริการมีความ
คาดหวังต่อการบริการสูง ข้ึน ซ่ึงมีความจ าเป็น ท่ีทุก
โรงพยาบาลจะต้องจัดบริการท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการ และความคาดหวังของ ผู้รับบริการดังนั้นใน
การบริหารจัดการควรน าหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management: TQM) เป็นกลยุทธ์สูงสุด
ในการด าเนินงาน เนื่องจากการจัดการคุณภาพโดยรวม
เป็น การพัฒนาคุณภาพบริการ โดยใช้หลักการให้ทุกคน
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง คุณภาพ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
อย่างต่อเนื่อง (บุญเรือง ไตร เร่ืองวรรัตน์, 2542) เป็นการ
ปรับปรุงการบริการเป็นส าคัญให้โอกาสแก่บุคลากรได้
ท างานอย่าง แท้จริง  และเป็นการผลักดันให้เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยให้บุคลากร
ทุก คนมีความสามารถในการค้นหาปัญหาเห็นความส าคัญ
ของการวางแผน และมุ่งเน้นการท างานเป็น ระบบ โดย
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพมีการบริหาร
ข้ามสายงาน และมีระบบการ พัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงหมายถึงระบบการจัดการโดยรวมท่ีกระท าโดย
บุคลากรทุกคนทุก ฝ่ายอย่างเป็นระบบ (อนุวัฒน์ ศุภชุติ
กุล และช านิ จิตตรีประเสริฐ, 2541) 
 ระบบบริการสาธารณสุขไทยประสบผลส าเร็จใน
การขยายความครอบคลุมของสถาน บริการสาธารณสุข 
โดยมีโครงสร้างหน่วยบริการท้ังระดับปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิกระจายครอบคลุม ทุกจังหวัด และต่อมาก็มีการจัด
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทยโดยมี
เป้าหมายหลัก เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น 
 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึง เป็น
โคร งกา รท่ีเ น้น การ พัฒนากา รบ ริกา รข้ันปฐม  ภู มิ 
(Primary Care Unit) ให้มีประสิทธิภาพเพราะการบริการ
ด้านปฐมภูมิเป็นการบริการด้าน พ้ืนฐานท่ีทุกคนควรได้รับ
แต่จะปรับเปล่ียนบทบาทจากเดิม มีเพียงการต้ัง รั บ
ประชาชนท่ีมารับ บริการเป็นการท างานเชิง รุกร่วมด้วย 
คือ การเข้าไปหาประชาชนไปให้ความ รู้เ ร่ือง ต่าง ๆ 
เก่ียวกับ การดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวเมื่อ
ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองได้โรคภัยไข้เจ็บก็ลดน้อยลง 
จ านวนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลก็ลดลง และเป็นโครงการท่ี
ประชาชนไทยทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับ บริการสุขภาพท่ีมี
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอหน้ากันด้วยเกียรติศักด์ิศรีท่ีเท่า
เทียมกันโดยท่ีภาระ ค่าใช้จ่ายไม่เป็นอุปสรรคท่ีจะได้รับ
สิทธินั้นท าให้ทุกคนมีโอกาสในการรักษาเท่าเทียมกัน 
(กระทรวงสาธารณสุข, ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 
2545) 
 ดังนั้นในการบริการผู้ป่วยของหน่วยงานต่างๆ 
ในโรงพยาบาลเป็นสถานบริการด่านแรกมี ความใกล้ชิด
กับประชาชนมากท่ีสุดจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
บริการตามความคาดหวังของ ประชาชน กิจกรรมของแต่
ละหน่วยงาน ย่อมมีผลกระทบต่อกิจกรรมในส่วนอ่ืนๆ
ด้วยโดยทุกระบบ จะมีลักษณะร่วม คือ มีเป้าหมายมี
ผลลัพธ์มีการใช้ทรัพยากรและมีกระบวนการร่วมกันการ
น า แนวคิดของการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้กับผู้ป่วย
เป็นการส่งเสริมให้มีการบริการท่ีเหมาะสม กับสภาพ และ
ความต้องการของผู้รับบริการท าให้มีมาตรฐานของการ
บริการบนหลักการของการ จัดการคุณภาพโดยรวม
เนื่องจากผู้ให้บริการมีความเข้าใจผู้รับบริการ และจะเน้น
ผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลาง มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ
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เท่าเทียมกันทุกระดับ และมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการท่ี
จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซ่ึง เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นแนวคิดท่ี เป็นพ้ืนฐาน
ท่ีส าคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมการปรับปรุง
พัฒนาภายในองค์การต้องมาจาก ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ และบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้อง
มองภาพรวมของการท างานท้ังหมดอย่างเป็นระบบจึงเป็น
หน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีจะต้องเข้าใจบทบาท และ
หน้าท่ี ของตนเองในการจัดการคุณภาพโดยรวมจะช่วย
พัฒนาคุณภาพบริการให้เ กิดความพึงพอใ จในท่ีสุ ด 
ประกอบกับนโยบายของ รัฐบาลด้านสาธารณสุขไ ด้
เน้ นหนัก ใ ห้ สถานพยาบาลของ รั ฐบาลปรับปรง 
ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณสุข (สิริดวงนภา เกตุ
วิชิต, 2550) 
 ต าบลนาเคียนเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเมือง ท่ีมี
สถานบริการระดับปฐมภูมิในพ้ืนท่ี คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล ให้บริการในพ้ืนท่ีมี
จ านวน 5,727 คน และมีท าเล ท่ีต้ังของต าบลท่ีมีพ้ืนท่ีติด
กับชุมชนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้
ประชาชนมี ความหลากลายท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และมีตัวเลือกในการใช้บริการด้าน 
สุขภาพท้ังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ คลินิกเอกชนเป็นต้น การพัฒนา สถานบริการ
สุขภาพจึงต้องอาศัยการศึกษาท าความเข้าใจความเป็นอยู่
ความต้องการความคิดเห็น ปัญหาในพ้ืนท่ี เ พ่ือใ ห้การ
พัฒนาเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคลไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ ากัน 
(ท่ีมา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความจ าเป็นท่ีมีสถานบริการระดับปฐมภูมิ ในพ้ืนท่ี คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล และ
ความส าคัญของความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการท่ีสถาน
บริการสุขภาพ เมื่อศึกษาแล้วจส่งผลต่อระบบบริการ
สุขภาพท้ังด้านผู้รับบริการและผุ้ให้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาระดับความพึงพอใจ ของ ผู้มารับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัว
ทะเล ของประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้มารับบริการ และ 
เปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ ของ ผู้มารับบริการด้าน
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เหมืองหัว
ทะเลของประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แห่งการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้มารับ
บริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคลกับระดับ
ความ พึงพอใจของ ผู้ม า รับบริการ ด้าน  สุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช  
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังมีขอบเขตการศึกษาได้ ดังนี้ 
 3.1 ด้านพ้ืนท่ี 
 พ้ืน ท่ี ใ นกา ร วิจั ยค ร้ั ง นี้ เ ป็ น เ ขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัว ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 5, 6, 7 และ 8  
 3.2 ด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประ ชากรท่ีใ ช้ในการ วิจัยคร้ัง นี้  ไ ด้แ ก่ 
ประชาชนท้ัง ชายและหญิ ง ท่ีอา ศัยอยู่ ในเขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ท้ังหมด 4 หมู่ บ้าน จ านวน 5,727 คน (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เหมืองหัวทะเล , 2556) และ
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยา
มาเน่ (Yamanae, 1973) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน  
 3.3 ด้านเน้ือหา 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับความพึง
พอใจในการให้บริการของ ผู้มารับบริการ สุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช และเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านบุคคลกับระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของผู้ มารับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บลบ้ านเ หมือง หัวทะเ ล  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด 
นครศรีธรรมราช  
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 4.1 เพศ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการสุขภาพแตกต่างกัน  
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 4.2 อายุ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.3 สถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันต่อการใ ช้ บริการสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 4.4 ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใ จท่ีแตก ต่า งกัน ต่อกา รใ ช้บริ กา ร สุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 4.5 อาชีพ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.6 รายได้ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.7 ศาสนา แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ี
แตกต่างกันต่อการใช้บริการสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.8 สิทธิการรักษา แตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใ จ ท่ี แตก ต่า ง กัน ต่อกา ร ใ ช้บ ริ กา ร  สุขภาพท่ี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
 5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
 5.1 ผลการวิจัยท าใ ห้ทราบถึงระดับความพึง
พอใจของ ผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.2 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงการเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านบุคคลของ ผู้มา รับบริการด้าน สุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 5.3 ผลการวิจัย ท่ีไ ด้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง
สามารถน าไปก าหนด และวางแผนงานบริการ เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของ ผู้มารับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คร้ัง
นี้เ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
แบบเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้มา รับบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล
กับระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
ด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดย
มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  
 6.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 6.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เ ป็น
ประ ชากร ท่ีอา ศัยอ ยู่ ใ นเ ขต พ้ืนท่ี รั บ ผิดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,727 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล , 
2556) 
 6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น
ประ ชากร ท่ีอา ศัยอ ยู่ ใ นเ ขต พ้ืนท่ี รั บ ผิดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองหัวทะเล อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5,727 คน ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรการ ค านวณขนาดตัวอย่างของทาโ ร่ยา
มาเน่ (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และค่า ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ซ่ึงจะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 373.88 คน โดยมี วิธีการ
ค านวณดังต่อไปนี้ 
 6.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คนโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ บัง เอิญ 
(Accidental sampling) จากผู้มารับบริการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว ทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมาใช้บริการระบบบริการด้าน
สุขภาพระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ในวันเวลาต้ังแต่วันท่ี 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงการ 
เลือกตัวอย่างนี้จะเลือกผู้มารับบริการรายใหม่ตามวันเวลาท่ี
ก าหนดจนครบ 400 คน 
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย  
 6.2.1 แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
บุคคล ลักษณะของข้อ ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
 ตอนท่ี 2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการ
เลือกใช้สถานบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาล ส่ง เสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล เพ่ือวัดระดับความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการด้าน ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ความ สะดวกท่ีได้รับจากการบริการ ด้านอัธยาศัยของ ผู้
ให้บริการ ด้านคุณภาพของการใช้บริการ และด้าน ข้อมูล
ท่ีได้รับบริการ โดยมีข้อความเป็นท่ีความหมายลักษณะ
ค าตอบจัดเป็นระดับความพึงพอใจ โดยใช้การก าหนดค่า
น้ าหนักตามวิธีของ (Likert Scale) ดังนี้ 
 พอใจมากท่ีสุด หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
 พอใจมาก หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 พอใจปานกลาง หมายถึง มีความพึงพอใจ
ปานกลาง คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  
 พอใจน้อย หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน  
 พอใจน้อยท่ีสุด หมายถึง มีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของ ผู้มา
รับบริการต่อการให้บริการด้านสุขภาพของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล การแบ่งเกณฑ์ 
วัดคะแนนเฉล่ียโดยแปรผล และอภิปรายตัวแปรแต่ละ
ด้าน แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดับ  โดยใช้พิสัย(ไม่นิยมใ ช้ 
เนื่องจากจะมีผลต่อคะแนนท่ีได้และการปัดเศษของตัวเลข 
นิยมใช้ตามหลักการของเขตจ ากัดล่างและเขตจ ากัดบน
ของค่าตัวเลข) ของช่วงคะแนนตามแนวคิด ของ Best 
(1977) โดยแบ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
 คะแนนค่า เฉล่ี ย 4.21-5.00 4.50–5.00 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนค่า เฉล่ี ย 3.41-4.20 3.50–4.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61– 3.40 2.50–3.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนนค่าเ ฉล่ีย 1.81–2.60 1.50–2.50 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  

 คะแนนค่าเ ฉล่ีย 1.00–1.80 1.00–1.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ของผู้ป่วยท่ีได้รับบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.2.2 กา รทดสอบความ เ ช่ื อมั่ น ของ
เคร่ืองมือ โดยน าไปทดลองใช้แบบสอบถามกับประชาชน
ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย (Try 
out) โดยทดลองท ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน น ามา
วิเคราะห์หาความ เช่ือมั่น (Reliability) ซ่ึง ไ ด้ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.877 
 6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีข้ันตอน และ เงื่อนไขในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 6.3.1 ผู้ศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับบ้าน
เหมืองหัวทะเล ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 6.3.2 ผู้วิจัยเข้าพบ และแนะน าตัวต่อหัวหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมอง หัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้น าชุมชน และ
อาสาสมั ครสาธารณสุขประจ า  หมู่ บ้า นเ พ่ือช้ี แจ ง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย และท าหนัง สือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล 
 6.3.3 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
พฤษภาคม 2556 จนถึง เดือนกรกฎาคม 2556 ซ่ึง ผู้วิจัย
ได้ลงพ้ืนท่ีด าเนินการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด
โดยผู้ศึกษาท าการอธิบาย แบบสอบถามอย่างละเอียดแก่
กลุ่มตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเองจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 5 - 10 นาทีต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1) ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลกับผู้ท่ีเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2) ท าการเก็บรวมรวมแบบบังเอิญกับกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนท่ีเข้ารับบริการสุขภาพใน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3) หากผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ ากว่า 12 ปี 
จะท าการเก็บแบบสอบถามกับ ผู้ปกครองแทน 
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 4) ผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามกับผู้เข้ารับ
บริการคนละ 1 ชุด 
 5) ถ้าเก็บรวบรวมยังไม่ครบ ผู้วิจัยจะด าเนินการ
เก็บแบบสอบสอบถามกับผู้ท่ีเคย เข้ารับบริการภายใน
หมู่บ้าน 
     6.3.4 น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมข้อมูล
ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด จ านวนท้ังส้ิน 400 ชุด เพ่ือน าไป วิเคราะห์ 
และประมวลผลต่อไป  
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับ
คืนมาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี้ 
 6.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของบุคคลต่อเดือน ศาสนา และ
สิท ธิกา ร รักษา โ ดยใ ช้สถิ ติกา รแจก แจ ง ความ ถ่ี 
(Frequency) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 6.4.2 การวิเคราะห์ระดับระดับความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอ เมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน เ บ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
 6.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของบุคคลต่อเดือน ศาสนา 
และสิทธิการรักษา กับการ เปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ โดยใช้ค่าสถิติ t-Test 
 
7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 
 7.1.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1) ปัจจัยด้านบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ ชาย คิด
เป็นร้อยละ 59.50 มีอายุอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี กับอายุ 66 
ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 19.00 สถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 48.00 จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป็นร้อยละ 38.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 50.50 รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 6,000 - 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.25 นับถือศาสนาอิสลาม 

คิดเป็นร้อยละ 92.25 และสิทธิการรักษา ส่วนใหญ่ ใ ช้
บัตรปะกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 62.75 
 2) ผลกา รศึกษาระ ดับความพึงพอใ จของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ โรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้มารับบริการ 
พบว่า การประเมิน ระดับความพึงพอใจของการให้บริการ
ภาพรวม มีความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 
ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 โดยแบ่งเป็นด้าน
ความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วน เ บ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 ด้านอัธยาศัยของการให้บริการ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย เ ท่ากับ 4.30 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ด้านคุณภาพของการใ ช้
บริการความพึงพอใจมาก ท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านข้อมูลท่ีได้รับบริการ
ความพึง พอใจม ากท่ีสุดค่าเฉล่ียเ ท่ากับ 4.51 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 
 3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล
กับระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้านสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช  
 เพศต่างกัน มีความพึงพอใจรับบริการด้าน
สุขภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเพศต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการรับบริการแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 สถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพท่ี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจของ ผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ แตกต่างกัน (p > 0.05) 
 รายได้ของบุคคลต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ความ พึงพอใจของ ผู้ม า รับบริการ  ด้านสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
(p>0.05) 
 ศาสนาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ ผู้
มารับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บลบ้ านเ หมือง หัวทะเ ล  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช ไม่ แตกต่างกัน (p > 0.05) 
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 สิทธิการรักษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บลบ้ านเ หมือง หัวทะ เ ล  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช ไม่ แตกต่างกัน (p 0.05) 
 อายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ ผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 อาชีพแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของ ผู้
มารับบริการด้านสุขภาพท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บลบ้ านเ หมือง หัวทะเ ล  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราชแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  
 7.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้มา
รับบริการด้านสุขภาพ และผลการศึกษาเพ่ือ เปรียบเทียบ
ปัจจั ยด้านบุคคลของ ผู้มารับบ ริกา รด้านสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน เหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถน าเสนอผล
การศึกษามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 7.2.1 เพศ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ท่ี
มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้าน
สุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่าง
กัน (p>0.05) เนื่องจากผู้ท่ีมารับบริการท่ีสถานบริการ
สุขภาพไม่ว่าจะ เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิงมีความพึง
พอใจต่อการบริการในสถานบริการอยู่ในระดับมาก เช่น 
ด้าน คุณภาพของการใช้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว ใ ช้
เวลาในการรอรับบริการไม่นานเกินไป และ เช่ือมั่นต่อการ
บริการของเจ้าหน้าท่ี การบริการท่ีเท่าเทียมกัน หรือ สิทธิ
ในการรักษา ท าให้การ บริการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารมณ์ อินทร เจียว และวนิดา ปริยาศักด์ิ (2541) ได้
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้มารับบริการการตรวจ การ
รักษาท่ีแผนก ผู้ในโรงพยาบาลบาง รัก พบว่า เพศไม่มี
ความแตกต่างของความพึงพอใจ 
 7.2.2 อายุ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ท่ี
มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการด้าน
สุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัว
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน
อย่าง มีนัย ส าคัญ ทาง สถิติ  (p > 0.05) เนื่อ งจาก
สถานพยาบาลมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆท่ี
ให้บริการอย่างท่ัวถึง และให้บริการท่ีเท่าเทียมกัน โดยไม่

แบ่งแยกอายุ ไม่ว่าจะเป็นคนชรา เด็ก หรือ ผู้พิการการ
บริการมีความสะดวก รวดเร็ว โดยค านึงถึงระยะเวลาใน 
การรอรับบริการไม่นานเกินไปเจ้าหน้าท่ีใ ห้บริการด้วย
อัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนน้อม และเอาใจใส่ผู้มา รับบริการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญพร จันทร์หนู และอาจ
ยุทธ เนตินากุล (2552) ได้ศึกษา ความพึงพอใจต่อการใ ช้
บริการเพ่ือสุขภาพในเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่าง กัน มีความ
พึงพอใจต่อสปาเพ่ือสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 7.2.3 สถานภาพการสมรส  ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกันมีระดับ
ความ พึง พอใ จของ ผู้ม ารับบ ริกา ร ด้านสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน ( 
0.05) ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของธัญพร จันทร์หนู และอาจ
ยุทธ เนตินากุล (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใ ช้
บริการเพ่ือสุขภาพในเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อสปาเพ่ือ สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 7.2.4 ระดับการศึกษา  ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความพึง
พอใจ ของ ผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p = 0.05) ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารมณ์ อินทรเจียว และวนิดา 
ปริยาศักด์ิ (2541) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการการตรวจการรักษาท่ี แผนก ผู้ในโรงพยาบาลบาง
รัก พบว่า เพศ และระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างของ
ความพึงพอใจ  
 7.2.5 อาชีพ  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจของผู้มารับ บริการ
ด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจาก
ผู้มารับบริการท่ีมีอาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริการของสถานบริการสุขภาพท่ีเจ้าหน้าท่ีให้บริการท่ีเท่า
เทียมกัน สุภาพ อ่อนน้อม และเอาใจใ ส่ผู้มารับบริการ 
การให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัย ของ
อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรณ์ (2554) การวิจัยเ ร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม หลักสังคหวัตถุ 
4 ของฝ่ ายทะเ บียน ท่ีว่ ากา รอ า เภอเมื อง  จัง หวัด
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นครสวรรค์ พบว่า บุคคลท่ีมีอาชีพ ต่าง กัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
 7.2.6 รายได้ของบุคคลต่อเดือน  ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ของบุคคลต่อเดือนต่างกันมี
ระดับความ พึงพอใจของ ผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p > 
0.05) เนื่องจากสถานบริการมีเจ้าหน้าท่ี ให้บริการสุภาพ 
อ่อนน้อม และให้บริการท่ีเท่าเทียมกัน เอาใจใ ส่ผู้มารับ
บริการ ให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และผู้มารับบริการ
สามารถน าค าแนะน าท่ีได้รับจากการบริการน าไปใช้ได้ท า
ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการ หรือ ส่ิงท่ีผู้มา
รับบริการคาดหวังไว้ ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ ช าซียะ    
มูซอ และเซาซัน หะยีอาชา (2555) ไ ด้ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการท่ีโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพ
ต าบลโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี พบว่า รายได้แตกต่างกันมี
ระดับความพึงพอใจใน ระบบบริการแพทย์ระดับต้นท่ี
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) 
 7.2.7 ศาสนา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีมีศาสนาต่างกันมีระดับความพึงพอใจของ ผู้มารับ 
บริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจากการบริการของสถาน
บริการให้บริการเท่าเทียม กันไม่แบ่งแยกศาสนาเพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งต่อการให้บริการท าให้ผู้มารับบริการเกิด
ความพึง พอใจต่อการบริการของสถานบริการสุขภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพชร สุวรรณชาติ พ.ศ. 
2552 - 2553 ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบ
สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจรต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 
2552 - 2553 ในเขต เทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึง 
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงการ
พ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 7.2.8 สิทธิการรักษา  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีสิทธิการรักษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้มารับบริการด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจากผู้มา
รับบริการมีสิทธิการรักษา ท่ี แตกต่างกันท าใ ห้ผู้มารับ
บริการมีความรู้สึกต่อการบริการท่ีแตกต่างกันไป อาจเกิด
จากการท่ีผู้มารับ บริการไม่สามารถใช้ค าแนะน าท่ีไ ด้รับ

จากการบริการน าไปใช้ ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความ ต้องการของผู้มารับบริการได้ อาจเกิดจากผู้บริการ
ไม่มีเวลาในการดูแลตัวเอง ระยะเวลาในการรับ บริการ 
หรื อ  ประสบกา ร ณ์ท่ี ไ ด้ รับจ ากการบ ริกา รมี กา ร
เปล่ียนแปลงตามเวลา ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัย ของ แวรอ
ฮานิง สาเล็ง, รอหานี เอียดหวัง และการีมะห์ ตาเฮร์ 
(2555) ได้ศึกษาเร่ืองความพึง พอใจต่อการเลือกใช้สถาน
บริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะลุ
โบะของ ประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้
มารับบริการท่ีมีสิทธิการรักษาต่าง กันมีระดับความพึง 
พอใจต่อการเลือกใช้สถานบริการสุขภาพท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตะลุโบะ ในระบบ บริการฉุกเฉิน
แตกต่างกัน ระบบการดูแลการรักษาตัวเองแตกต่างกัน 
 7.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 
ส่วน คือ  
 7.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัยคร้ังนี้ 
 1) ผลกา ร ศึกษา  พบว่า  ปั จจั ยด้าน
การศึกษากับด้านความสะดวกท่ีไ ด้รับจากการ บริการ 
และด้านอัธยาศัยของการให้บริการท่ีมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อย ดังนั้นควรให้ ความส าคัญกับผู้ท่ีมารับบริการ 
เพ่ือได้รับการบริการท่ีสะดวก และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
2) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อ
การให้บริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
เหมืองหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ผู้ ได้รับบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ดังนั้นบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ
ต า บลบ้ านเ หมือง หัวทะเ ล  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช ทุกคนควรรักษาระดับการ ให้บริการต่อ
ผู้มารับบริการให้ดีต่อไป  
 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านต่างๆ 
เช่น ด้านความสะดวกท่ี ไ ด้รับจากการบริการ ด้าน
อัธยาศัยของการให้บริการ และด้านความคิดเห็นเป็นต้น 
2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน
สุขภาพเพ่ิมเติมในด้านการ ประสานงานของการบริการ 
ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ เพ่ือช่วยประเมินระบบบริการ
ให้มี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
8. บรรณานุกรม  
การทรวงสาธารณสุข . (2545) . โครงการหลักประกัน

สุขภาพ.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอระงู จังหวัดสตูล 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสุ่มจากประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใ ช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใ ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ การทดสอบสมมุติฐานใช้ค่า Chi-Square(x2) 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.20  มีอายุอยู่ในช่วง 15-30 ปี ร้อยละ 42.80 มีสถานภาพ
สมรสคิดเป็นร้อยละ 65.20 การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาร้อยละ 43.40ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60.00 รายได้
ของบุคคลต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 56.40 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  พบว่า เพศและช่วงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ศาสนา สถานภาพการสมรส 
อาชีพ และรายได้ของบุคคลต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติและทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.01) 
ส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ความรู้, ทัศนคติ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the people’s knowledge, attitudes, and their behavior 

concerning food consumption and correlation of these people’s personal factors namely their knowledge 
and attitudes and their food consumption behavior.  The population were those who were residing in 
Nam Pud Subdistrict, La-ngu District, Satun.  The sampling population consisted of 400 people aged at 
least 15 years old.  Questionnaires were used for collecting data.  Statistics used in the study were to 
provide percentage, mean, and standard deviation figures.  Chi -square was also used for finding 
correlation of related factors. 

Results from the study showed that most of the people involved in the study were female (49.80 
%), 15-30 years old (42.80 %), married (65.20 %), had secondary school education (43.40 %), 
agriculturalists (60.00 %), had a monthly income in the range of 5,001-10,000 baht (56.40 %).  These 
people had an average level of food consumption knowledge ( X = 1.74).  Their attitude concerning food 
consumption was at the average level ( X  = 2.75) while their actual food consumption behavior was 
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considered to be at the average level ( X = 1.74).  Personal factors namely gender and age were found to 
be correlated with their food consumption behavior with a statistically significant difference of (p<0.01).  
Level of education was found to be statistically correlated to their food consumption behavior (p>0.05) 
while these people’s religious belief, marital status, occupation, and monthly income were found to have 
no statistical correlation with their food consumption behavior.  As for their food consumption 
knowledge, this factor was found to have no correlation with their food consumption behavior (p>0.05).  
These people’s attitudes  were found to have statistical correlation with their food consumption behavior 
(p<0.01). 
Keywords: food consumption behavior, knowledge, attitudes 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยท าให้ประชาชนใน ปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิตของ ตน เอง และบุคคลภาย ในครอบครัวแ ต่ละ
ครอบครัวจะต้องต่อสู้ กับชีวิตและความเป็นอยู่ภายใน
ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี แต่บางครอบครัวอาจขาด
การดูแล เอาใจใ ส่ตนเองและบุคคลภายในครอบครัว 
เนื่องจากต้องออกหางาน ท างานแข่งกับเวลา เพ่ือหาเงิน 
มาเล้ียงบุคคลภายในครอบครัวท าให้ไม่มีเวลาในการดูแล
สุขภาพตนเอง ท าให้ตนเองมีพฤติกรรม การบริโภคอาหาร
ท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารส าเร็จรูป การบริโภค
อาหารไม่ครบ 5 หมู่ (สุขบัญญัติ, 2554) ซ่ึง ในปัจจุบัน 
พบว่า  ประชาชนมี พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ท่ี
เปล่ียนแปลงไป จากเดิมอย่างมากท้ังนี้ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากความเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพวิถีชีวิตของ
ครอบครัว เพ่ือน สังคม และสภาพแวดล้อม การ แข่ง ขัน
กับเวลาในการศึกษาหาความรู้ จึงท าให้มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดย หันมารับประทาน
อาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟัด เนื่องจากอาหารจาน
ด่วน เป็นอาหารท่ีมีการ เตรียมข้ึนมาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถ
รับประทาน ได้ทันที ซ่ึงเหมาะกับสังคมในสภาพท่ีต้อง
เร่งด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก แซนด์วิช พาย  พิชซ่า 
ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น ส่วนประเภทขนม เช่น โดนัท 
พุดด้ิง เค้ก และไอศกรีม ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท าใ ห้รัฐบาล โดยกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดนโยบาย ความปลอดภัยด้านอาหาร 
โดยเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน านโยบายสู่การปฏิบัติ
เพ่ือตอบสนอง ต่อการมีสุขภาพดีของคนไทยอันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาคนอย่างย่ังยืน ซ่ึงพฤติกรรม

การ บริโภคอาหารจะเป็นข้อบ่งช้ีท่ีสะท้อนภาวะสุขภาพท่ี
ส าคัญมากเพราะโรคต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุการ เจ็บป่วยและ
ตายมักเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่
ถูกต้องท้ังส้ิน จากสถิติของ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า 5 
อันดับสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยท่ัวประเทศใน 
ได้แก่ มะเร็ง อุบัติเหตุ โรคเก่ียวกับหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และความดันโลหิตสูง ซ่ึงสาเหตุการ เสียชีวิตส่วน
ใหญ่ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารท้ัง ส้ิน 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติไ ด้ด าเนินการส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556 
การบริโภคอาหารมื้อหลัก จากผลการส ารวจ พบว่า ร้อย
ละ 88.0 ของประชากรอายุ 6 ปี ข้ึนไปทานอาหารมื้อ
หลักในแต่ละวัน ครบ 3 มื้อ โดยพบว่า กลุ่ม วัยเด็ก (6 - 
14 ปี) มีสัดส่วนดัง กล่าวสูงสุดร้อยละ 92.7 และต่ าสุดใน
กลุ่ม วัยเยาวชน (15 - 24 ปี)  ร้อยละ 86.7 ผู้บริโภค
อาหารว่างมี ประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 79.3) ของ
ประชากร อายุ 6 ปีข้ึนไป โดย ประชากรวัยเด็ก (6 - 14 
ปี) มี อัตราการบริโภคอาหารว่าง สูง สุด ร้อยละ 89.3 
รองลงมา คือ วัยเยาวชน (15 - 24 ปี)  ร้อยละ 85.5 วัย 
ท างาน (25 - 59 ปี) ร้อยละ 77.6 ส่วนวัยสูงอายุ 60 ปีข้ึน
ไป) มีอัตราการบริโภคอาหารว่าง ต่ าสุด ร้อยละ 70.3 
ส ารวจสุขภาพประชาชนชาวไทยโดยการตรวจร่างกาย
ของส านักงานส ารวจสุขภาพ ประชาชนไทย (2554) 
พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มในการบริโภคผัก
และผลไม้ลดลง จากร้อยละ 21.7 ในปี 2546 - 2547 
เป็นร้อยละ 17.9 โดยกินผักและผลไม้ เฉล่ียเพียงวันละ 3 
ส่วน มาตรฐานเท่านั้น ประชากรวัยเด็ก (6 - 14 ปี)  มี
สัดส่วนของการบริโภคอาหาร มื้อหลักครบ 3 มื้อ สูง สุด 
(ร้อยละ 90.1) ส าหรับกลุ่มขนมส าหรับทานเล่น/ขนมกรุบ
กรอบ พบว่า เกือบคร่ึงหนึ่งท่ีไม่ ทาน (ร้อยละ 49.0) และ
เมื่อพิจารณาความถ่ีของการทานขนมกรุบกรอบตามวัย 
พบว่า กลุ่มเด็ก (6 - 14 ปี) ทานทุกวันสูงกว่าวัยอ่ืน คือ 
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ร้อยละ 36.8 ส่วนวัยเยาวชนและวัยท างานส่วนใหญ่จะ
ทาน 1-2 วัน/สัปดาห์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 รับประทาน
อาหารนอกบ้านตามแผงลอยหรือรถเข็น มี ปัญหาภาชนะ
ท่ีใส่ไม่สะอาดมีส่ิงแปลกปลอมในอาหารและอาหารไม่สด
มากกว่าร้อยละ 60 ท าใ ห้มี การบริโภคเคร่ือง ด่ืมและ
อาหารท่ีมีรสหวานเพ่ิมมากข้ึน (แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย, 2554) 

จากการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน
ในจังหวัดสตูล พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า สาเหตุการ
เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญ 5 ล าดับแรก ไ ด้แก่ 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
และ โรคหลอดเ ลือดสม อง ตามล า ดับ (ส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสตูล 2558) ซ่ึงสอดคล้องกับการตรวจ
คัดกรองสภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคของประชากร ในปี 
พ.ศ. 2558 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านนางแก้ว ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล อายุ 15 ข้ึนไป จ านวน 2,275 คน พบว่า 
ประชาชนมีภาวะดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 25.13 สูบ
บุหร่ี ร้อยละ 13.03 ด่ืมสุรา ร้อยละ 15.30 บริโภคอาหาร
รสหวาน ร้อยละ 3.48 บริโภค อาหารรสเค็ม ร้อยละ 
10.02 บริโภคอาหารรสมัน ร้อยละ 10.25 บริโภคอาหาร
สุก  ๆ  ดิบ ๆ  ร้ อยละ  2.05 มีญ า ติสายตร ง ป่ วย
โรคเบาหวาน ร้อยละ 3.01 มีญาติสายตรงป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.23 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านนางแก้ว, 2558) จากข้อมูลท่ีแสดงข้าง ต้น 
พบว่า ประชากรท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีต าบลน้ าผุด อ าเภอละ
งู จังหวัดสตูล มีภาวะกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ
ร้ังเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีน่าเป็นห่วงหากดูข้อมูล
ตามกลุ่มเส่ียง กลุ่มดัชนีมวล กายเกิน มีอัตราสูง สุด ซ่ึง
เป็นต้นเหตุน าไปสู่ภาวะเส่ียงอ่ืนตามมา เช่น สาเหตุการ
เสียชีวิตด้วยโรค หลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวาน รวมถึงความเส่ียงจากการด่ืมสุรา ซ่ึง 
เป็นสาเหตุการเกิดโรคเร้ือรังต่าง ๆ และการเสียชีวิต จาก
สาเ หตุการ เจ็ บป่วยดังก ล่าว ล้วนมีส าเ หตุม า จาก
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหารของบุคคล ซ่ึงสามารถ
ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือรวมเข ระหว่างบุคคล และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา
เก่ียวกับระดับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
เนื่องจากหากมี ความ รู้และทัศนคติท่ีถูกต้องแล้วก็จะ
น าไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภคได้ถูกต้องและ
เหมาะสม ซ่ึงอาหารจัดเป็นพ้ืนฐานในการด ารง ชีวิตมี

ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และเพ่ือน าผลการวิจัยมาเป็น แนวทางในการ
พัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและน าไป แก้ปัญหาสาธารณสุขท่ีย่ัง ยืน
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เ พ่ือ ศึกษา ระ ดับความ รู้ ทั ศนคติ  และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคคล ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรม การบริโภค
อาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ั งนี้ เ ป็ นการ ศึกษา ระดับความ รู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล สามารถแบ่งขอบเขต
การศึกษาได้ ดังนี้ 

1. ด้านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับประชาชน 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2. ด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนท้ังชาย
และหญิงท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึน ไป ท่ีอาศัยอยู่ใน เขตพ้ืนท่ี 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 9,173 คน 
(องค์การบริหาร ส่วนต าบลน้ าผุด, 2558) 

3. ด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีท าการวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 8 เดือน 

4.ด้านเนื้อหา 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับความ รู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชนและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารของประชาชน 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของบุคคลต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 
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2. ปัจจัยด้านความ รู้เ ก่ียวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริโภค
อาหาร 

3. ปัจจัยด้านทัศนคติเ ก่ียวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริโภค
อาหาร 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความรู้ หมายถึง ความสามารถและทักษะ
ด้านสมองในการคิดเก่ียวกับ ส่ิง ต่าง ๆ ไ ด้แก่ ความ รู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการประเมิน
ค่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองการบริโภคอาหาร วัด
ได้โดยแบบสอบวัดความรู้โดยให้คะแนน 1 เมื่อตอบถูก 0 
คะแนน เมื่อตอบผิด 

2. ทัศนคติ หมายถึง ความ รู้สึกนึกคิด เป็น
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ เปล่ียนแปลงทาง จิตใจ 
ไ ด้แก่ การรับ การตอบสนอง การสร้ าง คุณค่า กา ร
จัดระบบคุณค่า และการสร้างลักษณะนิสัย เป็นความรู้สึก
นึกคิดต่อการบริโภคอาหาร วัดได้โดยแบบวัดทัศนคติ 4 
ระดับ 

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ
กระท า หรือกิจกรรมท่ีบุคคลแสดงออก เ ก่ียวกับการ
บริโภคอาหาร ในเ ร่ืองการเลือกซ้ืออาหารท่ีสะอาด
ปราศจากอันตราย กินอาหารท่ีปรุง สุกใหม่ ๆ มีการ
เตรียม การประกอบอาหาร และใส่ภาชนะท่ีสะอาด วัดไ ด้
โดยแบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 4 ระดับ 
 
6. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.ผลการ วิจัยท าใ ห้ทร าบถึง  ระดับความ รู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2.ผลกา ร วิจั ยท า ใ ห้ทร าบ ถึ ง ปั จ จั ย ท่ี มี
ความสัม พันธ์ ต่อพฤติกรรม การบริโ ภคอาหา รของ 
ประชาชนต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

3.ผลการวิจัยท่ีได้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
น าไปใช้ในการก าหนด และวางแผน ทางเดินยุทธศาสตร์ 
ในการวางแผนงาน เพ่ือด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
 
7. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การ วิจัย  ค ร้ังนี้ เ ป็ นกา รวิจัยเ ชิง พรรณนา 
(Descriptive Research) โดยมีวิธีด าเนินการ วิจัย ดังนี้ 

7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
7.1.1 ประชากร 
ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เ ป็น

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัด
สตูล มีจ านวนท้ังหมด 11 หมู่บ้าน โดยก าหนดคุณสมบัติ 
คือ มีอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 9,173 คน (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าผุด , 2558) 

7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยไ ด้

ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้การ ก าหนดขนาดตัวอย่าง
ของ ทาโ ร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่า ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้
ร้อยละ 5 ซ่ึงจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ท้ัง ส้ิน 383.28 
คน โดยมี วิธีการค านวณ ดังนี้ 

 

 
จากสูตร 

เมื่อ 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.05 
แทนค่าในสูตร 
n = 9,1731+9,173(0.05)2 

n = 383.28 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
จ านวน 383.28 คน เพ่ือลดความ คลาดเคล่ือนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็น 400 คน 

7.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอ ย่าง แบบสัด ส่วน ( Proportion) อย่า งมีร ะบบ 
(Systematic) ตามจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วน คือ น าขนาดตัวอย่างหารกับขนาด
ของ ประชากร (nN) และน าไปคูณกับจ านวนประชากรท่ี
ต้องการศึกษาในแต่ละหมู่บ้าน จะได้กลุ่ม ตัวอย่างจ าแนก
ตามสัดส่วนรายหมู่บ้าน 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้เป็นการสุ่มอย่างมีระบบ 
(Systematic) ตามจ านวนประชากรแต่ละ หมู่บ้าน ผู้วิจัย 
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เลือกเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึน
ไป เลือกเก็บแบบสอบถาม จ าแนกตามสัดส่วนราย
หมู่บ้าน โดยจะเก็บแบบสอบถามแบบ 1 หลังคาเรือน เว้น 
4 หลังคาเรือน เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูล 

7.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาก าหนดเป็นแบบสอบถามเพ่ือใ ช้ใน
การศึกษาในคร้ังนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ศาสนา สถานภาพการ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ของบุคคลต่อเดือน ลักษณะของข้อค าถามเป็น
แบบ ตรวจสอบรายการ 
(Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการบริโภค
อาหาร จ านวน 20 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือก
ค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
การวัดความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉล่ีย ระหว่างคะแนน
สูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ (Best,1977) 

ดูข้อเสนอแนะในบทคัดย่อ 
Scale เป็นคะแนน 0 1 ผู้วิจัยต้องก าหนดว่าตอบ

ได้ช่วงคะแนนเท่าไร ให้เป็นคะแนนสูง ปานกลาง ต่ า เช่น  
0 – 7 คะแนน มีความรู้ระดับต่ า 
8 – 14 คะแนน มีความรู้ระดับปานกลาง 
15 – 20   คะแนน มีความรู้ระดับสูง 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยมี
ให้เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี้ 

ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 5 - 7 วัน 

ปฏิบัติบ่อยคร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 3 - 4 วัน 

ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1 - 2 วัน 

ไม่ปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่ได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นเลย 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ข้อความเชิงบวก 

ปฏิบัติเป็นประจ า    คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยคร้ัง       คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ คร้ัง    คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย         คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
ข้อความเชิงลบ 
ปฏิบัติเป็นประจ า     คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยคร้ัง        คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ปฏิบัตินานๆ คร้ัง     คะแนนเท่ากับ 2คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย          คะแนนเท่ากับ 3คะแนน 

 
การวัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉลย ระหว่างคะแนน
สูงสุดและคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ (Best, 1977) 
อันตรภาคช้ัน 

ส่วนท่ี  4 แบบสอบถามทัศนคติ เ ก่ี ยว กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยให้ผู้ตอบ แบบสอบถาม
เลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยมีให้เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่าง ย่ิง  หมายถึง มีทัศนคติท่ีดีต่อ
กิจกรรมนั้น ร้อยละ 90 - 100 

เห็นด้วย หมายถึง มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมนั้น 
ร้อยละ 80 - 89 

ไม่แน่ใจ หมายถึง มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมนั้น 
ร้อยละ 50 - 79 

ไม่เห็นด้วย หมายถึง มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมนัน้
น้อยกว่าร้อยละ 50 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ข้อความเชิงบวก 
เห็นด้วยอย่างย่ิง คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่แน่ใจ คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ข้อความเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างย่ิง คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
การวัดระดับทัศนคติเ ก่ียวกับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ และใช้ คะแนนเฉล่ีย
ระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (Best, 1977) 

อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด
จ านวนระดับช้ัน 
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แทนค่าในสูตร  =  4 - 14 
= 0.75 

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียทัศนคติเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบ่ง ออกเป็น 4 ระดับ 

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.00-1.75 หมายถึง   มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับต่ า 

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.76-2.50 หมายถึง  มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง  

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.51-3.25 หมายถึง มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.26 - 4.00 หมายถึง มี 
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีข้ันตอน และ เงื่อนไขในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
7.3.1 ผู้ศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

7.3.2 ผู้วิจัยเข้าพบและแนะน าตัวต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ ท าการวิจัยและท าหนั ง สือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.3.3 ท าการเก็บแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ชุด จ าแนกเป็น 11 หมู่ บ้าน ดังนี้  หมู่ ท่ี 1 
จ านวน 50 ชุด หมู่ท่ี 2 จ านวน 54 ชุด หมู่ท่ี 3 จ านวน 15 
ชุด หมู่ท่ี 4 จ านวน 38 ชุด หมู่ท่ี 5 จ านวน 55 ชุด หมู่ท่ี 6 
จ านวน 46 ชุด หมู่ท่ี 7 จ านวน 20 ชุด หมู่ท่ี 8 จ านวน 27 
ชุด หมู่ท่ี 9 จ านวน 28 ชุด หมู่ท่ี 10 จ านวน 43 ชุด หมู่ท่ี 
11 จ านวน 24 ชุด โดยใช้วิธีการแบบสัดส่วน 

7.3.4 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
เมษายน 2559 ซ่ึง ผู้วิจัยไ ด้ลง พ้ืนท่ีด าเนินการ เก็บ
แบบสอบถามกับประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 400 
คน โดยผู้ศึกษาท าการอธิบายแบบ สอบถามอย่างละเอียด
แก่กลุ่มตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 10 - 15 นาทีต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1) ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่
ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2) เลือกกลุ่มตัวอย่างหลังคาเรือนละ 1 คน หาก
ในหลังคาเรือนมีประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป มากกว่า 1 
คน ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหากลุ่มตัวอย่าง 

3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 หลังคาเรือน 
เว้น 4 หลังคาเรือน ถ้าไม่มีคนอยู่ ให้ข้ามไปเก็บหลังคาเรือน

ถัดไป ถ้าจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ครบ จ านวน 400 คน ให้วน
กลับมาเก็บ แบบสอบถามใหม่อีกคร้ังในหลังคาเรือนท่ีเว้น
ไป 

4) น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมข้อมลูท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด จ านวนท้ัง ส้ิน 400 ชุด เ พ่ือ น าไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลต่อไป 

7.4 การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือการ
วิจัย 

7.4.1 ความตรงของเนื้อหา (Content Validity: 
IOC) 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ี ผู้วิจัย สร้าง ข้ึนใ ห้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความ
ตรงตามเนื้อหา การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
และความชัดเจนของ ภาษา เกณฑ์พิจารณาความตรงของ
เนื้อหาของเคร่ืองมือในคร้ังนี้ คือ ข้อค าถามท่ีมีค่าความตรง
ของ เนื้อหา ต้ังแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงสามารถ
น าไปใช้ได้เลย และข้อค าถามท่ีมีค่าความตรง ของเนือ้หาต่ า
กว่า 0.50 ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้ โดยการวิจัยคร้ังนีม้รีะดับ
ความตรงของเนื้อหาของ เคร่ืองมือแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 
0.66 1.00 ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้เลย 

7.4.2 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
(Reliability) 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับการปรับปรุง
แก้ไข แล้วไปทดลองกับประชาชน ในพ้ืนท่ี ต าบลป่าแก่บ่อ
หิน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าไปตรวจสอบความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พิจารณา
ค่าท่ีค านวณได้จากสัมประสิทธ์ิ ของครอนบาค อยู่ท่ี 0 - 1 
ค่าท่ีเข้าใกล้ 1 จะมีค่าความเท่ียงสอดคล้องภายในสูง แสดง
ว่า แบบสอบถามสามารถวัดเนื้อหาเดียวกัน และวัดได้
สอดคล้องกันทุกข้อ เกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นของ เคร่ืองมือใน
คร้ังนี้ คือ น้อยกว่า 0.5 เช่ือถือได้น้อย ระหว่าง 0.5 - 0.65 
เช่ือถือได้ปานกลาง และต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป เช่ือถือได้สูง  ( สุ
ชาติ ประสิทธ์ิรัฐสิน, 2546) โดยการวิจัยคร้ังนี้มีระดับความ
เช่ือมั่นของ เคร่ืองมือจ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

1) แบบสอบถามความ รู้เ ก่ียวกับการบริโภค
อาหาร KR20 เท่ากับ 0.548 

2) แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ได้สัมประสิทธ์ิ อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.887 

3) แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอ
นบาค เท่ากับ 0.867 
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7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับ

คืน มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัย ดังนี้ 

7.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการ สมรส ระดับ
การศึกษา และอาชีพปัจจุบัน โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ได้แก่ ค่า ร้อยละ (Percentage) 
เคร่ืองมือในการวิจัยนี้หาได้แค่ความถ่ี ร้อยละ 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านบุคคล ความ รู้ 
และทัศนคติกับพฤติกรรม การบริโภคอาหาร โดยใช้ค่าสถิติ 
ไค - สแควร์ (Chi – square) 
 
8. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยคร้ั งนี้ เ ป็ นการ ศึกษาความ รู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน 
ต าบลนน้ าผุด อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 
จังหวัด สตูล โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นประชาชนอายุ 15 
ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ต าบลน้ าผุด อ าเภอ ละงู จังหวัด
สตูล จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใ ช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความ รู้ 
และระดับ พฤติกรรม ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) และหาค่าความสัมพันธ์ปัจจัยด้านบุคคล 
ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร โดยใช้
ค่า (Chi - Square) ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังนี้ 

8.1 สรุปผลการวิจัย 
8.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.20 ช่วงอายุ ส่วนใหญม่ี
อายุอยู่ในช่วง 15 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.80 ศาสนา 
ส่วน ใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ คิด เป็น ร้อยละ 64.50 
สถานภาพการ สมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ  65.20 ระดับการ ศึกษา  ส่วน ใหญ่เ รียนจบ 
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.40 การประกอบอาชีพ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น ร้อยละ 60.00 

และรายได้ ส่วนใหญ่รายได้ของบุคคลต่อเดือนอยู่ในช่วง 
5,001 - 10,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 56.40 

8.1.2 ปัจจัยด้านความ รู้เ ก่ียวกับการบริโภค
อาหาร  ผลการศึกษาระดับความ รู้เ ก่ียวกับการบริโภค
อาหารของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน ภาพรวมซ่ึงจัดอยู่ใน
ระดับสูงค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 0.96 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 100 และ เมื่อวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการ
บริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อ พบว่า 
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง 

8.1.3 ปัจจัยด้านทัศนคติเ ก่ียวกับการบริโภค
อาหาร  ผลการศึกษาระดับทัศนคติต่อการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปากลาง มี
คะแนนเฉล่ียรวม 2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 
และเมื่อ วิเคราะห์ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่มี
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 
8.1.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ผลการศึกษา
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างภาพ
รวมอยู่ใน ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียรวม 1.74. ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 และเมื่อวิเคราะห์ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
รายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 

8.2 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของประชาชน ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล สามารถน าเสนอผลการศึกษามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 

8.2.1 ปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน 

1) เพศ จากการศึกษา พบว่า เพศกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนมี ความสัมพันธ์กันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีไ ด้ต้ัง ไ ว้
เนื่องจาก ผลการศึกษา พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การ
รับประทานอาหารหมักดอง เช่น หน่อไม้ดอง ผักกาดดอง 
ผลไม้ดอง ท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรค อาหารเป็นพิษ และการ
รับประทานขนมหวาน เช่น ขนมช้ัน สังขยา ลอดช่อง กล้วย
บวชชี เป็น ประจ าเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ซ่ึงท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร มี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ซารีนา เด็นใสหมัด และเกศินี เดเระนะ (2555) ได้ศึกษา
การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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โรงเรียนเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษา พบว่า เพศกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

2) ช่วงอายุ  จากการศึกษา พบว่า ช่วงอายุกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชนมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีต้ัง ไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ช่วงอายุทุกช่วงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การรับประทานอาหารมื้อเช้า การ
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และตรงเวลา ซ่ึงทุกช่วงอายุมี
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผล 
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิบรอเฮเม เจะมะ นูรี
ยะห์ แวดอยี และกูบราฮัน ลอจี (2556) ได้ ท าการศึกษา
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคอ้วนของประชาชน ต าบล
เกาะเพชร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
การศึกษา พบว่า อายุกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนม ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

3) ศาสนา จากการศึกษา พบว่า ศาสนากับ
พฤติกรรม กา รบ ริโภคอาหารของ ประ ชาชน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ท่ีได้ต้ังไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า 
ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามมีพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การด่ืมเคร่ือง ด่ืม ท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ หรือ สาโท และ
การด่ืมเคร่ืองท่ีมีส่วนผสมของคาเฟอีน ได้แก่ ชา กาแฟ และ
เคร่ืองด่ืมชูก าลัง  ซ่ึง  ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผล 
การศึกษาสอดคล้องกับวิจัยของ อาซียะห์ ดาโอะ ซารีนา 
ดอเลาะ และสารีนา เจะปอ (2556) ไ ด้ ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลท้ายส าเภา 
อ าเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา 
พบว่า ศาสนากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
ไม่มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

4) สถานภาพการสมรส จากการศึกษา พบว่า 
สถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ
ประชาชนไม่ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ สมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้ เนือ่งจาก
ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง และ
แยกกันอยู่ จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีแตกต่างกัน 
ได้แก่ การท าอาหารรับประทานเอง และการซ้ือแกง ถุงจาก
นอกบ้านมารับประทาน ซ่ึงสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่มี ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาสมัก โคลีโคลี รอ

ปีอะห์ ดอเลาะ และอัมรัน วาเฮง (2555) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน บ้านอุเคะ หมู ่ท่ี 
5 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา 
พบว่า สถานภาพการสมรสกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ(p <0.05) 

5) ระดับการศึกษา จากการศึกษา พบว่า ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ไว้เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาในระดับต่าง ๆ มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ี มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การรับประทานอาหารท่ี
มีกากใยมาก เช่น ผัก ผลไม้ จะช่วยลดอาการ ท้องผูกได้ 
และการมีภาวะโภชนาการท่ีดีมีผลท าให้ร่างกายแข็งแรง มี
ภูมิต้านทานโรค ซ่ึงทุกช่วง - ดับการศึกษามีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อามีดะห์ คือบิงหมี พาอีซะ สะตาปอ และฟาดีละห์ 
ซาซู (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร
ของประชาชน ต าบลราตาปันยัง อ าเภอยะหย่ิง จังหวัด
ปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) 

6) อาชีพ จากผลการศึกษา พบว่า อาชีพกับ
พฤติกรรม กา รบ ริโภคอาหารของ ประ ชาชน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน ท่ีได้ต้ังไว้ เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหารประเภทบะหมีก่ึ่ง
ส าเ ร็จรูป ปลากระป๋อง โจ๊ก ก่ึงส าเ ร็จรูป และกา ร 
รับประทานอาหารฟาสต์ ฟูด  เ ช่น ไ ก่ทอด พิซ ซ่ า 
แฮมเบอร์เกอร์ ซ่ึง  ทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ท า อาชีพ
เกษตรกรรมต้องอาศัยแรงงานในการประกอบอาชีพไม่มี
เวลาเอาใจใส่พฤติกรรมการบริโภค อาหารของตนเอง ขาด
การเรียนรู้ อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาสมัก โคลี
โคลี รอปีอะห์ ดอเลาะ และอัมรัน วาเฮง (2555) ไ ด้ 
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 
บ้านอุเมะ หมู่ท่ี 5 ต าบลกรงปินัง  อ าเภอ กรงปินัง  ผล
การศึกษา พบว่า อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนไม่มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 

7) รายได้ของบุคคลต่อเดือน จากการศึกษา 
พบว่า รายได้ของบุคคลต่อเดือนกับพฤติกรรมการบริโภค 
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อาหารของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ (p>0.05) ซ่ึงไม่ สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
ได้ต้ังไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ทุกช่วงของรายได้มี
พฤติกรรมการ บริโภคอาหารท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
การบริโภคอาหารหลากหลายชนิดช่วยให้ร่างกาย แข็งแรง 
และ การรับประทานอาหารไม่สมส่วนจะท าใ ห้มีผลต่อ
สุขภาพในอนาคต ซ่ึงทุกช่วงของรายได้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาสมัก รดลีโคลี รอปีอะห์ ดอเลาะ และอัมรัน 
วาเฮง (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของประชาชน บ้านอุเพะ หมู่ท่ี 5 ต าบลกรงปินัง  อ าเภอ
กรงปินัง ผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือน กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 

8.2.2 ปัจจัยด้านความรู้กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน 

จากการศึกษา พบว่า ระดับความรู้กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี
ได้ต้ังไว้ เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่มีความสัมพันธ์ กัน ได้แก่ 
การรับประทานอาการประเภท งย่าง ไหม้เกรียม เส่ียงต่อ
การเกิดโรงมะเร็ง และการ รับประทานอาหารประเภท เนือ้ 
นม ไข่ จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึก
หรอ ซ่ึงทุกระดับความรู้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมม่ี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
รอกเย้าะ แวดือราแม มัสมีสา หะยีแวคือจิ และยารียะห์ ตา
เมาะ (2556) ไ ด้ท าการศึกษาการบริโภคอาหารของ
ประชาชน ต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนไม่มี ความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p >0.05) 

8.2.3 ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของประชาชน 

จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p < 0.01) 
ซ่ึงสอดคล้องกับ สมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารท่ี
มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การด่ืมน้ าเปล่าอย่างน้อย วันละ 
6-8 แก้ว และการรับประทาน ผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง 
ผักกาด ผักคะน้า เป็นต้น ซ่ึงทุกระดับทัศนคติมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สตีฟาตีเมาะห์ สอละซอ ซากี
เราะห์ อาบูลัด และสุพรรณี วาเต๊ะ (2555) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน มัธยมศึกษาใน
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัด
ยะลา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

8.3 ข้อเสนอแนะ 
8.3.1 ข้อเสนอท่ีได้จากการวิจัย 
1) จากการศึกษาระดับความรู้เก่ียวกับการบริโภค

อาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มี ระดับความ รู้เ ก่ียวกับการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีบางส่วนมีความรู้ในระ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในด้านความรู้เก่ียวกับอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ คือ 
อาหารจ าพวกแป้ง อาหารจ าพวกแกง กะทิ มีส่วนประกอบ
ของไขมัน ท าให้เส่ียงต่อการเกิดโรค และการรับประทาน
อาหารท่ีมีรสเค็ม เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ไข่เค็ม ผักกาดดอง 
การแช่ผักในน้ า สะอาดหรือน้ าส้มสายชูสามารถลดปริมาณ
สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้ เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจมาก
ย่ิงข้ึนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อควรมี การส่งเสริมทางด้านสอน
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพัฒนาความ รู้เ ก่ียวกับการ
บริโภคอาหาร โดย จัดชมรมรักสุขภาพเก่ียวกับเร่ืองอาหาร
และโภชนาการข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคตได้ 

2) จากการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีพฤติกรรมบางส่วนท่ีต้อง
แก้ไข ได้แก่ การ ซ้ือแกงถุงจากนอกบ้านมารับประทาน การ
รับประทานอาหารประเภทอาหารทอด เช่น ไก่ทอด กล้วย
ทอด ปาท่องโก๋ การด่ืมเคร่ืองท่ีมี ส่วนผสมของคาเฟอีน 
ได้แก่ ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมชูก าลัง  การรับประทาน
อาหารฟาสต์ฟูด เช่น ไก่ทอด พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น 

ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการเสริมความรู้
ในด้านการบริโภคอาหารให้ มากย่ิงข้ึนเพ่ือให้ประชาชนทุก
คนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหารต่าง ๆ ต่อ
สุขภาพของ ตน เพ่ือเป็นการสร้างสุขภาพของตนในเร่ืองการ
บริโภคอาหารท่ีถูกต้อง 

3) จากการศึกษาระดับทัศนคติด้านการบริโภค
อาหาร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีระดับทัศนคติ
ด้านการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่า
ประชาชน บางส่วนมีทัศนคติท่ีต้องปรับ ไ ด้แก่ การ
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รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจ าพวก กูลต้า ใ ห้ 
ประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานอาหารแช่แข็งและอุ่น
ด้วยไมโครเวฟเหมาะสมกับวิถีชีวิตใน ปัจจุบัน การด่ืม
น้ าอัดลมท าให้สดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า เป็นต้น 
ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรมีการส่งเสริมทางด้าน
โภชนาการและโทษของ การบริโภคอาหาร โดยจัดชมรมรัก
สุขภาพเก่ียวกับเร่ืองอาหารและโภชนาการข้ึน เ พ่ือใ ห้
ประชาชน มีทัศนคติ และความเข้าใจในการเลือกบริโภค
อาหารและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 

8.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เ พ่ิมเติม เช่น 

อิทธิพลของส่ือโฆษณาต่าง ๆ ท่ีจะ เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน 

2) การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในชนบทเท่านั้น ดังนั้น ควรมี การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชนบทและประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในชุมชนเมือง เพ่ือดูว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็น
อย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3) เพ่ือให้การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภค
อาหารกว้างขว้างย่ิงข้ึน ควรศึกษา ประชาชนในทุก ๆ  ระดับ 
และควรศึกษาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และควรมี
การศึกษาท่ัว ประเทศ เพ่ือน าผลท่ีไ ด้จากการศึกษามา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารท่ีเกิดข้ึน เพราะการ 
วิจัยเก่ียวกับการบริโภคอาหารนั้นมีความเก่ียวข้องต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ซ่ึงจะ ส่งผลต่อการน า
ผลการศึกษาไปใช้ในการก าหนดและวางแผนนโยบาย
ทางด้านสาธารณสุขใน ระดับประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ ผู้สูงอายุ และ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้สุ่ม
กลุ่มตัวอย่างท่ีมี อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 165 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าความสัมพันธ์ (Chi - 
Square) 
  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.70 มีอายุระหว่าง 60 - 65 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.60 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.70 มีอาชีพว่างงาน คิดเป็นร้อย ละ 41.80 มีรายได้อยู่ในช่วง 1,000 - 3,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 64.80 มีการศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
70.30 ไม่มีโรคประจ าตัว คิด เป็นร้อยละ 70.90 ไม่ใส่ฟันปลอม คิดเป็นร้อยละ 89.10 และมีสถานะภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน
เป็น ภาวะปกติ คิดเป็นร้อยละ 94.50 ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารของกลุ่ม ตัวอย่างในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.27 ระดับความรู้เก่ียวกับการบริโภค อาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.82 ระดับทัศนคติเก่ียวกับ การบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.26 และ ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.37 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 
  ผู้สูงอายุ พบว่า ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมี นัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส และรายได้ของบุคคลต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร (p = 0.05) ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ทัศนคติ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และการได้รับข้อมูลข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ความรู้, ทัศนคติ, ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study level of knowledge, attitudes and food consumption 
of the elderly and their personal factors namely knowledge, attitudes towards food consumption that 
were correlated to their food consumption behavior.  The population were the elderly residing within the 
jurisdiction of Ban Yuanlae Health Promotion Hospital, Poe Sadet, Muang Disrict, Nakhon Si Thammarat. 
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The sampling population consisted of 165 elderly aged 60 years old or above.  Questionnaires were used 
for collecting data.  Collected data was then analyzed yielding percentage, mean, and standard deviation 
figures.  Chi-square was utilized for correlation purpose. 
 Results from the study showed that most of the people involved in the study were female (89.70 
%), aged between 60-65 years old (37.60 %), considered themselves to be Buddhists (92.70 %), 
unemployed (41.80 %), and had a monthly income of 1,000-3,000 baht (33.30 %).  Moreover, these 
people were married (64.80 %), had elementary school education (70.30 %), had no incurring disease 
(70.90 %), wore no false teeth (89.10 %), and had normal da ily living (94.50 %).  Overall, they received 
news and information regarding food consumption at a minimal level ( = 1.27).  They considered 
themselves to have a high level of food consumption knowledge ( = 0.82).  Their level of attitudes 
towards food consumption was at poor level ( = 2.26) while their food consumption behavior in 
general was at good level ( = 2.37).  The study also found that these people’s personal factors namely 
level of education and occupation were statistically correlated to their food consumption behavior 
(p<0.05) while gender, religious belief, age, marital status, and monthly income factors had no correlation 
with their food consumption behavior (p=0.05).  Personal factors namely knowledge, attitudes, and the 
amount of news and information they received were found to be statistically correlated to their food 
consumption behavior (p>0.05). 
Keywords: food consumption behavior, knowledge, attitudes, the elderly 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิม
ม าก ข้ึนอ ย่ า ง ร ว ดเ ร็ ว  จ าก ข้อ มู ลของ อง ค์กา ร 
สหประชาชาติคาดว่า ระหว่างปี 2543 - 2593 จ านวน
ประชากรท่ีอายุ 80 ปีข้ึนไปจะมีมากถึงเกือบ 400 ล้านคน 
ซ่ึงกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ในประเทศยากจนหรือ
ประเทศก าลังพัฒนา จากสถิติปี พ.ศ. 2553 ประชากร
อายุ 65 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนร้อยละ 13 หรือประมาณ 40.2 
ล้านคน และคาดว่าจะ เ พ่ิม ข้ึนเป็นร้อยละ 17.9 ในปี 
2558 และเพ่ิม เป็นร้อยละ 20.2 ใ นปี 2593 หรือ
ประมาณ 88.7 ล้านคน ขณะท่ีประชากรอายุ 30 ปีข้ึนไป
ในช่วงปี 2593 จะมีมากถึง 32.5 ล้านคน หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อย ละ 7.4 ของประชากรท้ังหมด โดยอายุขัย
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในโลกส่วนใหญ่อยู่ท่ี 
76 ปี ในประเทศก าลังพัฒนาท่ีน่าจับตามองในเอเชียซ่ึงมี
ประชากรจ านวนมากในล าดับต้น ๆ ของ โลก คือ จีน ใน
ปี 2553 พบว่า สัดส่วนประชากรสูงอายุอยู่ท่ีร้อยละ 21 
หรือประมาณ 105 ล้านคน ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 34 
ในปี 2593 หรือจะมีกว่า 340 ล้านคน ขณะท่ีประเทศ
อินเดียก็จะมี ประชากรสูงอายุมากถึง 230 ล้านคน ส่วน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีการคาดการณ์ไว้เช่นกัน โดย 
มี 3 ประเทศแรกท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 
30 ของประชากรท้ังหมด เรียง ตามล าดับ ได้แก่ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม 

 จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต้ังแต่ปี 2550 คือ มี
ประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 โดยใช้อายุตามปี
ปฏิทินท่ี 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป เป็น นิยามท่ีเป็นทางการของ 
“ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับปัจจุบัน 
พ.ศ. 2546 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) ในปี 
พ.ศ. 2550 ประเทศไทย มีประชากรสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 10.7 ตามล าดับ และในปี 2554 เ พ่ิม ข้ึน
เป็นร้อยละ 12.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) และ
จากการขยายภาพประชากร พบว่า สัดส่วนของประชากร
สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดข้อกังวลในเ ร่ือง
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากในขณะท่ีประชากรวัย
สูงอายุสูงข้ึนอย่าง ต่อเนื่องในทางกลับกันประชากรในวัย
แรง งานก็ลดลงอ ย่า งต่อเนื่ อง เช่นกัน ( ส า นัก งาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2556) 
 จากการส า รวจของส า นักงานสถิติจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 พบว่า มีจ านวน ประชากร
ท้ังหมด 4,176,599 คน ซ่ึงแบ่งตามจ านวนครัวเรือนได้ 
40,681 หลังคาเรือน โดยมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ
ท้ังหมด 23,245 คน แบ่งตามกลุ่มอาการ ได้แก่ ผู้สูงอายุ
ท่ีสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้จากตามปกติ จ านวน 
17,747 คน ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเร้ือรัง จ านวน 5,007 คน 
และ จ านวนผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
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จ านวน 491 คน (ส านักงานสถิติจังหวัด นครศรีธรรมราช, 
2558) ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ยวนแหลได้ท าการส ารวจ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 271 คน 
ในเขตพ้ืนท่ี รับผิดชอบขอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต า บล บ้านยวนแหล อ า เภอเ มือง จัง หวัด 
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 พบว่า การรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้รับ โภชนาการท่ีไม่
เพีย งพอ เ นื่ อง จ าก เ ขตพ้ืน ท่ีรั บ ผิดชอบขอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านยวนแหล อยู่ใกล้
กับชุมชนเมืองจึงท าให้ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุท างานนอก
บ้านเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การเอาใจใส่ในการบริโภคอาหาร
น้อยลง  จึ ง ส่ง ผลใ ห้ไ ด้ รับสารอาหาร ไ ม่เ พียง พอ 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวนแหล, 2555) 
 ประชากรสูงอายุจะมาพร้อมความเส่ียงในการ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามสภาพร่างกายท่ีเส่ือม ถอยลงไป จาก
ข้อมูลของหลายหน่วยงานด้านสาธารณสุข มีข้อสรุปใน
ภาพรวมของความเส่ียงจาก โรคภัยท่ีส าคัญส าหรับ
ผู้สูงอายุใน 4 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเก่ียวกับ
กระดูก โรคเก่ียวกับ จิตประสาท และปัญหาในการย่อย
อาหา ร เ นื่ อง จ ากระ บบย่อยอาหา รจะ ท าง านมี
ประสิทธิภาพ น้อยลงเมื่ออายุมากข้ึนและในผู้สูงอายุกว่า
ร้อยละ 40 ท่ีจะมีปัญหาเจ็บป่วยจากการย่อยอาหารอย่าง 
น้อยปีละคร้ัง นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุ
ประชากรได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง รูปแบบการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคไปด้วย การมีอายุท่ียืนยาวข้ึน ท าใ ห้มี
ความต้องการบริโภคอาหาร ท่ีดีต่อสุขภาพ ขนาดบรรจุ ท่ี
เล็กลง รับประทานหมดในคร้ังเดียว อาหารท่ีเ ค้ียวง่าย 
ย่อยง่ายผู้สูงอายุ มีโอกาสเป็นได้ท้ังโรคขาดอาหาร และ
เป็นอาหาร โดยเฉพาะโรคเกินอาหารในบุคคลท่ีกินดีอยู่ดี 
มี อาหารสมบูรณ์ เนื่องจากได้อาหารดีแต่ขาดการออก
ก าลังกาย หรือใช้แรงงานน้อย ย่ิงผู้ท่ีท างานใน ร่มหรือนั่ง
โต๊ะเกิดโรคนี้ได้ง่าย เพราะวัยนี้มีการเจริญเติบโตน้อย 
การระวังอาหารการกินเพราะ อาหารท่ีกินเข้าไปส่วนมาก
เพ่ือบ ารุงและซ่อมแซมเซลล์ท่ีสึกหรอและคงสภาพเดิม
เอาไว้ พลังงานก ใช้น้อย เนื่องจากไม่ค่อยได้ออกก าลัง
กายและการเคล่ือนไหวก็เป็นไปด้วยความเช่ือง ช้า การ
สะสม ของไขมันจึงมีมากถ้ากินอาหารเกินเข้าไป การท่ี
บุคคลในวัยนี้ขาดอาหารเพราะมีการบริโภคนิสัยท่ี ไม่
ถูกต้องแต่ไม่ยอมเปล่ียนแปลง การรับประทานอาหารไม่
เพียงพอมีจะกินหรือกินไม่เป็นท้ัง ๆ ท่ีมีอาหารสมบูรณ์
การย่อยและการดูดซึมหย่อนสมรรถภาพ กรดเกลือใน
กระเพาะน้อยลงท าให้การ ย่อยช้าลง การดูดซึมน้อย และ

ไม่สมบูรณ์ การย่อยท่ีช้าเพราะล าไส้เคล่ือนไหวช้าท าใ ห้
ถ่ายล าบาก จิตใจ และอารมณ์ไม่ดี เช่น ความน้อยใจท่ีถูก
ทอดท้ิ งอ ยู่คนเ ดีย ว ความเ ศร้ าใ จ คิดมาก ท า ใ ห้
รับประทานอาหารไม่ได้จึงควรเอาใจแสดงความรักใคร่
และ ให้ ออกก าลั งกาย เพ่ือท าใ ห้อยากอาหารและ
รับประทานอาหารได้มากหรือฟันเหลือน้อยซีหรือไม่มีเลย
ท าให้กินอาหารได้ไม่ทุกอย่าง และเค้ียวไม่ละเอียด ท าใ ห้
ย่อยยากและประสิทธิภาพของต่อมไร้ท่อลดลง ฮอร์โมน
ต่าง ๆ จึง ลดลง เป็นผลให้การใช้สารอาหารของร่างกาย
ลดลง (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) 
 จากปัญหาข้างต้นจึงท าใ ห้ผู้วิจัยสนใจและได้
ท าการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องในการน าไปก าหนดและวางแผน
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ประชาชน
ต่อไป ซ่ึงหากกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทัศนคติท่ีถูกต้อง
แล้วก็จะน าไปสู่การปรับ พฤติกรรมการบริโภคได้ถูกต้อง
และเหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และ ช่วยประหยัดค่าใ ช้จ่ายในการให้บริการ
สาธารณสุขของภาครัฐอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาระ ดับความ รู้  ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุในเขต พ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน
แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างความ รู้ 
ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ ผู้สูงอายุใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน
แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถแบ่งขอบเขตได้ ดังนี้  
 3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี รับผิดชอบของโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ 
อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมรา 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จัง หวัด 
นครศรีธรรมราช จ านวน 271 คน (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านยวนแหล, 2558) 
 3.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังนี้ เ ป็นการศึกษาระดับความ รู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ ผู้สูงอายุ 
และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 
กับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน 
แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
4. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 4.1. ทาบ ถึง ระ ดับความ รู้ ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุในเขต พ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน
แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.2. ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1 ความรู้ หมายถึง ความรู้และความเข้าใจท่ี
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ในส่ิงใดส่ิง หนึ่งจนเกิดความเข้าใจ
ในการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริม
สุข ภา พ บ้ า น ยว น แห ล  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 
 5.2 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลมีต่อ
ส่ิงใดส่ิ งหนึ่ง  ซ่ึง เ ป็นผลมาจาก ประ สบกา รณ์หรือ
ส่ิงแวดล้อมอันมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยา 
และกระท าต่อส่ิงนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ 
 5.3 พฤ ติกรรม หม ายถึ ง กริ ยาอากา ร ท่ี
แสดงออก หรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับส่ิง เร้า อาจ
เป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การ
พูด การกิน การเขียน การคิด การ เต้นของหัวใจแล้ว
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นต้น        

 5.4  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การ
กระท า การแสดงออกเก่ียวกับการบริโภค อาหาร การ
เลือกรับประทานอาหาร หรือวิธีการรับประทานของ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 5.5 ผู้สูงอายุ หมายถึง เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป
ท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิ
เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช คร้ังนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบหา
ความสัมพันธ์ โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ รู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุ 
และ เ พ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพัน ธ์ระหว่า งความ รู้ 
ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอ เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

6.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เ ป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี ข้ึนไปท่ีมี ภูมิล าเนาอาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านยวนแหล ต าบล โพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 271 คน (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล บ้านยวนแหล, 2559) 

6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้การค านวณ ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโ ร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ซ่ึงจะได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ท้ัง ส้ิน 162 คน โดยมีวิธีการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
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จากสูตร 
เมื่อ 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.05 

แทนค่าในสูตร 
n  = 2711+271(0.05)2 
n = 162.27 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ จ านวน 162.27 คน เพ่ือลดความ คลาดเคล่ือน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 165 คน  

6.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportion) อย่างมี
ระบบ (Systematic) ตามจ านวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน
ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมี ท้ังหมด 5 หมู่ บ้าน โดย
การเลือกสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน คือ น าขนาด ตัวอย่าง
หารกับขนาดของประชากร และน าไปคูณกับจ านวน
หลังคาเรือนกลุ่มประชากรท่ี ต้องการศึกษาในแต่ละ
หมู่บ้าน จะได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสัดส่วนรายหมู่บ้าน  
 การส่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ 
(Systematic) โดยผู้วิจัย เลือกเก็บ แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป โดยผู้วิจัยจะเลือกเก็บ
แบบสอบถามจ าแนกตาม สัดส่วนรายหมู่บ้านโดยจะเก็บ
แบบสอบถาม 165 คน 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยได้ สร้างข้ึนจาก
กา รทบทวนวรรณกรรม และง านวิจั ยท่ี เ ก่ี ย วข้อง 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ ช่วง อายุ ศาสนา 
อาชีพ รายได้ของบุคคลต่อเดือน สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา โรคประตัว การ ใ ส่ฟันปลอม และ
สถานะภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน จ านวน 10 ข้อ ลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการบบริโภคอาหาร ประกอบด้วย ด้าน

ส่ือบุคคล ด้านส่ือส่ิงพิมพ์ และด้านส่ือมวลชล จ านวน 7 
ข้อ แต่ละข้อมีให้ เลือกตอบ 3 ระดับ ดังนี้  
 ได้รับเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารมากกว่า 4 วัน 
 ได้รับนาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหาร1 - 3 วัน 
 ไม่ได้รับเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภค อาหารเลย  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้รับเป็นประจ า  คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  
 ได้รับนาน ๆ คร้ัง คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 ไม่ได้รับเลย        คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน  
 การวัดระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
การบริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และ ใช้คะแนน
เฉล่ียระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (Best, 1977) 
อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุดจ านวน
ระดับช้ัน 
แทนค่าในสูตร  =  3 - 13 
                   = 0.66 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการบริโภค อาหาร  แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.00 – 1.66 หมายถึง 
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.67 – 2.32 หมายถึงการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.33 - 3.00 หมายถึง 
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับมาก 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้เ ก่ียวกับ
การบริโภคอาหาร โดยมีลักษณะค าถามเป็น ค าถามแบบ
ประ เ มิ น ความ รู้  จ า น วน  10 ข้อ  โ ดย ใ ห้ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพียง 2 
ตัวเลือกเท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1 
ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0  

 โดยมีเกณฑ์การวัดความรู้เ ก่ียวกับการบริโภค
อาหาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนน เฉล่ีย
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ระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (Best, 1977) 

อันตรภาคช้ัน   =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด
จ านวนระดับช้ัน 

แทนค่าในสูตร  =  1 - 03 
                                = 0.33 
 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียด้านความ รู้
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร แบ่งเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00–0.33 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับ
ต่ า                             
 ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย  เ ท่ า กั บ  0.34–0.67
หมายถึง  ความรู้เก่ียวกับเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 คะแนนเ ฉล่ีย  เท่ ากับ 0.68-1.00 หม ายถึ ง  
ความรู้เก่ียวกับเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับสูง 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับ
การบริโภคอาหาร จ านวน 10 ข้อ โดยมีให้ เลือกตอบ 3 
ระดับ ดังนี้ 
 เห็นด้วย หมายถึง เห็นด้วยกับกิจกรรมนั้น 
 ไม่แน่ใจ หมายถึง ไม่มีความแน่ใจในกิจกรรมนัน้ 
 ไม่เห็นด้วย หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมนั้น ๆ   
เกณฑ์การให้คะแนนทัศนคติ   
    คะแนนเชิงบวก                 คะแนนเชิงลบ 

1                  เห็นด้วย           3  
 2                  ไม่แน่ใจ          2        

3        ไม่เห็ด้วย               1       
 การวัดระดับทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉล่ีย ระหว่าง
คะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้ (Best, 1977) 
 อันตรภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด
จ านวนระดับช้ัน 

แทนค่าในสูตร =  3 - 13 
                              = 0.66 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้าน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
  คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.00 – 1.66 หมายถึง 
ทัศนคติ เ ก่ี ย ว กับกา รบ ริโ ภคอาหา รอ ยู่ ใ น ระ ดับ
น้อย                                                   
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.67 – 2.32 หมายถึง 
ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง  

    คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.33 - 3.00 หมายถึง 
ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร จ านวน 20 ข้อ โดยมีใ ห้ เลือกตอบ 3 
ระดับ ดังนี้ 
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นมากกว่า 4 วัน 
 ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1 - 3 วัน  
 ไม่ปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่ได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นเลย  
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรม           

คะแนนเชิงบวก  คะแนนเชิงลบ 
 1          ปฏิบัติเป็นประจ า         3 
 2          ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง         2 
 3          ไม่ปฏิบัติเลย               1 
         
 การวัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉล่ีย ระหว่างคะแนน
สูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ (Best, 1977) 

อันตรภาคช้ัน   =  คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด
จ านวนระดับช้ัน 

แทนค่าในสูตร  =  3 - 13 
                          = 0.66 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้าน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย  เ ท่ า กั บ 1.00-1.66  
 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง 
 ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย  เ ท่ า กั บ 1.67 - 2.32
 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับพอใช้  
 ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย  เ ท่ า กั บ 2.33 - 3.00
 หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับดี 

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ันตอน และ เงื่อนไขในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 6.3.1 ผู้ ศึกษา ไ ด้ ติดต่อประ สาน ง าน กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน แหล ต าบล
โพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 6.3.2 ผู้วิจัยเข้าพบ และแนะน าตัวต่อผู้บริหาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิ
เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้น าชุมชน และ
อาสาสมัคร สาธา รณสุขประจ า หมู่ บ้า น เ พ่ือช้ีแจ ง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัยและท าหนัง สือขอความ
ร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6.3.3 ท าการเก็บแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 165 ชุด จ าแนกเป็น 5 หมู่ บ้าน ดังนี้  หมู่ ท่ี 1 
จ านวน 28 ชุด หมู่ท่ี 2 จ านวน 2 ชุด หมู่ท่ี 3 จ านวน 38 
ชุด หมู่ท่ี 4 จ านวน 67 ชุด หมู่ ท่ี 5 จ านวน 30 ชุด ใ ช้
วิธีการแบบสัดส่วน 
 6.3.4 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
เมษายน 2559 ซ่ึง ผู้วิจัยไ ด้ลง พ้ืนท่ี ด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามกับประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 165 
คน โดยผู้ศึกษาท าการ อธิบายแบบ สอบถามอย่างละเอียด
แก่กลุ่มตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง จะ ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 - 15 นาที ต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1) ประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
 2) เลือกกลุ่มตัวอย่างหลังคาเรือนละ 1 คน หาก
ในหลังคาเรือนมี ประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป มากกว่า 1 
คน ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหากลุ่มตัวอย่าง 
 3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกหลังคา
เรือน ถ้าไม่มีคนอยู่ให้ข้ามไป เก็บหลังคาเรือนถัดไป ถ้า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ครบ จ านวน 165 คน ให้วนกลับมา
เก็บ แบบสอบถามใหม่อีกคร้ังในหลังคาเรือนท่ีเว้นไป 
 4) หากบ้านหลังไหนไม่มีประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปี
ข้ึนไป ให้ข้ามไปเก็บ หลังคาถัดไป 
 5) ถ้าเก็บรวบรวมยังไม่ครบตามก าหนดในแต่ละ
หมู่บ้าน ผู้วิจัยจะวนมา เก็บข้อมูลโดยท าการเก็บข้อมูล
หลังคาเรือนท่ีข้ามไป โดยไม่ให้ซ้ ากับหลังคาเรือนเดิมท่ีได้
ท าการ สอบถามไว้แล้ว 
 6) น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมข้อมลูท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด จ านวนท้ังส้ิน 165 ชุด เ พ่ือ น าไปวิเคราะห์ และ
ประมวลผลต่อไป 

6.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือการ
วิจัย 
 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 
ผู้วิจัยได้น าเคร่ืองมือวิจัยมาตรวจสอบ ความถูกต้อง และ
ความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ พร้อมท้ังการ

ใช้ภาษาใน แบบสอบถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาความเช่ือมั่นของ แบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกับ
ประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึน ไป ต าบลท้ายส าเภา อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 คน และน าไป
ตรวจสอบ ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) ซ่ึงในการทดสอบเคร่ืองมือในคร้ังนีไ้ด้ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่า กับ 0.968 

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับ
คืน มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี้ 
  6.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้าน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการ สมรส 
ระดับการศึกษา และอาชีพปัจจุบัน โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ได้แก่ ค่า ร้อยละ (Percentage) 
  6.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับการบริโภคอาหาร วิเคราะห์
โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
  6.5.3 การวิเคราะห์หาระดับความ รู้
เก่ียวกับการบริโภคอาหาร วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
  6.5.4 การวิเคราะห์หาระดับทัศนคติ
ต่อการบ ริโภคอาหาร  วิเ ครา ะห์โ ดยใ ช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
  6.5.5 การวิเคราะห์หาระดับพฤติกรรม
กา รบ ริ โ ภคอาหา ร  วิ เ คร า ะห์ โ ดย ใ ช้  ค่า ร้ อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
  6.5.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร และ
ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร โดยใช้ค่าสถิติ ไค - สแควร์ (Chi - square) 
  6.5.7 การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น
ของเคร่ืองมือโดยใช้ค่า Reliability 
 
7. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความ รู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุในเขต พ้ืนท่ี
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รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน
แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ รู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการ บริโภคอาหารของผู้สูงอายุ และเพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระ หว่างความ รู้ ทัศนคติ กับ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านยวน
แหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านยวนแหล ต าบลโพธ์ิเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 165 คน เคร่ืองมือท่ีใ ช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ระดับ
ความรู้ และระดับพฤติกรรม ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; S.D.) และหาค่าความสัมพันธ์ 
ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ และทัศนคติกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร โดยใช้ค่า (Cli - Square) ผลการวิจัยโดย
สรุปมีดังนี้ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
 7.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 165 คน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.70 อายุส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 60 - 65 ปี คิดเป็น ร้อยละ 37.60 ศาสนา ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 92.70 อาชีพ ส่วน
ใหญ่จะว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 41.80 รายได้ ส่วนใหญ่มี
รายได้อยู่ในช่วง 1,000 - 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.30 สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้ อยละ 64.80 ระ ดับการ ศึกษา ส่ วนใหญ่ มี 
การศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
70.30 โรคประจ าตัว ส่วนใหญ่ไม่มีโรค ประจ าตัว คิดเป็น
ร้อยละ 70.90 การใส่ฟันปลอม ส่วนใหญ่ไม่ใ ส่ฟันปลอม 
คิด เ ป็น ร้ อยละ  89.10 และ สถานะ ภาพกา ร ใ ช้
ชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่เป็นภาวะปกติ คิดเป็นร้อยละ 
94.50 
 7.1.2 การ ไ ด้ รั บข้อมู ล ข่า วสา รเ ก่ี ย ว กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากผลการศึกษาปัจจัยด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน พบว่า ระดับ
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหาร ของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 1.27 ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.35 และ
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี
ระดับการได้รับ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับน้อย  
 7.1.3 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร จากผล
การศึกษาปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน พบว่า ระดับความ รู้
เก่ียวกับการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่
ใน ระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.82 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.30 และเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เก่ียวกับการบริ โภค
อาหารของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน ระดับสูง  
 7.1.4 ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร จาก
ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน พบว่า ระดับทัศนคติ
เก่ียวกับการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่
ใน ระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.26 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54 และเมื่อจ าแนกเป็นราย ข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติเก่ียวกับการบริโภค
อาหารของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน ระดับดี  
 7.1.5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 165 คน พบว่า ระดับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 และเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วน ใหญ่มีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี 
 7.2 อภิปรายผล 
 จากผลกา ร ศึกษาความ รู้  ทั ศนคติ  และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยวน
แห ล  ต า บล โ พ ธ์ิ เ ส ด็ จ  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด 
นครศรีธรรมราชสามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

7.2.1 ผลการศึกษาหาความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน
บุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารขอ ผู้สูงอายุ 
 1) เพศ  ผลการศึกษา พบว่า เพศกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุมี ความสัมพันธ์กันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติท่ี  (p < 0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงและมีพฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดับดี เช่น ด่ืมน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว กินอาหารท่ี
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ปรุงร้อน ๆ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ 
วัฒนา ล้ิมอุ่นทรง (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง อ าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 2) อายุ พบว่า อายุกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุไม่มี ความสัมพันธ์กัน (p>0.05) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 60 – 65 ปี มีระดับความรู้ด้านการอยู่
ในระดับดี เช่น การปรุงอาหารเองมากกว่าซ้ือ อาหารกิน ซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพร ดีวิวัฒนา และบงกช
มาส ยังโหมด (2551) ได้ ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารแช่แข็งในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็ง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 3) อาชีพ พบว่า อาชีพกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุมี ความสัมพันธ์กันอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพว่างงาน 
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี ซ่ึง  ไม่
สอดคล้องกับศึกษาของ นัฐ สุดา แสวงศรี และภัททิยา 
จันทร์ เป ลือง  ( 2556) ไ ด้ท าการ ศึกษาปัจจั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหาร ของเจ้าหน้าท่ีมีค่า BMI 
เกิน ท่ีโรงพยาบาลขุนหาญ พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร (p = 0.05) 
 4) รายได้  ผลการศึกษา พบว่า รายได้กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์
กัน (p > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วง 1,000 - 
3,000 บาท และมีระดับความรู้ด้านการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Luken & Vaughan, 
(2003) กล่าวว่าเมื่อไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้เช่น ปกติ
ผู้สูงอายุจะแสวงหาการช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิด เช่น 
บุตรหลาน ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนบ้าน ถือว่าเป็นการหา
แหล่งสนับสนุนกรณีการจัดการด้านเศรษฐกิจ การใช้จา่ยแต่
พอควร 
 5) สถานภาพ ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพ กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุไม่มีความสัมพันธ์
กัน (p = 0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
เนื่องจากกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมี
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี เช่น การใช้
ช้อนกลางในการรับประทานอาหารกับผู้อ่ืน ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วาสนา ศรี เพน ทอง  (2555) ไ ด้

ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหาร
ของเจ้าหน้าท่ีของ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ พบว่า สถานภาพ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 
เจ้าหน้าท่ี (p>0.05) 
 6) ระดับการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ สูงอายุมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการ วิจัย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา และมีระดับ
พฤติกรรมการ บริโภคอาหารอยู่ในระดับดี เช่น การล้างผัก
และ ผลไม้ใ ห้สะอาดก่อน กิน  กา รล้ าง มือก่อนกา ร 
รับประทานอาหาร เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วนิดา แก้วชอุ่ม และนรินทร์ สัง ข์รักษา (2553) ไ ด้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษา
ระดับปริญญ าตรี  ในจั งหวัด  นครปฐม  กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปกร พบว่า 
ระดับการศึกษา มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี (p < 0.05) 
 7) ศาสนา ผลการศึกษา พบว่า ศาสนา กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธและมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของ ผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี เช่น การล้างผักและผลไม้ใ ห้
สะอาดก่อนกิน การล้างมือก่อนการรับประทาน อาหาร เป็น
ต้น ไม่ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อายซะ บือราเฮงปลูกา 
และรุสนาณี แยนา (2556) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนต าบลอาซ่อง 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า ศาสนาไม่สามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์ได้เนื่องจากมีเพียงศาสนาเดียว  
 7.2.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากการศึกษา พบว่า 
ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 
0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่ องจากผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ รู้เ ก่ียวกับ
การบริโภคอาหารในระดับไม่ แตกต่างกัน ได้แก่ นักเรียน
รับประทานอาหารประเภททอด เช่น ไก่ทอด กล้วยทอด 
และนักเรียนด่ืม เคร่ือง ด่ืม ท่ีมีรสหวาน เช่น น้ าอัดลม 
น้ าหวาน ชาเย็น เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ กุลนิ
ดา สาวนัย (2555) ได้ท าการศึกษาความ รู้เ ก่ียวกับการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา อ าเภอ เมือง 
จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบว่า ความ รู้เ ก่ียวกับการ
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บริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน
ไม่มีความสัมพันธ์กัน (p>0.05) 
 7.2.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากการศึกษา พบว่า 
ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร
ในระดับไม่แตกต่างกัน ได้แก่ นักเรียนรับประทานขนม
หวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ลอดช่องและนักเรียน
รับประทาน อาหารติดมัน เช่น คอหมู หนังไก่ ไส้กรอก ซ่ึง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ซารีนา เด็นใสหมัด และ คณะ 
(2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพา ต าบล
เทพา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติกับ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 7.2.4 ผลศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยั
ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ 
จากการศึกษา พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของ ผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เนื่องจากการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทัศน์ และส่ือวิทยุ อยู่ ใน
ระดับน้อยกว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารสุขภาพจาก ส่ือ
บุคคลในครอบครัว ส่ืออาสาสมัคร สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และส่ือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาแอเสาะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ ชูไวบะ ห์ ดือราแม 
และฮาซ้ือนะ มาซอ (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
สร้างเสริม สุขภาพของคนในชุมชน ต าบลตรัง อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ี (p < 0.05) 

7.3 ข้อเสนอแนะ  
7.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

    1) จากผลการศึกษา พบว่า ด้านพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุโดยส่วน ใหญ่อยู่ในระดับสูง แต่
พบว่ามีบางส่วนท่ีต้องแก้ไข ได้แก่ การรับประทานอาหาร
ไม่ตรงเวลา การ รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อใน 1 วัน 
และการรับประทานอาหาร โดยไม่ค านึง ถึงการได้รับ 
สารอาหารครบ 5 หมู่ เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านโภชนาการควรจะเผยแพร่ความรู้ ในการบริโภคท่ี

เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัย เพ่ือให้ผู้สูงอายุทุกคนได้กระ
หนักถึงความส าคัญ ของ การบริโภคอาหาร และการได้รับ
สารอาหารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของตนในวัยนี้ 
เพ่ือเป็น การสร้างคุณภาพของตนเองในเ ร่ืองพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีถูกต้อง 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   1) การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรม
ของผู้สูงอายุในด้านอ่ืน ๆ เช่น พฤติกรรมการออกก าลัง
กาย และการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่าง 
ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ ผู้สูงอายุ เ พ่ือใ ห้
ข้อมูลครอบคลุมย่ิงข้ึน 
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ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Knowledge and the use of chemical pesticides for farmers. The responsibility of the 
Health Promoting Hospital Tambon Nong worm Sub District  MuangDistrict Nakhon Si 

Thammarat province 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้กับ พฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ
ศึกษาวิจัยคร้ัง นี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีใช้สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 228 คน เคร่ืองมือท่ีใ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ (Chi-square) 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.90 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.20 และส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 73.20 ผล การศึกษาระดับความ รู้เ ก่ียวกับการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง พฤติกรรม การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้กับพฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ อายุ และระดับการศึกษามี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปัจจัยด้านเพศและความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร (p>0.05)  
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, ความรู้, การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 

ABSTRACT 
              The research aims to study the behavior and the use of chemical pesticides for farmers. And to 
study the relationship between personal factors and knowledge with Behavior of chemical pesticides by 
farmers. The responsibility of the Health Promoting Hospital Tambon Nong worm Tambon Muang Nakhon 
Si Thammarat harbor. Research study This researcher conducted a study with a group of farmers who 
used a number of agricultural chemicals. 228 people. Tools used for collecting data are 
questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean ( X) , standard deviation ( SD) and 
correlation test using statistics ( Chi-square). 
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              The results showed that most samples were male. 52.20 %, mostly between 41-50 years old, 
accounting for 28.90 %, most of them are in the range of 5,001 - 10,000 baht, accounting for 45.20 % and 
most of them are studying at the lower secondary level. Percentage 73.20 study the level of knowledge 
about the use of chemical pesticides in overall high level of behavior using chemical pesticides and 
behavior, the use of chemical pesticides in the picture. Included in the medium level Results of the study 
of the relationship between personal behavior and knowledge about the use of 
chemical pesticides, farmers found that the factors of age, income and education levels.Correlated with 
the use of chemical pesticides, farmers are significant statistically (p <0.05) factors, gender, and knowledge 
is correlated with the use of chemical pesticides to farmers (p. > 0.05) 
Key words : Behavior , knowledge , use of agricultural chemicals 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรกรรมอันดับท่ี 
48 ของโลกและพบว่ามีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาก
เป็นอันดับท่ี 5 ของโลก ซ่ึงสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรท้ังทางตรงและทางอ้อม 
จากการศึกษาพบว่า มีเกษตรกรได้รับสารเคมีปีละ 
750,000 คน และเสียชีวิตปีละ 50,000 คน (องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ อ้าง ถึงในพิพัฒน์
ชนา เทพาพร และคณะ, 2554) ซ่ึงการใช้สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืชท าให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง มีสารเคมี
ตกค้างในร่างกายก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นพิษต่อสุขภาพ
ร่างกายและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีใ ช้
สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชโดยตรง และเป็นปัญหาท่ี
รัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
 ใ น พ้ื น ท่ี ภ า ค ใ ต้  โ ด ย เ ฉ พ า ะ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ีท าการเกษตรมากเป็นล าดับท่ี 1 
ของภาคใต้และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร 
ร้อยละ 43.74 โดยเฉพาะอ าเภอเมือง มีเกษตรกรใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 18.83 (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557) ในปี พ.ศ. 2557 ต าบลท่าเรือ พบว่า 
ร้อยละ 100 ประชากรผู้มารับบริการสุขภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านหนองหนอน มีอาชีพทางการ
เกษตรกรรม และมีการใ ช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
จ านวน 586 ครัวเรือน ได้ท าการเจาะเลือดเพ่ือหาระดับ
สารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร พบว่า มีสารเคมี
ตกค้างในเลือด สูงถึงร้อยละ 36.00 และอยู่ในกลุ่มเส่ียงไม่
ปลอดภัย ร้อยละ 31.00 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองหนอน, 2557) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา 
และมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน หนองหนอน 

ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย ไปใช้ในการวางแผน ให้ความ รู้แก่
เกษตรกร และประชาชนให้มีพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการใ ช้
สารเคมี และมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการได้รับพิษ
จากสารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้มีสุขภาพ ดี
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เ พ่ือศึกษาความ รู้และพฤติกรรมการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลและความ รู้กับพฤติกรรมการใ ช้สารเคมี ก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง หนอน ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ัง นี้ เ ป็น การศึกษาความ รู้และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช สามารถแบ่งขอบเขตได้ดังนี้  
 3.1 ด้านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช ท้ัง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 12 และ
หมู่ท่ี 13 
 3.2 ด้านประชากร 
ประชากรท่ีศึกษาคร้ังนี้ เป็นเกษตรกรท่ีใ ช้สารเคมีทาง
การเกษตรในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
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สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง 
จังหวัด นครศรีธรรมราช จ านวน 531 คน 
 3.3 ด้านระยะเวลา 
ช่วงระยะท่ีท าการศึกษาต้ังแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา ท้ังหมด 9 เดือน  
 3.4 ด้านเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เ พศ อา ยุ  ร ะ ดับกา ร ศึกษา  ร า ย ไ ด้ครอบครั ว มี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 4.2 ปั จจัย ด้านความ รู้มีความสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1 ความรู้เก่ียวกับสารเคมี หมายถึง การตอบ
ถูกต้องในเร่ืองการรู้จัก สารเคมี ประเภท รูปแบบต่าง ๆ 
การเข้าสู่ร่างกาย การเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ตลอดจนปนเป้ือนในอาหาร 
 5.2 พฤติกรรมการใ ช้สารเคมีทางการเกษตร 
หมายถึง วิธีปฏิบัติตัวของเกษตรกรท่ีแสดงออก ในการใ ช้
สารเ คมีท างการเ กษตรท้ัง ก่อนการ ฉีดพ่นสา รเคมี 
พฤติกรรมขณะฉีดพ่นสารเคมี และ พฤติกรรมหลังการฉีด
พ่นสารเคมี 
 5.3 สารเคมีทางการเกษตร หมายถึง สารเคมี
ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
สารเ คมีป้ อง กันก าจั ดศัตรู พืช ปุ๋ยเคมี ส ารเร่ งกา ร
เจริญเติบโต สารเคมีทางการเกษตร ส่วนใหญ่มีความ
คงทนในสภาพแวดล้อมท่ีมี ท้ัง คุณและโทษ คือ ช่วย
ควบคุมศัตรูพืช แต่เป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ และมนุษย์ 
 5.4 เกษตรกร หมายถึง ชาวบ้านท่ีท านา   ท า
สวน และปลูกผักในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
6. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 6.1 ผลการวิจัย ท่ีไ ด้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง
สามารถน ามาใช้ในการจัดบริการดูแลสุขภาพแก่เกษตรกร
ผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 6.2 ผลการวิจัยท่ีไ ด้สามารถน ามาใ ช้ในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนรวมท้ังการ ประสานภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดบริการดูแล
สุขภาพเชิงรุก เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยและความสูญเสีย
สภาวะสุขภาพของเกษตรกรจากการใ ช้สารเคมีทาง
การเกษตรต่อไป 
 
7.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองการศึกษาความรู้และพฤติกรรม
การใ ช้สา รเคมีก า จัดศัตรูพืชของ เกษตรกร ใ นเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช ค ร้ัง นี้ เ ป็ นการวิจัยเ ชิง พรรณนา 
(Descriptive Research) แบบหา ความสัมพันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความ รู้และพฤติกรรมการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความ รู้กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 7.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   7.1.1 ประชากร 
ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นเกษตรกรใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจ านวนท้ังหมด 3 หมู่บ้าน จ านวน 531 
คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองหนอน , 
2557)  
 7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้จากการสุ่มอย่างง่าย
หาหมู่ บ้านเพ่ือท าการศึกษา 3 หมู่ บ้าน จากจ านวน
ประชากรท้ังหมด 531 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง 
โดยใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างของ  ทาโ ร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ซ่ึงจะได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 228.14 คน  
 7.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     7.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี ผู้วิจัย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาก าหนด
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เป็ น แบบสอบถาม เพ่ือ ใ ช้ใ นการ ศึกษา  ใ นค ร้ั ง นี้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ลักษณะของ
ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความ รู้เ ก่ียวกับการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 20 ข้อ รวม คะแนนเต็ม 0 
- 20 คะแนน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบว่า 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้น เกณฑ์การให้
คะแนน  

ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1 
ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0 
คะแนน การวัดความรู้เก่ียวกับการใ ช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนน เฉล่ีย
ระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาของ Best (1977) 
 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แบ่งเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00 – 0.33 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับต่ า  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.34 – 0.67 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูอยู่ในระดับปาน
กลาง  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.68 – 1.00 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัด ศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกตอบ 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีให้เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี้ 
 ทุกคร้ัง หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆทุกคร้ัง  
 บ่อยคร้ัง หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆบ่อยคร้ัง 
 บางคร้ังหมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆบางคร้ัง 
 ไม่เคย หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบไม่เคยมีพฤติกรรมตามข้อความนั้น ๆ 
 การวัดระดับพฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้
คะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมา
จัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  (Best, 1977) 
อันตรภาคช้ัน 
คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุดจ านวนระดับช้ัน 4-1 

 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ  1.00 - 2.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับต่ า  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ  2.01 - 3.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับต่ า ปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.01 - 4.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับสูง 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

ศึกษาค้นคว้า ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับ ความ รู้ และ พฤติกรรมการใ ช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชและรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทาง ในการสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 
องค์ประกอบเพ่ือน ามาจัดท านิยามศัพท์เฉพาะและน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 

พัฒนาแบบสอบถาม ด้านข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ความรู้ พฤติกรรม และข้อมูลความเจ็บป่วย
หลังจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน าร่างแบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิง
ประจักษ์ 

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ันตอนและเงื่อนไขในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 7.3.1 ผู้วิจัยไ ด้รายงานตัวและแนะน าตัวกับ
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านหนอง
หนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย และเพ่ือขออนุญาต
เก็บข้อมูล 
 7.3.2 ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท้ังหมด 228 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามเฉพาะชาวบ้านท่ีท าการเกษตรเท่านั้น 
จ านวน 228 ชุด จ าแนกเป็น 3 หมู่ บ้าน ดังนี้  หมู่ ท่ี 9 
จ านวน 73 ชุด หมู่ท่ี จ านวน 121 ชุด หมู่ ท่ี 13 จ านวน 
34 ชุด ใช้วิธีการแบบสัดส่วน (Proportion) อย่างมีระบบ 
(Systematic) 
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 7.3.3 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
เมษายน 2559 ซ่ึง ผู้วิจัยไ ด้ลง พ้ืนท่ี ด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามกับเกษตรกร จ านวน 228 คน โดยผู้ศึกษา
ท าการอธิบายแบบ สอบถาม อย่างละเอียดแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จะ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 นาทีต่อกลุ่มตัวอย่าง 1 คน 
โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1) ประชาชนท่ีมีอาชีพท าการเกษตร ท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด 
นครศรีธรรมราช 
 2) เลือกกลุ่มตัวอย่างหลังคาเรือนละ 1 คน หาก
ในหลังคาเรือนมี ประชาชนท่ีมีอาชีพท าการเกษตร 
มากกว่า 1 คน ใช้วิธีการจับฉลากเพ่ือหากลุ่มตัวอย่าง 
 3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกหลังคา
เรือน ถ้าไม่มีคนอยู่ให้ข้ามไป เก็บหลังคาเรือนถัดไป ถ้า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ครบ จ านวน 228 คน ให้วน
กลับมาเก็บ แบบสอบถามใหม่อีกคร้ังในหลังคาเรือนท่ีเว้น
ไป 
 4) หากบ้ านหลังไหนไม่ไ ด้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ให้ข้ามไปเก็บ หลังคาถัดไป 
 5) ถ้าเก็บรวบรวมยังไม่ครบตามก าหนดในแต่
ละหมู่บ้าน ผู้วิจัยจะวนมา เก็บข้อมูลโดยท าการเก็บข้อมูล
หลังคาเรือนท่ีข้ามไป โดยไม่ให้ซ้ ากับหลังคาเรือนเดิมท่ีได้
ท าการ สอบถามไว้แล้ว 
 7.3.4 น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด จ านวนท้ังส้ิน 228 ชุด เพ่ือน าไปวิเคราะห์ 
และประมวลผลต่อไป 
7.4 การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือการวิจัย  
 7.4.1 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
(Reliability) 
 กา รห า ค่าค วาม เ ช่ื อมั่ น ขอ ง เ ค ร่ื อง มื อ 
(Reliability) ผู้วิจัยไ ด้น าเคร่ืองมือวิจัยมา ตรวจสอบ
ความถูก ต้อง และความ ครอบคลุมของเนื้ อหาตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมท้ังการใช้ภาษาใน แบบสอบถามให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เ พ่ือ
หาความเช่ือมั่นของ แบบสอบถาม ผู้วิจัยไ ด้ท ากา ร
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกับเกษตรกรในเขต
พ้ืนท่ี รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพัง
สิงห์ ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 คน และน าไปตรวจสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) ซ่ึง ในการทดสอบ

เคร่ืองมือใน คร้ังนี้ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเท่า กับ 0.86 
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับ
คืน มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี้ 
 7.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ โดยใช้ สถิติการ
แจกแจง ความถ่ี  ( Frequency) ไ ด้แ ก่  ค่าร้ อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 7.5.2 การวิเคราะห์หาระดับความรู้ และระดับ
พฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
วิเคร าะห์โ ดยใช้ ค่าร้ อยละ  (Percentage) ค่า เฉล่ี ย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 7.5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล และความรู้กับพฤติกรรมการใช้ สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช โดยใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square) 
 
8. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความรู้และพฤติกรรมการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบหาความ 
สัมพันธ์  โดยมี วัต ถุประสงค์ เ พ่ือ ศึกษาความ รู้ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร และ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ความรู้กับพฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองหนอน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธร รมราช เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใ ช้
แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างเกษตรกรท่ีใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลบ้านหนองหนอน  จ า นวน  228 คน 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

8.1 สรุปผลการวิจัย 
      8.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.20 
อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.90 รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 45.20 และการศึกษาส่วนใหญ่มี
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การศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.20 
8.1.2 ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างภาพรวมความรู้เก่ียวกับการ
ใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
0.71 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ส่วน ใหญ่อยู่ใน
ระดับสูงเช่นกัน 
 8.1.3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างภาพรวม
พฤติกรรมการใช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 0.71 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
พบว่า ส่วน ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 
8.2 อภิปรายผล 
 ผลกา รศึกษาปัจ จั ยท่ี มี ความ สัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช มีดังนี้ 
 8.2.1 ผลกา รศึกษาความสัมพันธ์ระ หว่า ง
พฤติกรรมการใ ช้สารเคมีก าจัดศัตรู พืชกับปัจจัย ส่วน
บุคคล 
  (1) เพศ ผลการศึกษา พบว่า เพศกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรไม่มี
ความสัมพันธ์ (p > 0.05) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยเนื่องจากผลการศึกษา พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
พฤติกรรมการใช้สารปราบศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ 
หลังจากท่ี ท่านผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชแล้ว ท่านปฏิบัติ
ตนโดยล้างมือด้วยน้ าและสบู่และขณะท่ีท าการฉีด พ่น
ท่านระวังไม่ให้ละอองสารเคมีปลิวเข้าหาตัว อาหาร น้ าด่ืม
และของท่ีอยู่ข้างเคียง ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ อนุ
เทพ แซ่เล้า กัลยาณี จันธิมา และนันทนา แต้ประเสริฐ 
(2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใ ช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลการศึกษา พบว่า 
เพศ กับพฤติกรรมการใ ช้สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน (p>0.05) 
  (2) อายุ  ผลการศึกษา พบว่า อายุกับ
พฤติกรรมการใ ช้สา รเ คมีศัตรู พืชของ เกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผลการศึกษา 
พบว่า ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี และช่วงอายุ 31 - 40 ปี มี
พฤติกรรมการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์ 
ได้แก่ หยุดใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในขณะลมแรงและ 
ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสวมถุงมือยางไม่มี

ลวดลายถึงข้อศอก ซ่ึงสอดคล้องกับการ วิจัยของ พิมพร 
ทองเมือง และยุทธนา สุดเจริญ (2557) ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า อายุกับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
  (3) ระดับการศึกษา   พบว่า ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผล
การศึกษา พบว่า ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้นมี พฤติกรรมการใ ช้ สารเ คมีก าจัด ศัตรูพืชมี
ความสัมพันธ์ ได้แก่ อ่านฉลากจนเข้าใจค าแนะน าก่อนใช้
สารเคมีก าจัด ศัตรูพืชและผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณเข้มข้นตามท่ีฉลากระบุ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย
ของ สนาน ผดุงศิลป์ (2550) ได้ท าการศึกษาความรู้เ ร่ือง
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อพฤติกรรม การใ ช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลวังสรรพรส อ าเภอขลุง 
พบว่า ระดับการศึกษากับ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) 
  (4) รายได้ พบว่า รายได้กับพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมี ความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจั ย เนื่อง จากผล การศึกษา พบว่า 
เกษตรกรท่ีมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ข้ึนไป และ
รายได้เดือนละ 5001 - 10,00 บาท มีพฤติกรรมการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์ ไ ด้แก่  ท าความ
สะอาดเส้ือผ้าชุดท่ี ใส่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยแยก
ซักต่างหาก และ การป้องกันอันตรายจากการใช้ สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชขณะฉีดพ่น โดยใส่เ ส้ือแขนยาวกางเกงขา
ยาว ผ้าปิดหน้าและสวมรองเท้าให้ มิดชิด ซ่ึงเกษตรกรท่ีมี
รายได้เดือนละ 10,000 บาทข้ึนไปมีพฤติกรรมการใ ช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีมี
รายได้เดือนละ5,001 - 10,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับการ
วิจัยของ วิมลรัตน์ กุดทิง (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ี
มีผลต่อความรู้พฤติกรรมและผลกระทบด้านสุขภาพ ของ
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สุขส าราญ ต าบลนา
ด่าน อ าเ ภอสุวรรณคูหา  จังห วัดหนองบั วล า ภู ผล
การศึกษา พบว่า รายได้กับ พฤติกรรมการใ ช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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 8.2.2 ผลกา รศึกษาความสัมพันธ์ระ หว่า ง
พฤติกรรม กา รใ ช้สา รก าจั ดศัตรู พืชกับความ รู้ ของ 
เกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า พฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับความรู้ของเกษตรกร ไม่มี 
ความสัมพันธ์กัน (p > 0.05) ซ่ึง ไ ม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการ วิจัย  เนื่ องจ ากผลกา รศึกษา พบว่า 
เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
สูง ได้แก่ ความรู้พิษของสารเคมีก าจัด ศัตรูพืชจะตกค้าง
ในร่างกายและความรู้วิธีหลีกเล่ียงการใ ช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ซ่ึงเกษตรกรมีความ รู้ในการใ ช้สารเคมี ก าจัด
ศัตรูพืชอยู่ในระดับท่ีดี แต่พฤติกรรมการใช้สารเคมีอยู่ใน
ระดับต่ า ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของของ อนุเทพ แซ่เล้า 
กัลยาณี จันธิมา นันทนา  แต้ประ เสริฐ ( 2555) ไ ด้ 
ท าการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลการศึกษา พบว่า ความ รู้กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์
กัน (p 0.05) 
8.3 ข้อเสนอแนะ 
 8.3.1 เ นื่ อง จ ากกา รศึกษาความ รู้  และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
หนองหนอน  ต า บลท่ า เรื อ  อ า เภอ เมื อง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรยังมีความไม่ถูกต้อง
เก่ียวกับการใช้สารเคมี ทางการเกษตร ดังนี้ 
 1) โอกาสเส่ียงต่อการมีสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในร่างกาย ซ่ึง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการแต่งกายท่ี
ไม่มิดชิด ขณะท าการฉีดพ่นยา เนื่องจากไม่สะดวกต่อการ
สวมใส่ 
 2) เกษตรกรไม่ทราบว่าสารเคมีเ ข้าสู่ร่างกาย
ทางไหนท่ีรวดเร็ว ท าให้ไม่ตระหนักในการป้องกัน โดย
การปิดปากและจมูกให้มิดชิด 
 3) เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีทางการ
เกษตรเพราะเช่ือค าโฆษณา เลือกตามความถนัดหรือ
เพ่ือนบอกต่อ เลือกจากชนิดของสารเคมี ท่ีออกฤทธ์ิเ ร็ว
และแรง มากกว่าท่ีจะเลือกใช้ตามความจ าเป็นและใช้
ตามท่ีฉลากระบุ 
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ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตันหยงเปาว์  ตําบลท่ากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
Factors associated with self-care behaviors of patients with hypertension who received 

services at the Health Promotion Hospital  Tambon Ban Tanyong PaothakaochaSub 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศึกษาปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติการแจก
แจงความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้ค่าไคสแควร์ (Chi - 
square) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 59 ปี ดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีรายได้อยู่ในช่วง 
5,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ระยะเวลาท่ีป่วยอยู่ในช่วง 1-3 ปี การได้รับข้อมูล ข่าวสารเ ก่ียวกับการดูแล
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ใน ระดับสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับดี ผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง พบว่า ปัจจัย ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ปัจจัย
ความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนปัจจัย อายุ รายได้ โรคแทรกซ้อน ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรค ดัชนีมวลกาย สถานภาพ และ
อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, โรคความดันโลหิตสูง 

 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study self-care behavior of the people with hypertension 
and correlation factors concerning how they looked after themselves.  These people received their 
medical services at Ban Tan Yongpao Health Promotion Hospital, Tha Kamsum Subdistrict, Nong Chik 
District, Pattani.  The sampling population consisted of 150 people.  Questionnaires were used for 
collecting data.  Collected data was then statistically analyzed yielding frequency, percentage, mean, and 
standard deviation figures.  Chi-square was utilized for correlation purpose. 
 Results of the study showed that most of the people involved in the study were female.  Most 
of them were 40-59 years old and married, had normal body mass index, received elementary school 
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education, considered themselves to be laborers, and earned an income of 5,000  baht or above.  The 
study also found that the majority of these people had no incurrent disease while their disease happened 
during the past 1-3 years.  The amount of news and information these people had received was 
considered to be at the average level.  They had a high level of knowledge of hypertension and their self-
care behavior was at ‘good’ level.  As for their personal factors namely gender, level of education, factors 
concerning availability of health care information, factors concerning knowledge of hypertension, these 
were found to have correlation with their self-care behavior with a statistically significant difference of 
p<0.05.  However, personal data namely age, monthly income, incurrent disease, duration for having 
disease, body mass index, marital status, and occupation were found to have no correlation with their 
self-care behavior with a statistically significant difference of p<0.05. 
Keywords: self-care behavior, hypertension 
  
1. บทน า 

ปัจจุบันเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ ด าเนินชีวิต
ของประชาชน ประชาชนมีการแข่งขันสร้างความมั่นคง
ให้แก่ครอบครัว นิยมวัฒนธรรม ตะวันตกมากข้ึนจึงท าใ ห้
วิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป เช่น การเร่งรีบกับการท างาน 
การบริโภค อาหาร โดยไม่ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออกก าลังกาย 
ภาวะเครียด รวมถึงการบริโภคยาสูบ การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ในปริมาณท่ีเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ท าใ ห้มี
โอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคเร้ือรัง ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคเ ร้ือรัง
ทางเดินหายใจส่วนล่าง และโรคหลอดเลือดสมอง (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

จากรายงานสุขภาพท่ัวโลกปี พ.ศ.2555 ของ
องค์กรอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 10 ของ ประชาชนในวัย
ผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ1ใน 3 มีภาวะความดัน
โลหิตสูง นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ 63 ของการเสียชีวิต
ท้ังหมดท่ัวโลกเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ ขาดเลือด โรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง 
และโรคหลอดเลือดสมอง ส าหรับประเทศไทยจากการ 
ส ารวจสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปโดยการตรวจ
ร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ.2551 - 2552 พบว่า ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นร้อยละ 21.4 โดยพบว่าผู้ป่วย
เพศชายร้อยละ 60 และผู้ป่วย เพศหญิงร้อยละ 40 ไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยมาก่อน และมีผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคความดัน โลหิตสูง แต่ไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 8 9 
จากการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต สูง
ในประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป พ.ศ.2554 พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่กว่า 300,000 คน พบผู้มีระดับ น้ าตาล
ในเลือดสูงเกินปกติ เ ส่ียงจะป่วยอีก 2.4 ล้านคน พบ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่กว่า 800,000 คน พบผู้ท่ี
มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เสียงจะป่วยอีก 3.7 ล้านคน 
และพบผู้ป่ วยเ บาหวาน และ ความ ดันโ ลหิต สูง ท่ี มี
ภาวะแทรกซ้อนแล้วรวม 176,000 คน (ไตเส่ือม 96,000 
คน มีปัญหาทาง ตา 50,000 คน และมีอาการชาท่ีเท้า/
หรือเท้าเป็นแผล 30,000 คน) (ส านักงานระบาดวิทยา 
กระทรวง สาธารณสุข , 2555) ขณะเดียวกันจากข้อมูล
การเข้ารับบริการด้านการแพทย์ของประชาชนในเขต 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนอง จิก จังหวัด
ปัตตานี พบว่ามีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเ ร้ือรัง เข้ารับบริการ
จ า นวนม าก คือ โรคความดันโ ลหิตสู ง 150 ราย 
โรคเบาหวาน 127 ราย ( โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านตันหยงเปาว์, 2555) 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรค
ความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ี เป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขมากท่ีสุดในปัจจุบัน และโรคความดันโลหิตสูง
สามารถป้องกัน และ รักษาได้ โดยการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการด ารง ชีวิตประจ าวัน ต้ังแต่การบริโภค
อาหาร ควบคุม ความดันโลหิตสูง การออกก าลังกาย และ
ปฏิบัติตามค าส่ังของแพทย์อ ย่างเ คร่งค รัด เ พ่ือลด 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีจะตามมาได้ จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วย โรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบล ท่าก าช า อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า 
อ าเภอ หนองจิก จังหวัดปัตตานี และผลการศึกษาท่ีไ ด้จะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น แนวทาง
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ในการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูง ท่ีเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ 

2.2 เ พ่ือศึกษาปัจ จัย ท่ีมีความสัม พัน ธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ตันหยงเปาว์ 
 
3. ขอบเขตในการศึกษา 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพประกอบด้วย 

3.1.1 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของ ผู้ป่ วยโรคความดันโ ลหิตสูง ท่ีมารับ บริ การ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบล
ท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีท้ังหมด 3 ด้าน 
ดังนี้ 

(1) ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีจ าเป็น
โดยท่ัวไป  

(2) ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีจ าเป็น
ตามระยะพัฒนาการ  

(3) ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีจ าเป็น
ตามภาวะเบ่ียงเบนทางด้านสุขภาพ 

3.1.2 การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ตันหยงเปาว์ ต าบลท่า ค าช า อ าเภอหนองจิก จั งหวัด
ปัตตานี ประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้ 

(1) ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ คัชนีมวล
กาย ระยะเวลาท่ีเจ็บป่วย โรคแทรกซ้อน 

(2) ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

(3) ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับโรคความดัน
โลหิตสูง  

3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยง
เปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มี
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 3 หมู่บ้าน มีประชากรท้ังหมด 
3,787 คน ซ่ึงประชากร ท่ีใช้ศึกษาคือ ผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีมีประวัติการรักษามารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า 
อ าเภอหนองจิ ก จั งหวัดปัตตานี  จ า นวน  150 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ , 
2555) 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2556 - มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาท้ัง ส้ิน 13 
เดือน 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 
3.4.1 ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ไ ด้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ดัชนี
มวลกาย ระยะเวลาท่ีเจ็บป่วย และโรคแทรกซ้อน มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านตันหยง เปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี 

3.4.2 ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านตันหยง
เปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

3.4.3 ปัจจัยด้านความรู้เ ร่ืองโรคความดัน
โลหิตสูง มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแล ตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน ต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบล
ท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

3.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาระหว่างเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2557 
3.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.6.1 ท าให้ทราบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของ ผู้ป่วยโ รคความดัน โล หิตสู ง ท่ี มารับบ ริกา ร ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบล
ท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี 

3.6.2 ท าให้ทราบอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอ หนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 

3.6.3 หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง สามารถน า
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปพัฒนา หรือดูแลสุขภาพ ของ
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ประชากรท้ังกลุ่มป่วยและกลุ่มเ ส่ียงในชุมชนต าบลท่า
ก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 
4. ด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบ
หาความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ 
ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยการ
ศึกษาวิจัยใน คร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา เป็นผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ในปีพ.ศ. 2555 จ านวน 150 
ราย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ 
ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, 2555)  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาใน
คร้ังนี้ ได้แก่ การสอบถามโดยใช้ แบบสอบถาม การศึกษา
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัด 
ปัตตานี 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires) ซ่ึ ง
ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบวัดตัวแปรต่างๆ ท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามกรอบแนวความคิด แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้เดือน อาชีพ ดัชนีมวลกาย โรคแทรกซ้อน ระยะ
ของการป่วยเป็นโรคความ คันความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
และเติม ข้อความ (Open Ended) จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ โดย มีค าถาม 3 ข้อ แต่
ละข้อมีให้เลือก 3 ระดับ ดังนี้ 

ได้รับเป็นประจ า หมายถึง ได้รับข้อมูลข่าวสาร
นั้นๆ 4 - 7 วัน ใน 1 สัปดาห์  

ได้รับเป็นบางคร้ัง หมายถึง ได้รับข้อมูลข่าวสาร
นั้นๆ 1 - 3 วัน ใน 1 สัปดาห์  

ไม่เคยได้รับ หมายถึง ภายใน 1 สัปดาห์  

ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ เลย  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ได้รับเป็นประจ า ให้คะแนน 2 คะแนน  
ได้รับเป็นบางคร้ัง ให้คะแนน 1 คะแนน 
ไม่เคยได้รับเลย ให้คะแนน 0 คะแนน  
การวัดระดับการได้รับข่าวสารเ ก่ียวกับการ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยง
เปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนน
สูงสุด และคะแนนต่ าสุด มาจัดระคับ โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977 : 14) ดังนี้  
เกณฑ์การวัดระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพดังนี้ ระดับการได้รับข่าวสารเ ก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

0.00 - 0.67 หมายถึง ระดับน้อย  
0.68 - 1.34 หมายถึง ระดับปานกลาง  
1.35 - 2.00 หมายถึง ระดับมาก 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความรู้เร่ืองโรคความดัน

โลหิตสู โดยมีลักษณะค าถามเป็น ค าถามประเมินความ รู้ 
จ านวน 15 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบค าว่า 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่ เพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ตอบถูกให้ 1 คะแนน  
ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การวัดระดับความ รู้เ ร่ืองโรคความดัน

โลหิตสูงดังนี้ ค่าเฉล่ีย ระดับความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิต
สูง  

0.00 - 0.33 หมายถึง ระดับน้อย  
0.34 - 0.67 หมายถึง ระดับปานกลาง  
0.68 - 1.00 หมายถึง ระดับสูง  
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
แบบสอบถามพฤติกรรมดูแลตนเองของ ผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ดูแลตนเองโดยท่ัวไปจ านวน 13 ข้อ ด้านการดูแลตนเอง ท่ี
จ าเป็นตามระยะ พัฒนาการจ านวน 5 ข้อ ด้านการดูแล
ตนเองท่ีจ าเป็นตามภาวะเบียงเบนทางด้านสุขภาพจ านวน 
13 ข้อ รวมท้ังหมด 31 ข้อ โดยมีใ ห้เลือกตอบ 4 ระดับ
ดังนี้ 

ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ได้ปฏิบัติพฤติกรรม
นั้นๆ 6-7 วัน ใน 1 สัปดาห์  
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ปฏิบัติบ่อยคร้ัง หมายถึง ไ ด้ปฏิบัติพฤติกรรม
นั้นๆ    4 - 5 วัน ใน 1 สัปดาห์  

ปฏิ บั ติ เป็ นบาง ค ร้ั ง  หม ายถึ ง  ไ ด้ป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมนั้นๆ 1 - 3 วัน ใน 1 สัปดาห์  

ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่เคย
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ เลย 

เกณฑ์การให้คะแนนจากแบบสอบถาม โดยปรับ
ระดับการให้คะแนน 4 ระดับดังนี้  
ลักษณะค าตอบ  ข้อความด้านบวก  ข้อความด้านลบ  

ปฏิบัติเป็นประจ า        3   0 
ปฏิบัติเป็นบ่อยคร้ัง      2   1

 ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง       1   2 
ไม่เคยปฏิบัติ       0    3 
การวัดระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
และใช้คะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนสูง สุด และคะแนน
ต่ าสุดมาจัดระคับ โดย ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์
ของเบสท์ (Best, 1977 : 14) ดังนี้ 

เกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นดังนี้  

0.00 – 1.00 ควรปรับปรุง  
1.01 - 2.00 ปานกลาง 
2.01 - 3.00  ดี 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือ และการหาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม 
(3.3.1) ก าหนดขอบเขต และโครงสร้างของ

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมจาก ต ารา
งานวิจัย และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

(3.3.2) สร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม 
และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 

(3.3.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
และภาษา พร้อมท้ังการใช้ภาษาในข้อความให้ เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่าง และน ามาแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบ 
จากงานวิจัยของอรสา นาคพลและคณะ (2555) 

(3.3.4) ท ด สอ บ ค วา ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม ท่ี 
ปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับประชาชนท่ีมีลักษณะ
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ี หมู่ ท่ี 5 หมู่ บ้าน
ท่าเรือ ต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี น ามา
วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 
0.713 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(3.3.1) กา ร ศึกษา วิจั ยค ร้ั ง นี้ ผู้ ศึกษา

ด าเนินกา รเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง โดยกลุ่ม 
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน ตันหยงเปาว์ 
ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

(3.3.2) ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง 

(3.3.3) ขอความ ร่ วม มื อ ใ นกา รตอบ
แบบสอบถามจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ 
บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยง
เปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

(3.3.4) ด าเนินการเก็บแบบสอบถามจนครบ
จ านวน 150 ราย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 

(2) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลต้ังแต่ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 - เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 

(3) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บแบบสอบถาม
จนครบจ านวน 150 

(4) เก็บข้อมูลผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน ตันหยงเปาว์ ใน
วันท่ีแพทย์นัด 

(5) กรณีผู้ป่วยไม่มารับบริการตามวันเวลา
ท่ีแพทย์นัดผู้ศึกษาจะตามไปเก็บท่ีบ้าน  

(6) กรณีผู้ป่วยไม่อยู่บ้าน ผู้ศึกษาจะข้าม
แล้วย้อนกลับมาเก็บใหม่  

(7) กรณีผู้ป่วยทุพลภาค หรือป่วยหนักจะ
ถามข้อมูลจากผู้ดูแล  

(8) กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต หรือย้ายออกจาก
พ้ืนท่ีผู้ศึกษาจะตัดรายช่ือไม่เก็บข้อมูล 

(9) กรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ท่ีไปรับบริการ
หรือ ไม่ได้ไปรับบริการ ณ โรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านตันหยงเปาว์ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลด้วย 

(10) กร ณีพบ ผู้ ป่ วยอ ยู่ ใ น เ ขตกา ร
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้าน
ตันหยงเปาว์ แต่ไปรับบริการท่ีอ่ืนผู้ศึกษาจะไม่เก็บข้อมูล 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
(3.4.1) ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ีได้แก่ ค่าร้อยละ 
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(3.4.2) ข้อมู ลการ ได้รั บข้อมู ลข่า วสา ร
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การ
แจกแจงความถ่ี ไ ด้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(3.4.3) ข้อมูลความรู้เก่ียวกับโรคความดัน
โลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจง ความถ่ี 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(3.4.4) ข้อมูลการวัดระดับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจก แจง
ความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการศึกษาปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ 
ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
โรคแทรกซ้อน ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
การได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการดูแลสุขภาพ และ 
ความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ใช้ค่า ไคสแควร์ (Chi 
- square) เพ่ือใช้ในการทดสอบ ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 
4.สรุปผลการวิจัย  

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็น ร้อยละ 58.0 มีอายุอยู่
ในช่วง 40 - 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.3 มีค่าดัชนีมวลกาย
ระดับปกติ คิดเป็นร้อย ละ 60.7 ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 84.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.0 ประกอบอาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 35.3 มีรายได้มากกว่า 5,000 บาทข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 54.0 ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อน คิด
เป็นร้อยละ 62.7 และมีระยะเวลาของการ ป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7 

4.2 ข้อมูลการได้รับข่าวสารเ ก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ 

ผลการศึกษา พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากส่ือต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพ รวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.36 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากส่ือประเภทโทรทัศน์ วิทยุ อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อย
ละ 1.38 รองลงมา จากส่ือส่ิง พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ/
ใบปลิว และ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 1.33 
และ 1.30 ตามล าดับ  

4.3 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความ รู้เ ก่ียวกับโรค
ความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างโดย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 0.78 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.16 

4.4 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างรายด้าน และโดยรวม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงราย ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี มี 3 ด้าน คือ 
ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ท่ีจ าเป็นโดยท่ัวไป (X = 
2.27, S.D. = 0.39) ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ท่ี
จ าเป็นตามระยะพัฒนาการ (X= 2.33, S.D. = 0.26) และ
ค้าน พฤติกรรมกา รดูแลตนเอง ท่ีจ าเ ป็นตามภาวะ
เบ่ียงเบนทางด้านสุขภาพ (X = 2.48, S.D. = 0.29) และ 
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (X = 2.55, S.D. = 0.35) 

4.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูล ข่าวสาร และปัจจัย
ด้านความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ดังนี้ 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไ ด้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา มีความสัม พันธ์ ทางส ถิติกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
(p < 0.05) การได้รับข้อมูล ข่าวสารเ ก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ และความ รู้เ ร่ืองโรคความ ดัน โลหิตสู ง มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (p<0.01) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ไ ด้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ โรคแทรกซ้อน ระยะเวลาท่ีป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
(p>0.05) 
 
5. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านตันหยงเปาว์ ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 

5.1 เพศ 
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ผลการศึกษาพบว่า เพศมีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิต
สูง (p < 0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังเพศหญิง
และเพศชาย มีระดับ พฤติกรรมการดูแลตนเองเ ก่ียวกับ
การเติมเคร่ืองปรุงรสเค็มในอาหาร การรับประทานอาหาร
และ ผลไม้ท่ีมีรสหวาน การสูบบุหร่ีหรือได้รับควันบุหร่ี อยู่
ในระดับปานกลาง ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลต่อการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
กา รศึกษาของ  อรสา  น าคพล และคณะ  ท่ี ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
กรณีศึกษาผู้ท่ีมารับ บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านท่าช้าง ต าบลช้าง ซ้าย อ าเภอพระพรหม 
จังหวัด นครศรีธรรมราช พบว่า เพศไม่มีความสัมพัน ธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

5.2 อายุ 
ผลการศึกษาพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง (p>0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 40 – 59 ปี มี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับดี เช่น การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6 - 8 ช่ัวโมง 
การ รับประทานผักและผลไม้ การรับประทานหารท่ีมีกรด
ไขไม่อ่ิมตัว เช่น เนื้อปลา น้ ามันถ่ัวเหลือง การออกก าลัง
กาย และการละหมาดอย่างสม่ าเสมอท าใ ห้ร่างกาย
แข็งแรง ผลการศึกษานี้สอดคล้อง กับการศึกษาของ อร
สา นาคพล และคณะ ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง กรณีศึกษาผู้ท่ีมารับ
บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าช้าง 
ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล ตนเอง
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

5.3 ดัชนีมวลกาย 
ผลกา ร ศึกษาพบ ว่า  ดัชนี ม วลกาย ไ ม่ มี

ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (p = 0.05) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีดัชนี มวลกายอยู่ในช่วงน้ าหนัก
ปกติ รวมถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับดี เช่น การรับประทานผักและผลไม้ การออก
ก าลังกาย และการนอนหลับอย่างเพียงพอ จึงท าใ ห้ดัชนี 
มวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผลของกับการศึกษาของ 
เสาวรส เร่ืองสุข และคณะ ท่ีศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม 
สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้แดง ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ดัชนีมวลกาย
ไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 

5.4 สถานภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์

ทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง (p > 0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ม พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี 
รวมถึงการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมเป็นส่ิงส าคัญในการดูแล 
สุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การออ
ก าลังกาย และการนอนหลับอย่างเพียงพอ ในแต่ละวัน 
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวรส เ ร่ือง
สุข และคณะ ท่ีศึกษา พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านไม้แดง ต าบลท่าเรือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า สถานภาพสมรส ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง  

5.5 ระดับการศึกษา 
ผลกา ร ศึกษา พบ ว่า  ระ ดั บกา ร ศึกษา มี

ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (p < 0.05) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา มีความรู้เก่ียวกับการเพ่ิม หรือลดขนาดของ
ยารักษาโรคความดัน โลหิตสูงได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงส่งผลให้การรักษาโรคความดันโลหิตสูง
เป็นไป อย่า ง ล่าช้า ผลการศึกษานี้ ไม่ สอดคล้องกับ
กา รศึกษาของ  อรสา  น าคพล และคณะ  ท่ี ศึกษา
พฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
กรณีศึกษาผู้ท่ีมารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ
ต าบลบ้านท่าช้าง ต าบลช้าง ซ้าย อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับ การศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง 

5.6 อาชีพ 
ผลการศึกษาพบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง (p > 0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้างท่ัวไป มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ ใน
ระดับดี มีความ รู้เ ก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงอยู่ใน
ระดับสูง รวมถึงการไปตรวจตามแพทย์นัด และรับยา
รักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็นประจ า ดังนั้นปัจจัยด้าน 
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อาชีพจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง การศึกษาคร้ังนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของเสาวรส เ ร่ือง สุข และคณะ ท่ีศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน ไม้แดง 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

5.7 รายได้ 
ผลการศึกษาพบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง (p>0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษามีอาชีพ
รับจ้ าง ท่ั วไป  มีร ายไ ด้ มาก ว่า 5,000 ต่อ เดือน มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดี รวมถึงการใ ช้วิธี
ต่างๆ เพ่ือท าให้ จิตใจสบาย ผ่อนคลายความเครียด และ
การพบปะพูดคุยระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และผู้ป่วยคนอ่ืน
ใน กา รแลกเ ปล่ียนความ รู้เ ก่ียวกับการปฏิ บัติตน ท่ี
เหมาะสม  ท าใ ห้ปัจ จัยรายได้ ไม่มีความ สัมพันธ์ต่อ 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับ การศึกษาของเสาวรส 
เร่ืองสุข และคณะ ท่ีศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้แดง ต าบลท่าเรือ อ าเภอ
เมื อง  จั งห วัดนครศรีธรรมราชพบ ว่า  ร าย ได้ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย โรค
ความดันโลหิตสูง 

5.8 โรคแทรกซ้อน 
ผลกา ร ศึกษาพบว่า  โ รคแทรกซ้อน ไ ม่ มี

ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ไม่มีโรคแทรก
ซ้อน และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น 
การรับประทาน อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การออก
ก าลังกาย การเข้ารับการตรวจรักษาตามแพทย์นัดทุกคร้ัง 
และการรับประทานยาตามค าส่ังของแพทย์ท าให้ผู้ป่วยไม่
เกิดโรคแทรกซ้อน การศึกษานี้สอดคล้อง กับการศึกษา
ของ อรสา นาคพล และคณะ ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง กรณีศึกษาผู้ท่ีมา
รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าช้าง 
ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่าโรคแทรกซ้อนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต  

5.9 ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ผลกา รศึกษาพบ ว่า ระยะ เวลาท่ีป่วยไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (p>0.05) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง 1-3 ปี มีการปฏิบัตติตนในการผ่อนคลายความเครียด
ท่ีดี รวมถึงการ ไปตรวจตามแพทย์นัด และรับประทายา
ตามแพทย์ส่ัง เป็นประจ า ท าใ ห้ระยะเวลาป่วยไม่ มี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของอรสา นาคพล และคณะ ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาผู้ท่ีมา
รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าช้าง 
ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความดัน โลหิตสูงไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง 

5.10 การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ผลการศึกษาพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์ ทางสถิติกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
(p < 0.01) เนื่องจาก ภาพรวมการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง ท าให้ส่งผลต่อการ
ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ท้ังจากหนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่น
พับ และอ่ืนๆ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ การศึกษา
เสาวรส เร่ืองสุข และคณะ ท่ีศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้แดง ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมีความสัม พันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริ ม 
สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

5.11 ความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง 
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เ ร่ืองโรคความดันโลหิตสูงมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.01) เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้เก่ียวกับการลด หรือเพ่ิม
ขนาดของยารักษาโรคความดันโลหิตสูงไ ด้ด้วยตนเอง
ตามท่ีคิดว่าเหมาะสม อยู่ในระดับ ปานกลาง ท าให้ความรู้
เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผลการศึกษา
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา บาลี ศึกษาความ รู้ 
และการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองแวงโสกพระ พบว่า ความ รู้มี
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ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 
 
6.ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
(1) จากผลการศึกษา พบว่า การได้รับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต าบลบ้าน
ตันหยงเปาว์ ควรมีการรณรงค์ ส่ง เสริม และมุ่ง เน้น
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้
ได้รับข่าวสารมากข้ึน โดยการเพ่ิมเติมองค์ความ รู้ใน
รูปแบบท่ีเข้าถึงได้ง่าย เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ อาสาสมัคร
ประจ า หมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์อย่าง ท่ัวถึง 
เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพต่อไป 

(2) จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอยู่ ในระดับดี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงเปาว์ ควรมี
การด าเนินงานตามนโยบาย เพ่ือส่ง เสริมให้ผู้ป่วยโรค
ความดันโ ลหิตสูง เข้ ารับบริกา รตามแพท ย์นัดอย่า ง
สม่ าเสมอเพ่ือติดตาม ผลการรักษา และมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองท่ีถูกต้อง 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเร้ือรังอ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน ซ่ึง
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักพบโรคเบาหวาน
แทรกซ้อนด้วย อันเป็น ปัญหาทางด้านสาธารณสุข และ
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสุขภาพท่ีดีใ ห้แก่
ผู้ป่วยต่อไป 

(2) ควรมีการวิจัยเชิง คุณภาพ เพ่ือให้ไ ด้
ข้อมูลเชิงลึกท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการดูแล ตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยใช้สถิติการ
แจกแจงความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้ค่า ไคสแควร์ 
(Chi-square) 

ผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบลสาวอ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีอายุ 30-60 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต้ังแต่ 5000 บาทข้ึน
ไปต่อเดือนของ บุคคล การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับความ รู้ เ ก่ียวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และมีระดับพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และผล
การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของประชาชน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพการสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนของบุคคล และปัจจัยด้านความ รู้เ ก่ียวกับพฤติกรรมส่งเ สริม
สุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน (p>0.05) ส าหรับปัจจัย ค้นการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน (p < 
0.05) 
ความส าคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study levels of health promotion behavior and factors 

related to health promotion behavior as applied to the people residing in the Sawar Subdistrict, Rueso 
District District, Narathiwat.  The sampling population consisted of 400 people.  Questionnaires were used 
for collecting data.  Collected data was then analyzed yielding frequency, percentage, mean and standard 
deviation figures.  Chi-square was utilized for finding correlation of data concerning variables as used in 
the study. 

Results from the study involving health promotion behavior of the people residing within the 
jurisdiction of Sawar Health Promotion Hospital showed that most of the sampling population were 
female, aged between 30-60 years old, and considered to be Muslims.  Most of these people were 
married, had elementary school education, made their living as agriculturalists, and had a monthly 
income of 5,000 baht.  They received an average level of news and information concerning heal th 
promotion.  These people considered themselves to have a high level of knowledge regarding health 
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promotion.  Overall, their health promotion behavior was found to be at ‘good’ level.  Study concerning 
personal factors related to their gender, age, religious belief, marital status, level of education, 
occupation, monthly income, and health promotion knowledge revealed that these factors had no 
statistically significant difference with their health promotion behavior (p>0.05).  However, factor 
concerning receiving news and information regarding health promotion was found to have correlation with 
their health behavior with a statistically significant difference of p>0.05.  
Keyword: health promotion behavior 
 
1. บทน า 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน มีการแข่งขันสร้างความมั่นคง
ให้แก่ครอบครัว นิยม วัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน จึงท าให้
วิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป เช่น การเร่ง รีบการท างาน 
การบริโภคอาหารโดยไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อยลง ขาดการออก ก าลังกาย 
และเกิดความเครียด ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคท่ีมาจากพฤติกรรม สุขภาพเพ่ิมมากข้ึน จาก
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้เน้นการพัฒนา
มนุษย์เป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาประชาชนทุกคนให้มี
สุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม น าสู่
สังคมสุขภาวะ ซ่ึงการมีชีวิตท่ีดีของประชาชนในประเทศ 
คือ การมีสุขภาพร่างกายท่ีดีเป็นส่ิง ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตงอกงามและการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของ
ตัวบุคคล ในทุกวัย การท่ีบุคคลมีสุขภาพร่างกายท่ีดีต้อง
รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพตนเองท่ีดี  
  สภาพปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยในปัจจุบันของ
ประชาชนไม่ใช่เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับโรค เพียงอย่างเดียว 
แต่จะเช่ือมโยงไปถึงโครงสร้างของประชากร รวมไปถึง
ความมั่นคงของสังคม เช่น ความสัมพันธ์ของคนในสังคม 
การอุปโภคบริโภค รายได้ วัฒนธรรม และรวมไปถึง
การเมืองการ ปกครองนโยบายของประเทศ ซ่ึงจัดเป็นภัย
คุกคามต่อระ บบสุขภาพของคนไทย การจัดบริกา ร 
สาธารณสุขเชิงรุกเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย
ของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน สาธารณสุข
รวมถึงการมี บทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม การ ส่ง เสริมสุขภาพของ
ตนเองมี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และด้าน
การผ่อน คลายความเครียด จะสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศด้วย (Pender, 1996) 

  จากการตรวจ คัดกรอง ภา วะ สุขภาพของ
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
พบว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชน ต าบลสาวอ คือ โรคท่ี
เกิดจากพฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
ได้แก่ การบริโภค อาหารท่ีมีไขมันสูง การบริโภคอาหารท่ี
ไม่สะอาดและไม่ปลอดภัย ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ การ 
ขาดการออกก าลังกายและมีการพักผ่อนท่ีไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ประชาชนมีปัญหาเก่ียวกับระบบสุขภาพซ่ึง เป็น
สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ประชาชนเกิดความเจ็บป่วยมากข้ึน 
โดยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม ท่ีพบมากท่ีสุด ไ ด้แก่ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและอัมพฤกษ์ 
อัมพาต (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ, 2554) 
  ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส เ พ่ือศึกษาระดับ พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของประชาชน เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
และเพ่ือ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
  2.2 เ พ่ือศึกษาปัจ จัย ท่ีมีความสัม พัน ธ์ต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
 
3.ขอบเขตการศึกษา  
  3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และหาความสัมพันธ์
ปัจจัยด้านบุคคล ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร และด้าน
ความรู้กับพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอ
รือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 
  (1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
  (2) ด้านการออกก าลังกาย  
  (3) ด้านโภชนาการ  
  (4) ด้านสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล  
  (5) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ  
  (6) ด้านการจัดการกับความเครียด 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประ ชากร ท่ีใ ช้ ในกา รวิจั ยใ นค ร้ังนี้  ไ ด้แ ก่ 
ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีเขต
รับผิดชอบท้ังหมด 4 หมู่ บ้าน โดยมีประชากรท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 2,124 คน ( โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส, 2556) 
 3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ผู้วิจัยโดยท าการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนา คม พ .ศ. 2557 รวมเป็น
ระยะเวลา 13 เดือน 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
  สมมุติฐานการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้ก าหนดไว้
ดังนี้ 
  4.1 เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือนของบุคคล มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมส่งเ สริมสุขภาพของ ประชาชนในเขต
รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
  4.2 ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
  4.3 ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อกับพฤติกรรม ส่ง เสริมสุขภาพ

ของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ท าใ ห้ทราบถึงระดับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
  5.2 ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
  5.3 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับหน่วยงานใน
การดูแลสุขภาพของประชาชน และเพ่ือเป็น แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนต่อไป 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส คร้ังนี้ เ ป็น
การวิจัยเชิง  พรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส และ
เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ในเขต รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส โดยมี วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
6.1.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใ ช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ไ ด้แก่ 
ประชากรในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพ
ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีจ านวน
ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน โดยเป็น ประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปี
ข้ึนไป จ านวน 2,124 คน 506 หลังคาเรือน (โรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส, 2556)  
 6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาในคร้ังนี้ผู้ศึกษาก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
การค านวณขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
จากสูตรการก าหนดขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่ 
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(Yamane, 1973) ท่ี ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ซ่ึง ไ ด้จากขนาด
ของกลุ่ม ตัวอย่าง ท้ัง ส้ิน 336.60 คนจากการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 336.60 
คน เพ่ือลดความ คลาดเคล่ือนของข้อมูลผู้ศึกษาจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นจ านวน 400 คน 
6.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้น ามาแบ่งตามสัดส่วนของจ านวน
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาสในแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการค านวณการสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนอย่างมีระบบตามจ านวนประชากร น า
ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างคุณกับขนาดประชากรแต่ละหมู่ (nxN) 
และน าไปหารกับจ านวนประชากรท้ังหมดจะได้ กลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามสัดส่วนรายหมู่ บ้านการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic) โดยผู้ศึกษา 
เลือกเก็บ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึน
ไป โดยผู้ศึกษาจะเลือกเก็บเก็บแบบสอบถามจ าแนก ตาม
สัดส่วนทุกหลังคาเรือนเพ่ือเป็นแบบสัดส่วนข้อมูล 
  6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม  ( Questionnaires) ท่ี  ผู้ วิ จั ย ไ ด้น า
แบบสอบถามงานวิจัยของมัสรียะห์ เปาะอีแต , สาคียะห์ 
แตเลา ะและนู รี ฮัน  นา เ จะ  (2555) ม าป รับป รุ ง 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
บุคคลของ กลุ่ม ตัวอย่ า ง ประ กอบด้วย เพศ อา ยุ 
สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนของบุคคล จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการได้รับข้อมูล
ข่า วสา ร เ ก่ี ยว กับกา ร ส่ ง เ ส ริ ม  สุขภาพ  ลักษณะ
แบบสอบถามมี 4 ระดับ จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 
 ได้รับเป็นประจ า  หมาย ถึง ใ น 1 สัปดา ห์
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 5-7 วัน 
 ได้รับบ่อยคร้ัง หมาย ถึง ใ น 1 สัปดา ห์
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 3-4 วัน  
 ได้รับนาน ๆ คร้ัง  หมาย ถึง ใ น 1 สัปดา ห์
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 1-2 วัน  
 ไม่ได้รับเลย  หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่
เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเลย 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
ได้รับเป็นประจ า  คะแนนเท่ากับ 3   คะแนน  

ได้รับบ่อยคร้ัง  คะแนนเท่ากับ 2   คะแนน 
ได้รับนาน ๆ คร้ัง  คะแนนเท่ากับ 1   คะแนน 
ไม่ได้รับเลย  คะแนนเท่ากับ 0  คะแนน  
  การวัดระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต าบลสาวอ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้
คะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนสง และคะแนนต่ าสุดมาจัด
ระดับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (Best, 1977) 

 อันตรภาคช้ัน    =  
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับชั้น
 

 

 แทนค่าในสูตร   =  
  - 0

 
 

  
                   =  1 
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการส่ง เสริม สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ 
   คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0,00 - 1.00  หมายถึง การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับน้อย  
  คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1,01 - 2.00  หมายถึง การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดัฐปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.01 - 3.00  หมายถึง การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้เ ก่ียวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน โดยมี ลักษณะค าถาม
เป็นค าถามประเมินความรู้ จ านวน 18 ข้อ ได้แก่ ความ รู้
ด้านการรับผิดชอบต่อ สุขภาพ จ านวน 3 ข้อ ความ รู้ด้าน
การออกก าลังกาย จ านวน 3 ข้อ ความรู้ด้านโภชนาการ 
จ านวน 3 ข้อ ความรู้ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
จ านวน 3 ข้อ ความรู้ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จ านวน 
3 ข้อ และความรู้ด้านการผ่อนคลายความเครียดจ านวน 3 
ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกค าตอบ  “ใ ช่ หรือ 
ไม่ใช่” 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูก   คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 
ตอบผิด   คะแนนเท่ากับ 0  คะแนน 
โดยมีเกณฑ์การวัดความ รู้เ ก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 6 ด้าน เป็นรายข้อโดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
(Best, 1977) 
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อันตรภาคช้ัน    =   
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับชั้น
 

แทนค่าในสูตร   =   
  - 0

 
 

                        =    0.33 
 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใน ภาพรวม แบ่งเป็น 3 
ระดับ  

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00 – 0.33 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับต่ า 

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.34 – 0.67 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ 
ปานกลาง  

คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.68 - 1.00 หมายถึง 
ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ บริโภค
อาหาร ด้านการออกก าลังกาย ด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ ด้านการจัดการกับ ความเครียด ด้านการพัฒนา
จิตวิญญาณ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ลักษณะ
ค าถามเป็น แบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีใ ห้
เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี้ 

ได้รับเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์สัปดาห์
ได้ปฎิบัติพฤติกรรมนั้น 5-7 วัน 
        ได้รับบ่อยคร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์สัปดาห์
ได้ปฎิบัติพฤติกรรมนั้น 3-4 วัน  

ได้รับนาน ๆ คร้ัง   หมายถึง ใน 1 สัปดาห์
สัปดาห์ได้ปฎิบัติพฤติกรรมนั้น 1-2 วัน  

ไม่ได้รับเลย  หมายถึง ใน 1 สัปดาห์สัปดาห์
ไม่ได้ปฎิบัติพฤติกรรมนั้น 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติเป็นประจ า  คะแนนเท่ากับ   3    คะแนน  
ปฏิบัติบ่อยคร้ัง  คะแนนเท่ากับ      2  คะแนน  
ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง  คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย  คะแนนเท่ากับ  0  คะแนน  
การวัดระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน ของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 
3 ระดับ และ ใช้คะแนนเฉล่ียระหว่างคะแนนมากสุดและ
คะแนนน้อยสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 
ดังนี้ (Best, 1977) 

อันตรภาคช้ัน    =   
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับชั้น
 

 

แทนค่าในสูตร   =   
  -  

 
 

  
                   =    1 
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการส่ง เสริม สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ 

คะ แ นน เ ฉ ล่ี ย เ ท่ า กั บ  0.00 - 1.00        
หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

คะ แ น น เ ฉ ล่ี ย  เ ท่ า กั บ  1,01 - 2.00        
หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

คะ แ นน เ ฉ ล่ีย เ ท่ า กับ   2.01 - 3.00         
หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี  

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาจะใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้ แบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการใ ช้แบบสอบถาม 
เพ่ือ เก็บ  รวบรวม ข้อมู ลจากก ลุ่ม ตัวอ ย่ า ง ท่ี ตอบ
แบบสอบถามของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล 
ส่ง เสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส จ านวน 400 คน โดยการใช้ แบบสอบถามถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
 6.3.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยด าเนินตาม
ข้ันตอนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 6.3.2 ผู้ศึกษา ได้ติดต่อประสานงานกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 
 6.3.3 ผู้ศึกษา เข้าพบและ แนะน า ตัวต่อ
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สาวอ อ าเภอรือ
เสาะ จัง หวัดนราธิวาส ผู้น า ชุมชนและ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ือ ชีแจงวัตถุประสงค์ในการ
ท าการวิจัยและท าหนัง สือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 6.3.4 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ชุด จ าแนกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่
ท่ี 3 จ านวน 111 ชุด หมู่ ท่ี 4 จ านวน 86 ชุด หมู่ ท่ี 5 
จ านวน 81 ชุด หมู่ท่ี 6 จ านวน 122 ชุด ใ ช้วิธีการแบบ
สัดส่วน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
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 (1) ผู้ศึกษาท าการถามแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 (2) ประ ชากร ท่ีอาศั ยอยู่ ใ นเ ขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลสาวอ อ าเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 (3) กลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุ 15 ปีข้ึน
ไป 
  (4) ผู้ ศึก ษาท า กา ร เ ก็บ ข้อมู ล
แบบสอบถามโดยมีการเก็บแบบสอบถามทุก หลังคาเรือน 
 (5) ถ้าสมาชิกในบ้านมีอายุ 15 ปีข้ึน
ไป อยู่หลายคนผู้ศึกษาจะท าการสุ่ม แบบความน่าจะเป็น
โดยมีการจับฉลากอยู่ 5 เบอร์ ใครจับได้หมายเลข 1 เอา
คนนั้น 
 (6) ถ้าไม่มีเจ้าของบ้านให้ข้ามไปเก็บ
หลังถัดไป 
 (7) ถ้าเก็บข้อมูลไม่ครบจะวนกลับมา
เก็บวันถัดไปจนครบ 
 (8) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลหลังเก็บแบบสอบถาม 
 6.3.5 น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมได้
สมบูรณ์ท่ีสุด จ านวนท้ัง ส้ิน 400 ชุด น าไป วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
  6.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเค ร่ืองมือ
การวิจัย 
  กา รหาความ เ ช่ื อมั่ นของ เ ค ร่ื อง มื อ วิจั ย 
(Reliability) ผู้ศึกษาได้ใช้เคร่ืองมือท่ีได้รับการ ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเพ่ือหาความเช่ือมั่น โดยน าไปทดลองใช้กับ
ประชาชนท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียง กับกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา โดยทดลองใช้แบบสอบถามกับประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในต าบลสะเตง นอกอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จ านวน 50 คน โดยค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.718 
  6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับ
คืน มาจัดระเบียบและท าการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติ ใน
การวิจัย ดังนี้ 
 6.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนของบุคคล และอาชีพ โดยใช้สถิติ
การแจกแจง ความถ่ี  (Frequency) ไ ด้แก่  ค่าร้ อยละ 
(Percentage) 

6.5.2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับการส่งเสริม
สุขภาพ โดยใช้ สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ี ย (Mean) และค่าส่ วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation; S.D.) 

6.5.3 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพด้านความรู้เก่ียวกับพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ 
สถิ ติการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ไ ด้แก่  ค่าเฉล่ี ย 
(Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation; S.D.) 

6.5.4 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยใช้สถิติการ แจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ไ ด้แก่  ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉล่ี ย 
(Mean) และค่าส่วนเบียงแบน มาตรฐาน (S.D.) 

6.5.5 กา รวิ เ คร าะ ห์ ปั จ จั ย ต่าง  ๆ  ท่ี มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ใช้ สถิติค่าไคส
แควร์   (Chi-Square Test) 
 
7. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษางานวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และ
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลสาวอ 
อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน 
ท่ีมี อายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน การศึกษาในคร้ัง
นี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ ด าเนินการวิจัย 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือนของบุคคล ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูล ข่าวสาร
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ ปั จจัยด้านความรู้เ ก่ียวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ท้ัง 6 ด้าน ซ่ึงได้ท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นของ 
แบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ั ง ฉบับ เท่ ากับ 0.718 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ของประชาชน โดยใช้สถิติไค-สแควร์  (Chi-square) ผู้วิจั ย
สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ 
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7.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล
สาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

1. ปัจจัยด้านบุคคล จากผลการศึกษา พบว่า 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมด 400 คน เป็น ประชาชน
ท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิ ง คิดเป็นร้ อยละ 57.50 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
42.50 มีอายุระหว่าง 15-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.50 นับถือ
ศาสนา อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
การสมรส คิดเป็นร้ อยละ 70.50 จบการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็น ร้ อยละ 39.75 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.75 และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
มากกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.75 

2. ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริม สุขภาพ พบว่า ระดับการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 1.62 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพจ าแนกรายต้าน
พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ
จากส่ือโทรทัศน์ วิทยุ  อยู่ในระดับมาก การได้รั บข้อมู ล
ข่าวสารเก่ียวกับ การส่งเสริมสุขภาพจากบุคคลในครอบครัว 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อยู่ใน
ระดับปานกลาง และการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพจากส่ือส่ิงพิมพ์ อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อย 

3. ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ จากผลการศึกษาปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ระดับความรู้เ ก่ียวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉล่ียโดยรวม 
เท่ากับ 0.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 

4. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จากผลการศึกษา
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท้ัง 6 ด้าน พบว่า ระดับ พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี คะแนนเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 2.4 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.22 เมื่อวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ จ าแนกรายด้านพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 
ด้านการออกก าลังกาย ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการพัฒนา
ด้านจิตวิญญาณ และ ค้านการจัดการความเครียดอยู่ในระดับ
ดี 

7.1.2  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวย อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ของบุคคล 
ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติต่อ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน (p>0.05) และปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับ การส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของ 
ประชาชน (p<0.05) 
 
8. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน และหาความสัมพันธ์ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ และ
ปัจจัยด้าน ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล
สาวอ อ าเภอรื อเสาะ จั งหวัดนราธิวาส สามารถน าผล
การศึกษามาอภิปรายผลดังนี้ 

8.1 ปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

(1) เพศ  ผลการศึกษา พบว่า เพศไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (p = 0.05) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีพฤติกรรม 
ส่ง เสริ มสุขภาพอยู่ในระดับดี  เช่น การสั ง เกตอาการ
เปล่ียนแปลงและผิดปกติในร่างกาย การพูดคุย หรือบอกเล่า
อาการกับญาติเมื่อรู้สึกไม่สบาย การหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมัน 
เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้อง กับการศึกษาของมัสรียะห์ เปาะอีแต, 
สากียะห์  แตเลาะและนูรีฮั น นาเจะ (2555) การศึกษา 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต าบลโมคลาน อ าเภอ
ท่ าศาลา จั งหวัดนครศรี ธรรมราช  พบว่าเพศ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(2) อายุ   ผลการศึกษา พบว่า อายุ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติต่อพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของ
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ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (p = 0.05) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 15-35 ปี และมี 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น การท ากิจกรรม
เพ่ือยืดเส้นยืดเส้น การแกว่งแขน หรือ ยืดขา การรับประทาน
ผักและผลไม้ การหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีรสจัด เช่น เค็มจั ด 
หวานจัด เผ็ดจัด เป็น ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของปาตี
เมาะ เจ๊ะอุบง, ตอซีเราะห์ คามิและมุมีนะ วาเลง (2555) 
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกรณีศึกษา
หมู่ ท่ี 4 และหมู่ ท่ี 5 ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(3) ศาสนา ผลการศึกษาความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส โดย ภาพรวม พบว่า ศาสนาไม่สามารถทดสอบหา
ความสัมพันธ์ได้เนื่องจากมีเพียงศาสนาเคียว 

(4) สถานภาพการสมรส  ผลการศึกษา พบว่า 
สถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์ทางสอดคอ พกติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตา อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (p 
> 0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพ 
สมรส และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น การ
ได้ท าในส่ิงชอบในแต่ละวัน การรู้สึก มีความสุขและพอใจเมื่อ
นึกถึงชีวิตท่ีผ่านมา การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับครอบครัวและ
เพ่ือนบ้านได้ ดี ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของมัสรียะห์ 
เปาะแต, สากียะห์  แตเลาะและนู รีฮั น นาเจะ (2555) 
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต าบลโม
คลาน อ าเภอท่ าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช พบว่า 
สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

(5) ระดับการศึกษา  ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อ พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
(p>0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษา ช้ันประถมศึกษา และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อยู่ในระดับดี เช่น การติดต่อพูดคุยหรือเย่ียมเยียน ญาติหรือ
เพ่ือนฝูง การเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจกับคน
ในครอบครัว การได้ท าตัวให้ เป็นประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ เป็น
ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาลักษณ์ แก้วทอง, สุดา
รัตน์  ล้ วนวนิ ชและเสาวรส เรืองสุข (2555) การศึกษา

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 
ไม้แดง ต าบลท่าเรือ จังหวัด นครศรีธรรมราช พบว่า ระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสู ง อย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ 
(p>0.05) 

(6) อาชีพ ผลการศึกษา พบว่า อาชีพไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติต่อพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สาวอ อ าเภอรือ สาะ จังหวัดนราธิวาส (p>0.05) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น การพยายาม
หาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน การบอกกับตนเองว่าปัญหา
ทุกอย่ างมี ทางแก้ ไขได้ การมีความสุขและพอใจกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ เป็น ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุภาลักษณ์ แก้วทอง, สุดารัตน์ ล้วนวนิชและเสาวรส 
เรืองสุข 2555) การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ - โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้ าน ไม้ แดง  ต าบลท่ าเ รื อ  จั งห วั ด
นครศรี ธรรมราช พบว่า อาชีพ ไม่ มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p>0.05) 

(7) รายได้ ต่อเดือนของบุคคล ผลการศึกษา 
พบว่า รายได้ต่อเดือนของบุคคลไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ 
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต าบล สาวอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส (p = 0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา
ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนของบุคคลต้ังแต่ 5,000 บาทข้ึนไป 
และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น เมื่อ รู้สึก
เครียดหรือไม่สบายจะพยายามค้นหาสาเหตุก่อน การสามารถ
ท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างมีสติ และการพ่ึงพา
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันกับเพ่ือนบ้านใกล้เคียง เป็นต้น ซ่ึง
สอดคล้องกับ การศึกษาของเสาวนีย์ ศรีไพฑูลย์ , โสภาพร จริง
จิตรและสมสุดา ชูทก (2555) การศึกษาพฤติกรรม การดูแล
สุขภาพของประชาชน บ้านสะพานช้าง หมู่ ท่ี 5 ต าบลบางรัก 
อ าเภอเมือง จั งหวัดตรั ง พบว่า รายได้ ต่อเดือน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p > 0.05) 

8.2 ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
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ผลการศึกษา พบว่า การได้ รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส () < 0.05) นองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ใน 
ระดับปานกลาง และมีการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง 
ๆ ไม่ท่ัวถึง เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และจากเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข เป็นต้น จึงท าให้การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การ ส่งเสริมสุขภาพท่ี ไม่แพร่หลาย แสดงให้ เห็นว่าถ้ า
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและท่ัวถึง ประชาชนมี
แนวโน้มเก่ียวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีอีกด้วย ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษา ของมสรียะห์ เปาะอีแต, สาคียะห์ แต
เลาะและนูรีฮัน นาเจะ (2555) การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าช่องทางการ 7 ระบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ือระหว่างบุคคลและด้าน
ส่ือมวลชน มี - มสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

8.3 ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ลงประชาชนในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัด นราธิวาส ผลการศึกษา พบว่า ความรู้เก่ียวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์ ทางสถิติต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ ต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส (p=0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วน
ใหญ่มี ความรู้เ ก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ อยู่ใน
ระดับสูง เช่น การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอท า ให้หัวใจ
สูบฉีดเลือดได้ดีข้ึน การลดปริมาณอาหารท่ีมีไขมันสูงจะช่วย
ลดภาวะโภชนาการเกิน การ ไ ด้รับความช่ วยเหลือจาก
ครอบครัวและคนรอบข้าง ส่งผลให้มีสุขภาพกายใจดีข้ึน เป็น
ต้น ซ่ึง สอดคล้องกับการศึกษาของสุภาลักษณ์ แก้วทอง, สุดา
รัตน์  ล้ วนวนิ ชและเสาวรส เ ร่ืองสุข (2555) การศึกษา
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมา
รับบริการ ณ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้แดง 
ต าบลท่าเรือ จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ปัจจัยด้าน
ความรู้ เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษาคร้ังน้ี 

(1) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการส่งเสริม สุขภาพ จากส่ือส่ิงพิมพ์และอินเตอร์เน็ต 
อยู่ในระดับน้อย ดังนั้น หน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องควรมี การ
จัดกิจกรรม ให้ ความรู้เก่ี ยวกับการได้รั บข้อมู ลข่าวสาร
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชนอย่างท่ัวถึง เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป 

(2) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่ละด้าน 
พบว่า ด้าน “ารออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง เช่น 
ก่อนออกก าลังกาย มีการเตรียมร่างกายให้พร้อม " หรับการ
ออกก าลังกาย และการออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วัน นานคร้ังละ 20 นาที 

ดังนั้นหน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องควรมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย มากย่ิงข้ึน 
เพ่ือให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค และเป็น
แนวทางในการดูแลสุขภาพ ของประชาชนต่อไป 

9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
(1) การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาอย่างละเอียด โดยการเจาะจงในแต่
ละด้าน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือหา แนวทางใน
การพัฒนาเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
ในแต่ละด้าน เพ่ือให้ได้ ข้อมูลท่ีถูกต้อง และครอบคลุมมาก
ท่ีสุด 

(2) การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
ดังนั้นควรจะมีการศึกษาพฤติกรรม ส่ งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สาวอ อ าเภอรือ เสาะ จังหวัดนราธิวาสในเชิงคุณภาพเพ่ือ
ข้อมูลท่ีได้จากการท าวิจัยสามารถน าผลท่ีได้มาอธิบายกับ 
ประชาชนให้เข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานท่ี รับผิดชอบในการไปจัดท า
แผนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา ระดับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านความรู้เก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น และด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลายอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 250 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่า
ไคสแควร์ (Chi - square) 

ผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่
ในช่วง 19-22 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) หรือ ปวช.3 มี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา รายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท 
ระดับการได้รับความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร การส่ง เสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับดี และมีระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ ของวัยรุ่น และปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพ
ของวัยรุ่น พบว่าเพศ อายุระดับการศึกษาสถานภาพการสมรสการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของ 
วัยรุ่นท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือบุคคล มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-12 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (p < 0.05) ส่วน ศาสนา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน การได้รับความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของ วัยรุ่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช  
(p > 0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น  
 

ABSRACT 
The objective of this descriptive research was to study levels of teenagers’ health promotion 

behavior and correlation of personal factors and the teenagers’ health promotion knowledge and their 
access to news and information regarding health promotion.  These teenagers were between 10-22 years 
old and resided within the service area of Don Krai Health Promotion Hospital, Krai Subdistrict, Thasala 
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District, Nakhon Si Thammarat.  The sampling population consisted of 250 teenagers.  Questionnaires were 
used for collecting data.  Collected data was then analyzed yielding percentage, mean, and standard 
deviation figures.  Chi-square was also utilized for correlation purpose. 
 Results from the study using data given by these teenagers aged between 10-22 years old 
residing within the service area of Don Krai Health Promotion Hospital showed that these correspondents 
were mostly male, aged between 19-22 years old, had Buddhism religious faith, received secondary 
school education (M. 6) or Lower Vocational Diploma, and single.  As for their occupation, these teenagers 
were mostly students and had a monthly income of 15,001-20,000 baht.  These people were considered 
to have a ‘high’ level of knowledge concerning health promotion while their access to health promotion 
data was considered to be at ‘good’ level.  Their health promotion behavio r was shown to be at ‘good’ 
level.  There was statistically significant difference in terms of correlation between personal factors 
namely age, level of education, marital status and issues regarding health promotion knowledge, and 
access to health promotion information involving printed matters, electronic media and personal media 
(p < 0.05).  However, there was no statistically significant difference in terms of correlation between 
personal factors namely religious belief, occupation, monthly income and their health promotion 
behavior (p > 0.05). 
Keywords: health promotion behavior, teenagers, health promotion hospital 
 
1. บทน า 
  การพัฒนาประเทศใ นปัจจุบันได้มุ่ง พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงส าคัญ จากแผนพัฒนา เศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8, 9 และ 10 ได้เน้นการพัฒนา
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเทศโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึง
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ ประชากรในประเทศ คือ การมี
สุขภาพดี เนื่องจากสุขภาพเป็นส่ิงส าคัญ และจ าเป็นต่อ
การเจริญงอกงาม และพัฒนาการทุก ๆ ด้านในตัวบุคคล 
(กิติยา ค าพ่ึงพร และสุภาพร แซ่จิ๋ว, 2550) สภาพปัญหา 
สุขภาพอนามัยการเจ็บป่วยในปัจจุบันของประชาชนไม่ใช่
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวกับโรคเพียงอย่างเดียว แต่เ ก่ียวโยงถึง
โครงสร้างประชากร ท่ีอยู่อาศัย การศึกษา และความ
มั่นคงทางสังคม ความสัมพันธ์ ในสังคม อาหาร รายได้ 
ระบบนิเวศท่ีมั่นคง การใช้ทรัพยากรแบบย่ังยืน ความเป็น
ธรรมในสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ซ่ึงจัดเป็นภัยคุกคามต่อ 
สุขภาพอีกอย่างหนึ่งของคนไทย (ลักขณา เติมศิริกุลชัย 
และคณะ, 2541) 
  ในปัจจุบันประชากรวัยรุ่นไทยมีจ านวน 17 ล้าน
คนหรือร้อยละ 27 (กระทรวงสาธารณสุข 2553) วัยรุ่น
เป็นทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมี ค่า และมีความ ส าคัญมาก
เนื่องจากจะเจริญเติบโตเป็นก าลัง แรงงาน และสมองของ
ชาติในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน วัยรุ่นเป็นวัยหัว

เล้ียวหัวต่อท่ีส าคัญ ของชีวิต เพราะเป็นวัยเ ช่ือมต่อ
ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นวัยท่ี
ย่างเข้าสู่วัย หนุ่มสาว มีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ ซ่ึงส่งผลไปสู่การปฏิบัติตัว การแสดงออก 
หรือพฤติกรรมวัยรุ่นมีความ รู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง
สนใจส่ิงแปลกใหม่ มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบความท้า
ทาย กล้าแสดงออกต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่ ใ ห้
ความส าคัญกับเพ่ือนมาก ต้องการให้สังคมยอมรับ ชอบ
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และชอบท าตามเพ่ือน จึงมีโอกาสถูก
ชักชวนให้มี พฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ เช่น ด่ืมสุรา สูบ
บุหร่ี การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย
(ชาตรี บานช่ืน, 2553) 
  จากการส ารวจปัญหาด้านสุขภาพของวัยรุ่นไทย 
21 จังหวัดท่ัวประเทศ รวมจ านวน 43,693 คน เป็นชาย 
20,213 คน หญิง 23,480 คน อายุเฉล่ีย 13-17 ปี โดย
พฤติกรรมท่ีส ารวจคร้ังนี้มุ่ง  5 เ ร่ือง ท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
เจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การใ ช้สารเสพติดและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การป้องกันอุบัติเหตุจราจร การกิน
อาหาร และการควบคุมน้ าหนักตัว การแสดงความรุนแรง 
และ การออกก าลังกาย พบว่า ร้อยละ 59 ของเด็กวัยรุ่น
กินอาหาร ไม่ ถูก ต้อง  โ ดย กิน ผักผลไ ม้สดน้ อยกว่า 
มาตรฐาน คือ วันละ 400 - 600 กรัม และยังใช้วิธีควบคุม
น้ าหนักตัวแบบผิด ๆ เช่น กินยาลดน้ าหนัก 
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  กิน ยา ระ บาย ร้อยละ  10 ด่ื ม เ ค ร่ื อง ด่ืม
แอลกอฮอล์ เฉล่ียเร่ิมด่ืมอายุ 13 ปี ร้อยละ 51 สารเสพ
ติดท่ีใช้ กันมาก ได้แก่ กัญชา กระท่อม และยาบ้า ส่วน
การสูบบุหร่ี พบว่า ร้อยละ 30 เคยสูบบุหร่ีรวมแล้ว 
มากกว่า 100 ม้วน สูบทุกวันร้อยละ 28 หากวัยรุ่นไทยยัง
ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ อาจท า ให้มีโอกาสการ
เกิดโรค และเสียชีวิตได้ (กระทรวงสาธารณสุข , 2553) 
ปัญหาต่อมา คือ ปัญหา สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นไทยเป็น
ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์
กับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 73.9 ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว 
ร้อยละ 29.6 ปัญหาสมาธิส้ัน / อยู่ไม่นิ่ง  ร้อยละ 27.8 
และปัญหาด้านอารมณ์ ร้อยละ 13.9 ซ่ึงปัญหาท่ีเก่ียวกับ
ความ สัมพันธ์กับเพ่ือนเ ป็นปัญ หาท่ีมี ความ ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นการด าเนินชีวิตทางสังคมของเด็ก เพราะ
เพ่ือนเข้ามามีบทบาทส าคัญมาก ท้ังการเล่น การมี
ปฏิสัมพันธ์ การใช้ชีวิตด้วยกัน หากเด็กไม่สามารถเข้าไป
รวมกลุ่มเพ่ือนท่ีจะร่วม ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ก็จะ
ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และท าให้เกิดความเครียดในเด็ก
จนหันเห ไปอยู่กับกลุ่มท่ีสร้างปัญหาให้กับสังคมได้ (ชาตรี 
บานช่ืน, 2553) 
  จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นท าใ ห้คณะผู้วิจัย
ตระหนักและมองเห็นความส าคัญของ พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ผู้วิจัยจึง ไ ด้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ดอน ใ คร  ต า บลกลาย  อ า เ ภอท่ าศาลา  จั ง ห วัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพ ของวัยรุ่น และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการ ส่ง เสริม
สุขภาพ และปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรม ส่ง เสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทางด้านสาธารณสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของวัยรุ่ น 10-22 ปี ใน เ ขต พ้ืน ท่ีรั บผิดชอบ  ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 

  2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพ และ
ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวการส่ง เสริม
สุขภาพกับพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพ
ต าบล บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ เ ป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
ส่ง เส ริม สุขภาพของ วัย รุ่ น 10-22 ปี ใน เขตพ้ืน ท่ี 
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน
ใครต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 
สามารถแบ่งขอบเขตการศึกษาได้ ดังนี้  
  3.1 ด้านพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีศึกษาเป็นประชากรวัยรุ่น 10-22 ปี ท่ีอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่ าศาลา  จังหวัด
นครศรีธร รมราช ท้ั งหมด 5 หมู่ บ้าน  จ านวน 790 
ครัวเรือน มีจ านวนประชากรวัยรุ่นช่วงอายุ 10-22 ปี 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร , 2556) 
และผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทา
โร่ ยามาเน่ (Yamanae, 1973) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 250 คน   
  3.3ด้านเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น และศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการส่ง เสริม สุขภาพ และปัจจัยด้าน
ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษา
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 
 (1) ด้านการรับผิดชอบต่อสุขภาพ  
 (2) ด้านการออกก าลังกาย  
 (3) ด้านโภชนาการ  
 (4) ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
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 (5) ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ 
 (6) ด้านการจัดการความเครียด 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  วัยรุ่น หมายถึง วัยท่ีเช่ือมระหว่างการเป็นเด็ก
กับการเป็นผู้ใหญ่ซ่ึงมักจะมีการเปล่ียนแปลง ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเข้าสู่บทบาทการ เป็นผู้ใหญ่โดยแบ่งเป็น 
3 ระยะ คือ วัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอน
ปลาย 
  4.1 วัยรุ่นตอนต้นเด็กผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 
10-14ปี เด็กผู้ชายจะอยู่ในช่วงอายุ 12-16 ปี ในระยะนี้มี
การเปล่ียนแปลง คือ เด็กหญิงจะมีเ ต้านมใหญ่ข้ึน มี
ประจ าเดือน มีการสร้างฮอร์โมน เอสโตรเจน และโปรเจส
เตอโรน มีขนตามรักแร้ และอวัยวะเพศภายนอกมีรูปร่าง
สูงใหญ่ค่อนข้าง หลงตัวเอง 
  4.2 วัยรุ่นตอนกลางเด็กผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 
14-18 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปี ในระยะนี้มี
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ คือเป็นระยะท่ีด้ือร้ัน โมโหง่าย 
มักจะมีความขัดแย้งกับพ่อแม่ สูงเ พ่ือนมีอิทธิพลสูงเ ร่ิม
สนใจเพศตรงข้าม 
 4.3 วัยรุ่นตอนปลาย เด็กผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 18-
20 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วงอายุ 20-22 ปี เป็นระยะท่ี
เจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มท่ีมีความเป็นอิสระในการ
ด ารงชีวิต และการประกอบ อาชีพ ค่อนข้างยอมรับการให้
ค าแนะน าไ ด้ง่ายกว่าวัยต้นๆ และให้ความสนใจต่อ
ค าแนะน าต่าง ๆ รวมท้ัง เ ร่ืองการป้องกันปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ท่ีไม่เหมาะสม 
 
5.ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
 5.1 ผลการวิจัยท าใ ห้ทราบถึงระดับพฤติกรรม
ส่งเ สริม สุขภาพของ วัยรุ่ น 10-22 ปี ในเ ขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน
ใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5.2 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ วัยรุ่น10-22 ปี ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ดอน ใ คร ต า บล  กลาย  อ า เ ภอท่าศ าลา จั ง ห วัด
นครศรีธรรมราช 
6.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-
22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
พฤติกรรม ส่ง เสริมสุขภาพของวัยรุ่น และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้านการได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพ และด้าน
ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพกับ พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
วิธีด าเนินการ วิจัยดังนี้ 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   6.1.1ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เ ป็นวัยรุ่น 10-22 ปีใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่ าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 515 คน (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร, 2556)  
 6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นวัยรุ่น 10-
22 ปีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 515 คนผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตร การค านวณขนาดตัวอย่างของทาโ ร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่า 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 ซ่ึงจะได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 225.13 คน  
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
จ านวน 225.13 คน เพ่ือลดความ คลาดเคล่ือนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็น 250 คน  
 6.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยคร้ังนี้ ใ ช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
(Proportion) อย่างมีระบบ (Systematic) ตามจ านวน
ประชากรวัยรุ่นแต่ละหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้กลุ่ม 
ตัวอย่างจ าแนกตามสัดส่วนรายหมู่บ้าน  
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบ
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล 
ลักษณะของข้อค า ถามเป็นแบบ ตรวจสอบรายกา ร 
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(Check list) ผู้วิ จั ยท ากา รส ร้า ง ข้ึน โดยกา รผ่ าน
ผู้เช่ียวชาญ 
 ส่วนท่ี 2แบบสอบถามความรู้เ ก่ียวกับการส่ง เสริม
สุขภาพของวัยรุ่นประกอบด้วยข้อความ ท่ีใ ห้ผู้ตอบ
ประเมินตนเอง ในด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบ ท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการ ส่ง เสริม  สุขภาพ จ านวน  10 ข้ อ 
ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ  “ใ ช่” หรือ 
“ไม่ใช่” เพียง 2 ตัวเลือกเท่านั้น ผู้วิจัยท าการสร้างข้ึนโดย
การผ่านผู้เช่ียวชาญ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1คะแนน 
ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน  
 โดยมีเกณฑ์การ วัดความ รู้ เ ก่ียว กับการส่ง เสริ ม
สุขภาพของวัยรุ่นเป็นรายข้อโดยใช้เกณฑ์ การพิจารณา
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2553)การแปลความหมายคะแนน
เฉล่ียแบบทดสอบความ รู้เ ก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพ
จ าแนก รายข้อ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00 - 0.33 หมายถึง ความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับต่ า 
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.34 - 0.67 หมายถึง ความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.68 - 1.00 หมายถึง ความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง 
 ส่วนท่ี 3แบบสอบถามเก่ียวกับช่องทางการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริม สุขภาพของวัยรุ่น จาก
ส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือด้านส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนัง สือพิมพ์ แผ่น
พับ เป็นต้น ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ ไ ด้แก่ โทรทัศน์วิทยุ 
อิน เตอร์ เน็ ต เป็ นต้น ส่ื อบุคคล ไ ด้แก่  เ จ้า หน้ า ท่ี
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น มีจ านวน 3 ข้อ แต่ละข้อมีให้ เลือกตอบ 
4 ระดับ ดังนี้ 
 ได้รับเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพ 5-7 วัน  
 ได้รับบ่อยคร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพ 3 – 4 วัน  
 ได้รับนาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพ 1 – 2 วัน  
 ไม่ได้รับเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่เคยได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพเลย  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้รับเป็นประจ า คะแนนเท่ากับ 3  
 ได้รับบ่อยคร้ัง คะแนนเท่ากับ 2  
 ได้รับนาน ๆ คร้ัง คะแนนเท่ากับ 1 

 ไม่ได้รับเลย คะแนนเท่ากับ 0  
 การวัดระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับการ
ส่ง เ สริม สุขภาพของ วัยรุ่ น 10-22 ปี ในเ ขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน
ใคร ต าบลกลายอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนนเฉล่ียระหว่าง
คะแนนสูงสุด และ คะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณา (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) 
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพ แบ่ง ออกเป็น 3 ระดับ  
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.00 -1.00 หมายถึง การได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ1.01 - 2.00หมายถึง การได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ2.01 - 3.00หมายถึง การได้รับข้อมูล
ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับมาก 
 ส่วนท่ี 4แบบสอบถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริม
ส่ง เส ริ มสุขภาพของ วัยรุ่ นท้ั ง  6 ด้า น ใ ห้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเ ลือกตอบ ได้แ ก่ พฤติกรรมด้านกา ร
รับผิดชอบต่อสุขภาพ จ านวน 6 ข้อ พฤติกรรมด้านการ
ออกก าลังกาย จ านวน 3 ข้อ พฤติกรรมด้านโภชนาการ 
จ านวน 13 ข้อ พฤติกรรม ด้านการเจริญทางจิตวิญญาณ 
จ านวน 5 ข้อ พฤติกรรมด้านการมีสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล  จ าน วน  5 ข้อ  พฤติกรรมด้านกา รจั ดกา ร
ความเครียดจ านวน 8 ข้อ มีท้ังหมด จ านวน 40 ข้อ โดยมี
ให้ เลือกตอบ 4 ระดับ ดังนี้ 
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 5-7 วัน  
 ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 3-4วัน 
 ปฏิบัติเป็นนาน ๆ คร้ัง  หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1-2 วัน  
 ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นเลย  
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับการปฏิบัติ  ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ  
 ปฏิบัติเป็นประจ า  3   0 
 ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง  2   1 
 ปฏิบัติเป็นนาน ๆ คร้ัง 1   2 
 ไม่เคยปฏิบัติ   0   3 
 การวัดระดับพฤติกรรมส่งเสริมของวัยรุ่น 10-22 ปี 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลายอ าเภอท่าศาลา จังหวัด
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นครศรีธรรมราช แบ่ง ออกเป็น 3 ระดับ และใช้คะแนน
เฉล่ียระหว่างคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ 
โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียด้านพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00 - 1.00 หมายถึง พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ 
ควรปรับปรุง คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.01 - 2.00 หมายถึง 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.01 - 3.00 หมายถึง พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี 
 6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของวัยรุ่น 
10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ข้ันตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
 6.3.1 ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนักวิชาการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ ขอข้อมูล
จ านวนประชากรวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านดอนใคร 
ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.3.2 ผู้วิจัยได้ทดสอบท าแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล (Try Out) จ านวน 50 ตัวอย่าง 
 6.3.3 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท าการส ารวจ
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 250 คน โดยเก็บ แบบสอบถาม
เป็นประชากรวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท าการ
เก็บ แบบสอบถามต้ังแต่วันท่ี  15 พฤษภาคม ถึง  15 
กรกฎาคม 2556 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 6.3.4 ผู้วิจัยได้ต้ังเงื่อนไขในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามมี 4 กรณี ได้แก่ 
 (1) เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มวัยรุ่น 10-
22 ปี เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่ง เสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บ แบบสอบถามครัวเรือน
ละ 1 คน 
 (2) กรณีครัวเรือนมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
1 คน โดยท าการหยิบฉลาก 
 (3) การเก็บแบบสอบถามผู้ท าวิจัยจะเก็บ
แบบสอบถามหลังคาเรือนท่ี 1 เ ว้น 1 หลังคาเรือนเก็บ

หลังคาเรือนท่ี 3,5... กรณีท่ีบ้านไม่มีคนอยู่ให้ข้ามเก็บบ้าน
ถัดไป 
 (4) กรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่ครบจะย้อนเก็บ
ครัวเรือนท่ีข้ามไป น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวมข้อมูล
สมบูรณ์ท่ีสุด จ านวนท้ังส้ิน 250 ชุด เพ่ือน าไป วิเคราะห์
และประมวลผลต่อไป 
 6.4  การทดสอบความเชื่อมั่นของเค ร่ืองมือการ
วิจัย 
 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 
ผู้วิจัยได้น าเคร่ืองมือวิจัยมาตรวจสอบ ความถูกต้องและ
ความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด พร้อมท้ัง
การใช้ภาษาใน แบบสอบถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วน ามาป รับปรุ งแก้ไ ข เ พ่ือหาความ เช่ือมั่ นของ 
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเช่ือมั่ นของ
แบบสอบถามกับวัยรุ่นอายุ 10-22 ปี ท่ีอาศัย อยู่ในต าบล
ทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 50 คน และน าไปตรวจสอบ ความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) ซ่ึ งกา รทดสอบ
เคร่ืองมือในคร้ังนี้ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเท่ากับ0.91 
 6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
จัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี้ 
 6. 5 .1  กา ร วิ เคร าะ ห์ ข้อมู ล ปัจ จั ยด้านบุคคล 
ประ กอบด้วย  เ พศ อายุ  ศาสนา ระ ดับกา รศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อ
เดือน โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 6.5.2 การวิเคราะห์ระดับความรู้เก่ียวกับการส่งเสริม
สุขภาพ วิ เครา ะห์โ ดยใช้  ค่า ร้อยละ ( Percentage) 
ค่าเ ฉล่ีย  (Mean) และ ค่าส่ วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation: S.D.) 
 6.5.3 การวิเคราะห์ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์โดย ใ ช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation; 
S.D.) 
 6.5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลปัจจัย
ด้านบุคคล ด้านความรู้เก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพ และ
ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพ
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กับพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพ โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ 
(Chi-Square Test) 
 
7.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

7.1สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นศึกษาระดับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของ วัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน
ใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้าน
ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริม สุขภาพกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร 
ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
กลุ่ม ตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นวัยรุ่นอายุต้ังแต่ 10-22 ปี ท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 250 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้าง ข้ึ น ซ่ึงไ ด้ท ากา ร ตรวจสอบความเช่ื อมั่นของ
แบบสอบถามได้ ค่าความ เช่ือมั่น ของแบบสอบถาม 
(Cronbach's Alpha) เท่ากับ 0.910 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับ
ความรู้ และระดับพฤติกรรม ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation, S.D.) และหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูล ข่าวสาร
เ ก่ียวกับการส่ง เสริมสุขภาพ และปัจจัยด้านความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพกับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
โดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)  
 7.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น 10-22 ปีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช (1) ปัจจัยด้านบุคคล 
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่า ง 
จ านวน 250 คน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง ท่ีศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 เพศ
หญิงจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 อายุของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุ 19-22 ปี จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
พบมากท่ีสุด คือ ศาสนาพุทธ จ านวน 242 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 96.80 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีพบมาก

ท่ีสุด คือ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) หรือ ปวช. 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 สถานภาพการ
สมรสของกลุ่มตัวอย่างท่ีพบมาก ท่ีสุด คือ สถานภาพโสด 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 อาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีพบมาก ท่ีสุด คือ อาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ นักเรียน / 
นักศึกษา จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และ
รายได้ ของครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ รายได้ท่ีอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 (2) ปัจจัยด้านความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 
 จากผลการ ศึกษาการไ ด้รับความ รู้ เ ก่ียวกับกา ร
ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การได้รับความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่
ในระดับสูง มี ค่าเฉล่ียเ ท่ากับ 0.91 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.26 (3) ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 
 ผลการศึกษาระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า ภาพรวมการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพจัดอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย โดยรวมเท่ากับ 2.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับข้อมูล 
ข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกตามรายด้าน 
พบว่า ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับการส่ง เสริม
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่ือด้านส่ิงพิมพ์ และส่ือด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน ระดับมาก ส่วนระดับการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
ส่ือ บุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (4) ระดับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในภาพรวม จัดอยู่ ในระดับดี 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 
และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายด้านท้ัง 6 ด้าน พบว่า 
ด้านการ รับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย 
ด้านโภชนาการ ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ด้านการเจริญทางจิตวิญ ญาณ และด้านการจัดกา ร
ความเครียด จัดอยู่ในระดับดี 
 7.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้าน
ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริม สุขภาพ และด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรม
ส่งเ สริม สุขภาพ ของวัย รุ่น 10-22 ปี  ใน เขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน
ใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับ
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การศึกษา สถานภาพการสม รส อา ชีพ รา ยได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน และการได้รับข้อมูล ข่าวสารเ ก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นท้ัง  3 ด้าน ไ ด้แก่ ส่ือด้าน
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือบุคคล มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น (p < 0.05) ส่วนปัจจัยความรู้เก่ียวกับการส่ง เสริม
สุขภาพของ วัย รุ่น ไม่มี ความสัมพัน ธ์ทา งสถิ ติกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น (p>0.05) 
 7.2 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น และ
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ด้าน
ความรู้เก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพ และด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรม
ส่งเ สริม  สุขภาพของวัย รุ่น 10-22 ปี  ใน เขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน 
ใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลดังนี้ 
 7.2.1ปัจจัยด้านบุคคล กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของวัยรุ่น  
 (1) เพศผลการศึกษา พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของ วัย รุ่ น 10-22 ปี  ใ น เ ขต พ้ืนท่ี รั บ ผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (p>0.05) 
เนื่องจากกลุ่ม ตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และ
มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เช่น 
การไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อใช้รถ การสูบบุหร่ี และด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุรี
รัตน์  ร ง เ รือง  สมเ กีย รติ สุขนัน ตพงศ์ (2554) ไ ด้
ท าการศึกษา พฤติกรรมส่งเสริม สขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี พบว่า 
เพศ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขต
ปัตตานี 
 (2) อายุผลการศึกษา พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของ วัย รุ่ น 10-22 ปี  ใ น เ ขต พ้ืนท่ี รั บ ผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบล
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (p>0.05) 
โดยส่วนใหญ่กลุ่ม ตัวอย่างท่ีศึกษามีอายุระหว่าง 19-22 ปี 
ซ่ึงเป็นวัยท่ีเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
และ เป็น วัยท่ีสามา รถดูแลสุขภาพตนเองได้ ซ่ึง ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาของอรุณ อบเชย (2548) ศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนต าบลบางแพ อ าเภอบาง แพ จังหวัด
ราชบุรี ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า 
อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี 
 (3) ศาสนาผลการ ศึกษา พบว่า ศาสนา ไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร 
ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากกลุ่ม ตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่ นับถือศาสนา
พุทธ ซ่ึงมีกฎเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจ า คือ การสวด 
มนต์ไหว้พระ การท าบุญบ าเพ็ญกุศล เพ่ือให้ตนเองเกิด
ความสบายใจ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา ของมัสรียะห์ 
เปาะอีแต, สากียะห์ แตเลาะ และนูรีฮัน นาเจะ (2555) 
ศึกษาพฤติกรรมการส่ง เสริม สุขภาพ และปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พบว่า ศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p = 0.05) กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 (4) ระดับการศึกษาผลการศึกษา พบว่า ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ดอน ใ คร  ต า บลกลาย  อ า เ ภอท่ าศาลา  จั ง ห วัด
นครศรีธรรมราช เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซ่ึงมีความรู้ ในการด ารงชีวิตพอสมควร ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของอรุณ อบเชย (2548) ศึกษาปัจจัยท่ีมี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนต าบลบางแพ อ าเภอบางแพจังหวัดราชบุรี 
ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า ระดับ
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับ พกติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี 
 (5) สถานภาพการสมรสผลกา รศึกษา  พบว่า 
สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่ าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกลุ่ม ตัวอย่าง ท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี
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สถานภาพโสด เ นื่องจากกลุ่มตัวอ ย่างอยู่ในวัยของ
การศึกษา ซ่ึง  สอดคล้องกับการ ศึกษาของพนัชญ า 
ประดับสุข (2552) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลวัง ลึก 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า สถานภาพ การ
สมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
 (6) อา ชีพผลกา ร ศึกษา  พบ ว่า  อา ชีพ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษา
ส่วน ใหญ่มีการประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา จึงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดี ซ่ึงแตกต่างกับการศึกษา
ของอรุณ อบเชย (2548) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเองของประชาชนต าบล
บางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการ
ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ต าบล
บางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 (7) รายได้ของครอบครัวต่อเดือนผลการศึกษา พบว่า 
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์ทาง สถิติ
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบล
บ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่ าศาลา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกลุ่ม ตัวอย่าง ท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี
รายได้ 15,001-20,000 บาท แต่พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพท่ีดีไม่ จ าเป็นต้องมีรายได้สูง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาสุรีรัตน์ รงเรือง สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ (2554) 
ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี พบว่า 
รายได้ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยเขตปัตตานี 
 7.2.2 ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ วัยรุ่นผลการศึกษา 
พบว่า ส่วนปัจจัยความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติ (p>0.05)กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร 
ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ีดี เนื่องจากมี
ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพอยู่ ในระดับมาก ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของสุรีรัตน์ รงเรือง สมเกียรติ สุ
ขนันตพงศ์ (2554) ได้ ท าการศึกษา พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์ 
วิทยาลัยเขต ปัตตานี พบว่า การรับรู้เ ก่ียวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม 
สุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์ 
วิทยาลัยเขตปัตตานี 
 7.2.3ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของวัยรุ่น 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ ของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่า 
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (p>0.05) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือด้าน ส่ิง พิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ส่ือด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไ ด้แก่ 
โทรทัศน์  วิทยุ และส่ือด้าน บุคคล ไ ด้แก่ เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อสม . ปราชน์ชาวบ้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มัสรียะห์ เปาะอีแต , สากียะห์ แตเลาะ 
และนูรีฮัน นาเจะ (2555) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และปัจจัยท่ี มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัด นครศรีธรรมราช พบว่า ช่องทางการได้รับข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสือระหว่าง บุคคล 
และด้านส่ือมวลชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนอย่างมีนัย ยะส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
 7.3ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน  
 7.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัยคร้ังนี้ 
 (1) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไ ด้รับข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับ
สุขภาพจากส่ือด้าน ส่ิงพิมพ์ และส่ือด้านบุคคลอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานหรือผู้เ ก่ียวข้องควรมีการ
รณรงค์ ส่งเสริมวัยรุ่นให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และ
เสียงตามสาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม และ
ดูแลสุขภาพต่อไป 
 (2) จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
ได้รับความรู้เก่ียวกับการ ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้นควรส่งเสริมวัยรุ่นให้ได้รับความรู้ และเข้าถึง ข้อมูล
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ได้ง่ายใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และเสียง
ตามสาย เพ่ือน าไปใช้ในการส่ง เสริม และดูแล สุขภาพ
ต่อไป 
 (3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนใคร 
ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน 
ก าหนดนโยบาย และจัดท าโครงการ เก่ียวกับการส่งเสริม
สุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบต าบล 
กลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ใ ห้มี
สุขภาพท่ีดีต่อไป 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
ดังนั้นควรมีการศึกษา พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
วัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านดอนใคร ต าบลกลาย อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไ ด้
ข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่งมาอธิบายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของวัยรุ่นได้ถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
(2) การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป
ควรท าการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมของวัยรุ่นตามช่วง วัย 
คือ วัยรุ่น ตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย 
เพ่ือง่ายต่อการวางแผนในการแก้ไขปัญหาทางด้าน การ
ส่งเสริมสุขภาพในเฉพาะกลุ่มได้ดีย่ิงข้ึน 
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การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
Use of Medicinal Herbs for Health Care of People Residing in Rawaeng Subdistrict, Yarang District, 

Pattani 
 

ช านาญ  ชาดิษฐ์1  วรรณภา เนาวราช2  ปานเทพ ฝอยทอง3 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ สุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ในช่วง 60 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
นับถือศาสนาอิสลาม ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้อยู่ในช่วง 4,001 
- 6,000 บาท ปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยภาพ รวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยด้านทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยด้านอิทธิพล
คนรอบข้างโดย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านความต้ังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการใช้ สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ มีความสัมพันธ์กับการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สถิติกับการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านอิทธิพล คนรอบ
ข้าง และปัจจัยด้านความต้ังใจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ (p>0.05) 
ค าส าคัญ : การใช้สมุนไพร, ดูแลสุขภาพ, ภูมิปัญญาไทย 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study use of medicinal herbs for health care of people residing 

in Rawaeng Suddistrict, Yarang Distract, Pattani and also to examine factors correlated to use of medicinal 
herbs for health care.  The sampling population consisted of 400 people aged at least 20 years old.  
Questionnaires were used for collecting data which yielded percentage, mean and standard deviation figures.  
Chi-square was also utilized for hypothesis testing. 
 Results from the study showed that most of the people involved in the research were female, aged 
60 years old or above, married, considered themselves to be Muslims, had elementary school education, 
earned their living as agriculturalists, and had a monthly income of 4,000-6,000 baht.  The study found that the 
motivation factor was at ‘high’ level while attitude factor was at ‘good’ level.  Influence from people around 
them was found to be at ‘average’ level.  These people’s determination factor was found to be at ‘high’ level 
while their use of medicinal herbs for health care was at ‘average’ level. 
 Study of these people’s personal factors namely level of education, occupation, and income were 
found to be correlated to their use of the medicinal herbs showing a statistically significant difference of 
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p<0.05.   Gender, age, marital status factors were found to have no statistically significant difference (p = 0.05) 
to use of the herbs.  Motivation, attitude, influence from surrounding people, and determination were found to 
have no statistically significant correlation with their use of the medicinal herbs (p>0.05). 
Keywords: use of medicinal herbs, health care 
 
1. บทน า 
 ในทศวรรษท่ีผ่านมาประชาชนได้ต่ืนตัวหันมาใช้
สมุนไพรป้องกันโรคท่ีร้ายแรง เช่น เอดส์ มะเร็ง หรือโรค
อ่ืนๆ ท่ีโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถรักษาได้ท่ัวถึง 
ประชาชนขาดท่ีพ่ึงจ าเป็นต้อง ไปพ่ึงพาหมอพ้ืนบ้าน หมอ
พระ หรือหมอสมุนไพร แม้ว่าโรคเหล่านั้นจะไม่สามารถ
รักษาให้ หายขาดได้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร และก าหนดแผนให้มี การพัฒนา
สมุนไพรอย่างชัดเจนข้ึน การพัฒนาสมุนไพรในระยะ
ต่อมาได้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าท่ี ส่ง เสริมการปลูก การใ ช้
สมุนไพรในระดับเบ้ืองต้น ส่วนประโยชน์ท่ีปรากฏติดตาม
มาคือการใช้ภูมิ ปัญญาพ้ืนบ้านรักษาสุขภาพ เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่เส่ียงต่ออันตรายท่ีเกิดจากการใช้
ยา เหมือนกับการใ ช้ยาแผน ปัจจุบัน  ท่ีใ ช้กันอย่า ง
กว้างขวาง ในปัจจุบันนี้  การแพทย์พ้ืนบ้านจึง เป็ น 
ทางเลือกท่ีส าคัญในการรักษาสุขภาพ มีความปลอดภัย
ราคาถูก และเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง ว่า โรคบาง
โรคสามารถใช้สมุนไพรรักษาให้หายได้ขณะเดียวกันก าลัง
นิยมใช้สมุนไพรในด้านการ รักษาความงาม การบ ารุง
สุขภาพ หรือใ ช้เป็นอาหารรับประทานป้องกันโรคได้    
(นฤมล เวียงสารวิน, 2533) 
 ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับท่ี 5 และฉบับท่ี 6 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริม การใ ช้สมุนไพร
และการแพทย์แผนไทย ให้มีประ โยชน์ต่องานด้าน
สาธารณสุข ซ่ึงกระทรวง สาธารณสุขได้จัดท าแผนงาน
โครงการท่ีชัดเจนและต่อ เนื่อง  การพัฒนางานด้าน
สมุนไพรในระยะท่ี ผ่านมา ได้ให้ความสนใจกับสมุนไพร
เดียว เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเบ้ืองต้น ในขณะท่ีประชาชนไทย
ยัง มีวิถีการดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้านโดยใช้สมุนไพรเป็น
หลัก การแพทย์พ้ืนบ้านจึงเป็นการดูแล สุขภาพโดยหมอ
พ้ืนบ้าน (Traditional Healer) และผู้รู้ในหมู่ บ้านเป็น
ผู้ดูแลรักษา การแพทย์พ้ืนบ้าน เป็นการรักษาโรคแบบ
องค์รวม  (Holistic Approach) ซ่ึ ง เ ช่ือว่า สุขภาพดี 
หมายถึงภาวะความสมดุล ของ ร่างกายและจิตใจของ
ผู้ป่วย อีกท้ังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือด้วย ผลของการรักษาไม่
เป็นเพียงแก้ปัญหาทางกายและจิตใจของผู้ป่วยเท่านั้น แต่
ยังมี ผลต่อความปกติสุขของชุมชนด้วย การแพทย์พ้ืน

บานจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชนในการดูแล สุขภาพ 
โดยการพ่ึงพาทรัพยากรในชุมชนอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างบุคคลกับชุมชน มีความ ปลอดภัยและมีราคา
ย่อมเยาด้วย (ปริญดา เทอดชูชีพ และคณะ, 2535) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยสนใจในการท า
วิจัยเ ร่ื องการ ใ ช้สมุน ไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพของ
ประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
การศึกษาคร้ังนี้ เพ่ือศึกษาการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ และปัจจัยด้านต่างๆ เก่ียวกับการใช้สมุนไพรท่ีมี
ผลต่อการดูแล สุขภาพเบ้ืองต้นของประชาชน ต าบลระ
แว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าว 
สามารถน าไปส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้สมุนไพรในท้องถ่ิน
ในการดูแลสุขภาพและสามารถน าไป ส่งเสริมและพัฒนา
พืชสมุนไพรท่ีน่าสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ และยารักษาโรค
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้ ประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถ
ลดปัญหาสุขภาพของประชาชน และเป็นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ สมุนไพรท่ีมีคุณค่า ให้ทราบกันอย่างกว้างขวาง
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.1 เพ่ือส ารวจสมุนไพรท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ ประชาชนต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
  3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเก่ียวกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
การศึกษานี้ใช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ของประชาชนต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
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  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
  1. ปัจจัยด้านบุคคล 

1.1 เพศ 
 1.2 อายุ 
 1.3 สถานภาพ 
 1.4 ศาสนา  
 1.5 การศึกษา  
 1.6 อาชีพ 
 1.7 รายได้ต่อครัวเรือน  
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 3. ปัจจัยด้านทัศนคติ  
 4. ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้าง 
 5. ปัจจัยด้านความต้ังใจ 
 ตัวแปรตาม  
 การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน
ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร อายุ 20 ปีข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่ในต าบล
ระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประชากรท้ังหมด 
3,044 คน  กลุ่มตัวอย่างวิจัยคร้ังนี้ จ านวน 400 คน โดย
ได้จากการใช้ สูตร Taro Yamane (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลระแว้ง, 2557)  
 3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
การท าวิจัยเป็นพ้ืนท่ีของต าบลระ แว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี  
 
4. สมมติฐานการศึกษางานวิจัย 
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ไ ด้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ศาสนา  ระ ดับการ ศึกษา อา ชีพ และ  รา ย ไ ด้  มี
ความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอ ยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 4.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ ด้านอิทธิพลคน
รอบข้างและด้านความต้ังใจ มี ความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ท าใ ห้ทราบถึงการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพของประชาชนของต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 

 5.2 เพ่ือให้ทราบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ ประชาชนต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 5.3 ผลการศึกษาคร้ังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสามารถน าไปใช้ในการส่งเสริม ใ ห้คนในชุมชนใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพของประชาชนต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี ซ่ึงในบทนี้จะเสนอข้ันตอนการวิจัย ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือการ
วิจัย การ เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใ ช้ในการวิจัย มี
เนื้อหารายละเอียดดังนี้  
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   6.1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่ม ตัวอ ย่ า ง ใ นกา ร ศึกษาค ร้ั ง นี้  ไ ด้แ ก่ 
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของต าบลระแว้ง ต าบลระ
แว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.2.1 แบบสอบถาม 
      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงมาจาก ธรรมนูญ จินดา (2553) 
ซ่ึงจะแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มี ท้ังหมด 7 ข้อ ไ ด้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามด้านแรงจูง ใจ ซ่ึง เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 
7 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 
 เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
 เห็นด้วยให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน  
 ไม่แน่ใจให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน  
   การ วัดระดับ ด้านแรง จูง ใ จ โ ดยมี เกณฑ์กา ร
พิจารณาตามเกณฑ์ของ Best (1977)  
 การแปลความหมายคะแนนของระดับแรงจูง ใจของ
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน โดย ใ ช้เกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 
   ระดับด้านแรงจูงใจ  
 1.00 – 2.33   ระดับต่ า  
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 2.34 – 3.67   ระดับปานกลาง  
 3.68 – 5.00    ระดับสูง 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามด้านทัศนคติ ซ่ึง เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 
10 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 
 เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
 เห็นด้วยให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน  
 ไม่แน่ใจให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ1 คะแนน  
   การวัดระดับด้านทัศนคติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ Best (1977)  
 การแปลความหมายคะแนนของระดับด้านทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 
ระดับด้านทัศนคติ  
 1.00 - 2.33  ระดับควรปรับปรุง  
 2.34 - 3.67  ระดับปานกลาง  
 3.68 - 5.00  ระดับดี 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามด้านอิทธิพลคนรอบข้าง ซ่ึง
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 6 ข้อ  คะแนนเฉล่ีย 
ระดับด้านอิทธิพลคนรอบข้าง  
 1.00 -2.33   ระดับน้อย  
 2.34 - 3.67  ระดับปานกลาง  
 3.68 -5.00   ระดับมาก 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามด้านความต้ังใจ ซ่ึง เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 
6 ข้อ การแปลความหมายคะแนนของระดับด้านความ
ต้ังใจของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ คะแนนเฉล่ีย 
ระดับด้านความตั้งใจ  
 1.00 – 2.33  ระดับน้อย  
 2.34 – 3.67  ระดับปานกลาง  
 3.68 – 5.00  ระดับมาก 
 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพของประชาชน ซ่ึงเป็น แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถามมี 5 ระดับ ดังนี้ 
 เป็นประจ า หมายถึง ทุกวันในหนึ่งสัปดาห์        
 บ่อยคร้ัง หมายถึง 5 – 6 วันในหนึ่งสัปดาห์ 
 นานคร้ังหมายถึง 3 - 4 วันในหนึ่งสัปดาห์  
 ไม่เคยเลย หมายถึง 1 – 2 วันในหนึ่งสัปดาห์  

 ไม่เคยใช้สมุนไพรเลย หมายถึง ในหนึ่งสัปดาห์  
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนท่ี 6 เป็น 
 ประจ า ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 บ่อยคร้ัง ให้คะแนนเท่ากับ3 คะแนน 
 บางคร้ัง ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 นานคร้ังให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน  
 ไม่เคยเลย ให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน  
 6.1.2 การทดสอบความเชื่อมั่นของเค ร่ืองมือการ
วิจัย 
 การหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 
ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือท่ีได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจาก
แบบสอบถามของธรรมนูญ จินดา (2553) เ พ่ือหาความ
เช่ือมั่น โดยน าไป ทดลองใช้แบบสอบถามกับประชาชนท่ี
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากร กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัย (Try our) โดยทดลองใช้แบบสอบถามกับประชาชน 
ต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จ านวน 50 คน 
น าไปตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟา ของครอนบาค ซ่ึงไ ด้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.77 
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้อมูล 
ซ่ึงมีเงื่อนไขดังนี้ 
 6.3.1 ผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
จนกว่าจะครบตามจ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง 
 6.3.2 กลุ่มตัวอย่างต้ังแต่อายุ 20 ปี ข้ึนไป  
 6.3.3 เก็บหลังคาเรือนละ 1 คน และเก็บหลังคา
เรือนเว้นหลังคาเรือน 
 6.3.4 หากใน 1 หลังคาเรือน มีคนอายุ 20 ปีข้ึนไป 
มากก ว่า 1 คน ผู้ วิจัย จะเลือก แม่บ้า นอับดับแรก 
รองลงมาผู้น าครอบครัว 
 6.3.5 หากหลังคาเรือนนั้นไม่มีคนอยู่ จะข้ามบ้าน
ถัดไป จนกว่าจะครบตามจ านวน กลุ่มตัวอย่าง 
 6.3.6 เก็บหลังคาเรือนเว้นหลังคาเรือน และหาก
หลังคาเรือนไม่ครบตามจ านวน ตัวอย่าง ท่ีเก็บ ผู้วิจัยจะ
ย้อนกลับมาเก็บข้อมูลหลังท่ีข้ามไป จากการเก็บข้อมูลคร้ัง
แรก เพ่ือให้ได้ ข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
 6.4 สถิติท่ีใช้ในการท าวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ข้อมูลท่ีไ ด้
จากแบบสอบถามจะน ามาตรวจสอบ ความครบถ้วน 
ความถูกต้อง หลังจากนั้นจะน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ปัจจัยด้านอิทธิพลคน รอบข้างและปัจจัยด้าน
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ความต้ังใจ จะใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2) การวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ โดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-
Square Test) 
 
7.สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระ แว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสมุนไพรท่ีใ ช้ใน
การดูแลสุขภาพของ ประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบล
ระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 การศึกษาคร้ังนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 20 
ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินการศึกษา โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ ปัจจัย ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ไ ด้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ ปัจจัยด้านแรงจูง ใจ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ 
ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้าง ปัจจัยด้านความต้ังใจ และ 
ปัจจัยเ ก่ียวกับการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ 
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยหา ค่าสัมประ
สิท ธิ อัล ฟาของ ครอน บาค ( Cronbach's Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ โดยใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) เร่ิมด าเนิน
วิจัยต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
 7.1.1 ผลการศึกษาการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอ ยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 
  1.ปัจ จัยส่ วนบุคคล  จากกา รศึกษา พบว่า 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมด 400 คน ผู้ท่ีมี อายุ
ต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.07 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.25 ช่วงอายุของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 20.75 และอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดับ สถานภาพสมรสของกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย 
ละ 86.00 รองลงมาสถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 7.75 
และสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดับ 
ศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ท้ังหมดนับถือศาสนา
อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาช้ันประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 39.25 รองลงมาไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 30.75 
และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตามล าดับ การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็น ร้อยละ 66.50 
รองลงมาได้ท างาน (เนื่องจากอายุมากหรือเกษียณ หรือ
เป็นพ่อบ้าน แม่บ้าน) คิดเป็น ร้อยละ 16.75 และอาชีพ
รับจ้างแรงงานท่ัวไป (เช่น รับจ้างเก่ียวข้าว) คิดเป็นร้อย
ละ 3.00 ตามล าดับ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 4,001 - 6,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อย ละ 33.25 รองลงมามีรายได้มากกว่า 6,000 
บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และมีรายได้ 1-2,000 
คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดับ 
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.21 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.39 และเมื่อ วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ จ าแนก
ตามข้อ พบว่า ผล การศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจกับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ชอบท่ีใ ช้ 
สมุนไพร พบว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อย
ละ 56.00 รองลงมาได้จะเห็นด้วย คิดเป็น ร้อยละ 42.00 
และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย
เป็น 4.54 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง ของกลุ่มตัวอย่าง รักสุขภาพ 
พบว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 75.00 
รองลงมา อ่ืนด้วย คิดเป็นร้อยละ 24.50 และไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.74 ซ่ึง อยู่ใน
ระดับสูงกลุ่มตัวอย่างมีประโยชน์ ต่อสุขภาพ พบว่าส่วน
ใหญ่จะเห็นด้วย คิดเป็น ร้อยละ 56.00 รองลงมาจะเห็น
ด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 29.75 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 และ ไม่ เห็ นด้วย  คิดเ ป็น ร้อยละ 0.25 
ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.15 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง กลุ่ม
ตัวอย่างช่วย คลายเครียด พบว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
38.50 จะเห็นด้วยอย่างย่ิงคิดเป็นร้อยละ 12.75 และไม่
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ โดย เฉล่ียเป็น 
3.61 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างพืชสมุนไพร
ปลอดภัย พบว่า ส่วนใหญ่จะเห็น ด้วย คิดเป็น ร้อยละ 
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43.25 รองลงมาจะเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 31.25 
ไม่แน่ใจคิดเป็นร้องละ 18.75 และไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 6.75 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 3.99 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง 
กลุ่ม ตัวอย่างการใช้สมุนไพรควบคู่กับการออกก าลังกาย 
พบ ว่า  ส่ วน ใหญ่จ ะเ ห็น ด้วย คิด เป็นร้ อยละ  41.3 
รองลงมาจะเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 33.75 ไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 24.25 และไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 0.75 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.75 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง 
กลุ่มตัวอย่างการคาดหวังว่า สมุนไพร จะสามารถใช้แทน
ยาได้ พบว่า ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 
52.75 รองลงมาจะเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 34.25 ไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 12.75 และไม่เห็นด้วยคิดเป็น ร้อย
ละ 0.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.39 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง 
 3. ปัจจัยด้านทัศนคติ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.1 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 และเมื่อ วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ทัศนคติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ จ าแนก
ตามข้อ พบว่า ปัจจัยด้าน ทัศนคติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ยาสมุนไพรมีสารตกค้าง
ใน ร่างกายมากว่ายาแผนปัจจุบันจึงมีอันตรายน้อยกว่ายา
แผนปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วย คิด เป็นร้อยละ 
50.50 รองลงมาจะเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 32.75 
และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.75 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย
เป็น 4.16 ซ่ึงอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่าง การกินพืช
สมุนไพรเป็นประจ า จะท าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค
ง่าย พบส่วนใหญ่จะเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 54.50 
รองลงมาจะ เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 25.50 ไม่
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 10.50 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อย
ละ 9.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 3.95 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
กลุ่มตัวอย่าง ยาสมุนไพรมีผลข้างเคียงต่อ สุขภาพน้อย
กว่ายาแผนปัจจุบัน พบส่วนใหญ่จะเห็นด้วย คิดเป็นร้อย
ละ 40.50 รองลงมาเห็นด้วย อย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 
34.50 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.75 และไม่เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 1.25ล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.08 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ดี กลุ่มตัวอย่าง รู้สึกเช่ือมั่นต่อการรักษาด้วยสมุนไพรท า
ให้หายจากการเจ็บป่วย พบส่วนใหญ่ จะเห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 58.50 รองลงมาเห็นด้วย ย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 
22.25 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และไม่เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.02 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี กลุ่มตัวอย่าง การบริโภคเคร่ืองเทศ ผักสวนครัว
เป็น ประจ า ท าให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย พบว่า
ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 44.25 

รองลงมาจะเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 32.00 ไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 23.25 และไม่เห็นด้วย คิด เป็นร้อยละ 0.50 
ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.20 ซ่ึงอยู่ในระดับดีกลุ่ม
ตัวอย่าง การบริโภคผักพ้ืนบ้านเป็นประจ าท าใ ห้ร่างกาย
แข็งแรง ไม่ เป็นโรคง่าย (ได้ผลดีกว่าในบางโรค) พบส่วน
ใหญ่จะเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมาจะ เห็น
ด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 31.25 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อย
ละ  24.75 และไ ม่ เห็ น ด้วย  คิด เป็น ร้อยละ  3.25 
ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.00 ซ่ึงอยู่ในระดับดี กลุ่ม
ตัวอย่าง พืชสมุนไพรหาได้ง่ายในชุมชน พบส่วนใหญ่จะ
เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 71.75 รองลงมาจะเห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 24.00 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
4.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.67 ซ่ึงอยู่ในระดับดี กลุ่ม
ตัวอย่าง รู้สึก สบายใจและผ่อนคลายเมื่อเลือกวิธีรักษา
โรคด้วยยาสมุนไพร พบว่าส่วนใหญ่ จะเห็นด้วย คิดเป็น 
ร้อยละ 63.00 รองลงมาจะไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.75 
และเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดับ 
โดยเฉล่ียเป็น 3.88 ซ่ึงอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่าง รู้สึกมี
ความเช่ือมั่นในการรักษาโรค ด้วยยาสมุนไพร พบว่าส่วน
ใหญ่จะเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 29.75 เห็นด้วยอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
18.50 และไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดับ 
โดยเฉล่ีย เป็น 3.85 ซ่ึงอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่าง ชอบ
การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรมากกว่าการได้รับการ รักษา
โรคจากยาแผนปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาเห็นด้วย อย่างย่ิง คิดเป็นร้อย
ละ 43.00 และไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามล าดับ 
โดยเฉล่ียเป็น 4.29 ซ่ึง อยู่ในระดับดี 
 4. ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้าง จากการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้างของกลุ่ม ตัวอย่าง ท่ี
ศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียโดยรวม
เท่ากับ 3 34 ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.38 และ
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้างกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการ ดูแลสุขภาพ จ าแนกตามข้อ พบว่า 
ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้างกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแล สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัวของท่านเป็นผู้
แนะน าท่านใช้สมุนไพร พบว่าส่วนใหญ่จะเลือก จริง  คิด
เป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาจริง ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
21.75 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 16.00 และไม่จริง คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4,01 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง เช่นเพ่ือนท่านมีอิทธิพลต่อท่าน
ในการดูแลสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกจริงคิดเป็นร้อย
ละ 45.25 รองลงมาจริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.75 ไม่
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แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 20.50 และไม่จริง  คิดเป็นร้อยละ 
2.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.06 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่าง ดาราและผู้มีช่ือเสียงมีอิทธิพล ต่อท่านใน
การใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาไม่จริง คิดเป็นร้อย
ละ 28.50 จริง คิดเป็นร้อยละ 21.75 จริง ท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 ไม่ จริงอ ย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 3.03 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่าง การโฆษณาท าให้ท่านคล้อยตาม พบว่าส่วน
ใหญ่จะเลือกไม่ จริง คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาไม่
แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 34.25 จริง คิดเป็นร้อยละ 22.50 
จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.75 และไม่จริงอย่างย่ิง คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.85 ซ่ึงอยู่ใน 
ระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง รูป รส กล่ิน สมุนไพรมีผล
ต่อความสนใจของท่าน พบว่าส่วนใหญ่จะ เลือกไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมาจริง คิดเป็นร้อยละ 36.00 
ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 17.50 จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อย 9.50 
และไม่จริงอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดย
เฉล่ียเป็น 3.37 ซ่ึง อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้
สมุนไพรเพราะพนักงานขายแนะน า พบว่าส่วนใหญ่จะ
เลือก ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 37.75 จริง คิดเป็นร้อยละ 16.00 ไม่ จริง
อย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 2.50 และจริงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
1.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.71 ซ่ึง อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 5. ปัจจัยด้านความต้ังใจ  จากการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยด้านความต้ังใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.84 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และเมื่อ วิเคราะห์ปัจจัย
ด้านความต้ังใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
จ าแนกตามข้อ พบว่า ปัจจัย ด้านความต้ังใจกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของกลุ่ม ตัวอย่ าง ใ ห้
ความส าคัญในการใช้ พืชสมุนไพร พบว่าส่วนใหญ่จะเลือก
จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมาจริง คิดเป็นร้อย
ละ 3.3.75 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 19.75 และไม่จริง คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.26 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง ต้ังใจใช้สมุนไพรเมื่อป่วยไข้ไม่
สบาย พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกจริง คิดเป็นร้อยละ 25.75 
รองลงมาจริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.50 ไม่แน่ใจ คิดเป็น
ร้อยละ16.25 และไม่ จริง คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
โดยเฉล่ียเป็น 4.08 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง ต้ังใจ
ซ้ือพืช สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่จะเลือก
จริง คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาไม่แน่ใจ คิด เป็นร้อย

ละ 23.75 จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.50 และไม่จริง คิด
เป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ โยเฉล่ีย เป็น 3.93 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมากกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัวท่านต้ังใจใ ช้สมุนไพร
ตามท่ีท่านให้การสนับสนุน พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกจริง 
คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
26.25 จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.50 ไม่จริง คิดเป็นร้อย
ละ 9.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 3.72 ซ่ึงอยู่ในระดับ
มาก กลุ่มตัวอย่าง ต้ังใจใช้สมุนไพรเสมอเมื่อจ าเป็นต้องใช้
ยา พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกจริง คิดเป็นร้อยละ 41.25 
รองลงมาไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 34.00 ไม่จริง  คิดเป็น
ร้อยละ 12.75 จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.75 และไม่จริง
อย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 
3.51 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน กลาง กลุ่มตัวอย่าง ต้ัง ใจใ ช้
สมุนไพรเพราะไม่มีผลข้างเคียง พบว่าส่วนใหญ่จะเลือก
จริง คิดเป็นร้อย ละ 42.00 รองลงมาไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อย
ละ 32.00 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 14.50 และจริงท่ีสุด คิด
เป็น ร้อยละ 11.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 3.50 ซ่ึงอยู่
ในระดับปานกลาง 
 6. ปัจจัยเก่ียวกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
จากการศึกษา พบว่า การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ของกลุ่ม ตัวอย่างท่ีศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉล่ียโ ดยรวมเท่ากับ 2.42 ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 และเมื่อวิเคราะห์การใช้สมุนไพร
เพ่ือการ ดูแลสุขภาพ จ าแนกตามข้อ พบว่า  การใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพร
เพ่ือป้องกันยุงกัด พบว่าส่วนใหญ่ นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อย 
53.75 รองลงมาบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.75 บ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 15.25 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 7.00 
และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย
เป็น 1.75 ซ่ึง อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง บริโภค
ผักพ้ืนบ้านเป็นอาหาร พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกบ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาบางคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
36.25 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 22.75 นานๆคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 3.75 และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 0.25 
ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.78 ซ่ึง อยู่ในระดับมาก กลุ่ม
ตัวอย่าง ด่ืมน้ําสมุนไพร พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกเป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมานานๆคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 22.00 บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.50 บ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อย ละ 19.00 และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.56 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน
กลาง กลุ่มตัวอย่าง บริโภคอาหารเสริมจากสมุนไพร 
พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกบ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 44.50 
รองลงมาบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.75 นานๆคร้ัง คิด
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เป็นร้อยละ 11.50 เป็นประจ า คิดเป็น ร้อยละ 10.00 
และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย
เป็น 2.46 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน กลาง กลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการเป็นไข้ตัวร้อน พบว่าส่วน
ใหญ่จะเลือกบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมา
บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.50 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
9.75 และ นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ โดย
เฉล่ียเป็น 2.65 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลางกลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการท้องเสียท้องเดิน พบว่าส่วน 
ใหญ่จะเลือกบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมา
บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 31.50 เป็นประจ า คิดร้อยละ 
27.75 นานๆคร้ัง คิดเป็นละ 7.50 และไม่เคยเลย คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 ตามล าดับ โดย . 4.3 75 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการท้องผูก 
พบว่าสวน4บ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมา
บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.75 เป็นประจ า คิด " ละ 25 
50 นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.75 และไม่เคยเลย คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับดับเป็น 2,67 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการ
ท้องอิด - เฟ้อ แน่น จุกเสียด พบว่าส่วนใหญ่จะเลือก
บางคร้ัง คิดเป็นร้อนละ 4.50 รองลงมาบ่อยคร้ัง  คิด 4. 
อยละ 29.50 นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.25 เป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามล าดับ โดย เฉล่ียเป็น 
2.35 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใ ช้สมุนไพร
เพ่ือการรักษาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน พบว่าส่วนใหญ่จะ
เลือกบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาบ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 24 25 นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 19.50 
เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 6.75 และไม่เคยเลย คิดเป็น
ร้อยละ 2 50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.21 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษา 
อาการไอระคายคอจากเสมหะ พบว่าส่วนใหญ่บ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
26.50 บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.25 และนาๆนคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.93 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมากกลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการ
โรคพยาธิ พบว่าส่วนใหญ่ จะเลือกเป็นประจ า คิดเป็นร้อย
ละ 35.00 รองลงมาบ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 34.00 
บางคร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 26.00 นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
4.25 และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ โดย 
เฉล่ียเป็น 2.98 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการผด ผ่ืน คัน พบว่า ส่วนใหญ่
จะเลือกบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมานานๆ
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.00 บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.50 

และเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย
เป็น 2.10 ซ่ึงอยู่ใน ระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการกลากเกล้ือน พบว่าส่วนใหญ่
จะเลือก บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาบางคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 24.00 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.25 
ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 9.50 และนานๆคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 8.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น2.52 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการ
แผลไฟไหม้ น้ าร้อน ดวก พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกบ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
29.50 บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.50 นานๆคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อย 0.25 ตามล าดับ 
โดยเฉล่ียเป็น 2.95 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการปวด ห็น พบว่าส่วนใหญ่จะ
เลือกบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาบางคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 30.25 ป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 20 25 
นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.50 และไม่เคยเลย คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.69 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมากกลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการ
เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย คล้ายกล้ามเนื้อ พบว่าส่วนใหญ่
จะเลือกบางคร้ังคิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาบ่อยคร้ัง 
คิดเป็นร้อย ละ 37.25 นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.00 
เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 10.00 และไม่เคยเลย คิดเป็น 
ร้อยละ 1.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.41 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือ การรักษา
อาการแพ้อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย พบว่าส่วนใหญ่จะ
เลือกบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมานานๆคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 1.00 
ตามล าดับ โดย เฉล่ียเป็น 2.37 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการเป็นเหา 
พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.50 
รองลงมาบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.75 และ เป็นประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 1.68 ซ่ึงอยู่
ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษา
อาการขัดเบา พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกนานๆคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 39.25 รองลงมาบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 37.50 
และเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย
เป็น 1.61 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการนอนไม่หลับ พบว่า ส่วนใหญ่
จะเลือกบ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาบางคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 31.50 และไม่เคย เลย คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 2.33 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน
กลา ง  ก ลุ่ม ตัวอ ย่ า ง  ใ ช้  สมุ น ไ พรเ พ่ือการ รั กษา



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 153 ~ 

โรคเบาหวาน พบว่าส่วนใหญ่จะเลือกบางคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 28.75 รองลงมานานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.25 และ
ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 10.25 ตามล าดับ โดยเฉล่ีย เป็น 
2.16 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่าง ใช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษาโรคความดัน พบว่าส่วน ใหญ่จะเลือกบางคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 28.25 
และไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 
2.29 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
 7.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ ประชาชน ต าบลระแว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้กับการใช้สมุนไพร
เพ่ือ การดูแลสุขภาพ พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ( p >0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพร
เพ่ือการดูแล สุขภาพ (p = 0.05 ) ซ่ึ งปฏิเสธสมมติฐาน 
สถานภาพสมรส ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิ ติกับการใ ช้ 
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p>0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 
ศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ (p - 0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน ระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05 ) ซ่ึง ยอมรับสมมติฐานอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ (p < 0.05 ) ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน รายได้ 
มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 
 2. ปั จจั ยด้านแรงจู ง ใจ ผลการศึกษาปัจจั ยท่ี มี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจกับการใช้ สมุนไพร
เพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจกับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ไม่ มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
(p>0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 3. ปั จจั ยด้านทัศนคติ  ผลการศึกษาปัจจั ยท่ี มี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติกับการใช้ สมุนไพร
เพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p 0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 4. ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้าง ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบ ข้างกับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลคน

รอบข้างกับการใช้ สมุ นไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
( p>0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 5. ปัจจัยด้านความต้ั งใจ ผลการศึกษาปัจจั ยท่ี มี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความต้ังใจกับการ ใช้สมุนไพร
เพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่า ปัจจัยด้านความต้ังใจกับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05 ) ซ่ึงปฏิเสธ 
สมมติฐาน 
 7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 7.2.1 การอภิปรายผลการส ารวจสมุนไพรท่ีใช้ในการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลระ แว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 
 จากการน าสมุนไพรท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบว่า ประชาชน
ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี น าสมุนไพรมาใช้
ท้ังหมด 50 ชนิด เมื่อจ าแนกตามลักษณะของพืชได้ดังนี้ 
 1. ไม้ล้มลุกมี 22 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบ มีสรรพคุณ ลด
ความดันโลหิตสูง ขับ ปัสสาวะ แก้กระหายน้ํา และรักษาแผล
ในกระเพาะ, กระเพรา มีสรรพคุณ แก้อาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
แก้ไอและขับเหงื่อ เป็นยารักษาหูดและกลากเกล้ือน, ขมิ้น มี
สรรพคุณ แก้ท้องอืด ทาแก้ผ่ืนคัน และ แก้โรคกระเพาะ, ข่า 
มีสรรพคุณ แก้ท้องข้ึน ท้องอืดเฟ้อ ขับลม แก้อาหารเป็นพิษ 
และโรคผิวหนัง, ขิง มีสรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ บ ารุงธาตุ 
แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ว และยาแก้อาเจียน, ตะไคร้ มี 
สรรพคุณ แก้กวัด ปวดศีรษะ ไอ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับ
ปัสสาวะ และประจ าเดือนผิดปกติ, ฟ้า ทะลายโจร มีสรรพคุณ 
ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนัง และเป็นยา
ขมเจริญ อาหาร, ว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณ บ ารุงผิว ป้องกัน
ฝ้า ลบรอยจุดด่างด ารักษาสิว รักษาโรคผิวหนัง และรักษา
แผลถลอกแผลไฟไหม้ , สาบเสือ มีสรรพคุณ ช่วยห้ามเลือด 
และใช้เป็นยาฆ่าแมลง, บัวบก มีสรรพคุณ บ ารุงก าลัง บ ารุง
หัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้บิด แก้ไข้ ปวดศีรษะ และรักษาแผลไฟ
ไหม้, ผักกาดนกเขา มีสรรพคุณ แก้ปวดบวม แก้บิด ห้ามเลือด 
และขับประจ าเดือน, ชะพลู มีสรรพคุณ รักษาโรคหืด แก้บิด 
บ ารุงธาตุ แก้ท้องข้ึนอืดเฟ้อขับลม และรักษาเบาหวาน , 
ผักบุ้ง มีสรรพคุณ ช่วย บ ารุงสายตา ช่วยบ ารุงธาตุ ช่วยแก้
อาการปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย, ลูกใต้ใบ มีสรรพคุณเป็นยา
แก้ ไข้ ลดความร้อน และขับปัสสาวะ, ดอกดาหลา มีสรรพคุณ 
แก้ลมพิษ แก้โรคผิวหนัง ช่วยขับลม และแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ, 
ผักโขม มีสรรพคุณ พิษร้อนถอนพิษไข้ ขับถ่ายปัสสาวะ แก้
เสมหะขับ แก้  แน่ นท้อง และแก้ พิษแก้ช้ า, ไมยราบ มี
สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ และแก้นอนไม่หลับ - 
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ผักโขมหนาม รักษาแผลพุพอง เป็นยาถอนพิษ และไข้แก้
เสมหะขับ, ต้นบุก มีสรรพคุณ ลด ปริมาณน้ าตาลในเลือด 
และรักษาโรคเบาหวาน, หงอนไก่ มีสรรพคุณ บ ารุงธาตุ บ ารุง
ก าลัง และใช้ เป็นยาแก้ความดันโลหิตสูง, หญ้าเจ้าชู้ มี
สรรพคุณ แก้ท้องเสีย เป็นยาขับปัสสาวะ และถอนพิษ, และ
ละหุ่ง มีสรรพคุณเป็นยาขับน้ านม ใช้เป็นยาระบายในเด็ก 
และแก้พิษไข้เซ่ืองซึม 
 2. ไม้พุ่มมี 3 ชนิด ได้แก่ โคลงเคลง มีสรรพคุณ เป็นยา
ระงับประสาท บ ารุง  ก าลัง และช่ วยรักษาแผลไฟไหม้ , 
ผักหวานบ้าน มีสรรพคุณ ถอนพิษไข้และแก้ไข้ไข้หัดไข้อสอีใส
, และชุมเห็ดเทศ มีสรรพคุณ รักษากลากเกล้ือน และเป็นยา
ระบายถ่ายพยาธิล าไส้ขับพยาธิ 
 3. ไม้ ต้นมี 17 ชนิด ได้แก่ ต้นฝร่ัง  มีสรรพคุณ แก้
ท้องเสียท้องร่วง แก้บิดมูก เลือด บ ารุงเหงือกและฟัน และ
บ ารุงผิวพรรณ, มะกรูด มีสรรพคุณ แก้เสมหะเป็นพิษ บ ารุง
หัวใจ แก้ ลมวิงเวียน และขับลมแก้จุกเสียด, มะขาม มี
สรรพคุณเป็นยาแก้ไอ แก้หวัดคัดจมูก และบ ารุงก าลัง 
สรรพคุณ บ ารุงสายตา ใช้เป็นยาระบาย และบ ารุงธาตุเจริญ
อาหาร, มะยม มีสรรพคุณ แก้พิษ คัน แก้พิษไข้หวัด และใช้
เป็นอาหาร, กระถิน มีสรรพคุณ ช่วยขับลม และช่วยบ ารุง
หัวใจ, สะเดา มี สรรพคุณ ถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง เจริญอาหาร 
แก้อาเจียน ขับเสมหะ และแก้ โรคผิวหนัง , ส้มแขก มี 
สรรพคุณ ช่วยแก้อาการไอ ลดความดัน แก้อาการท้องผูก 
และรักษาเบาหวาน, เพกา มีสรรพคุณ แก้ท้องร่วง บ ารุงธาตุ 
เป็นยาสมานแผล และขับเลือดดับพิษโลหิต บ ารุงโลหิต , 
ผักหวานป่า มี จรรพคุณ แก้ปวดตามข้อ แก้ปวดมดลูก และ
เป็นยาเพ่ิมน้ านมแม่หลังคลอดบุตร, ข่อย มีสรรพคุณ แก้บิด 
แก้ท้องเสีย แก้ไข้ ช่วยบ ารุงหัวใจ บ ารุงธาตุ และขับลมใน
ล าไส้, ทุเรียนเทศ มีสรรพคุณ แก้ โรคเลือดออกตามไรฟัน ใช้
รักษาโรคผิวหนัง และแก้ไอ, มะนาว มีสรรพคุณ ใช้เป็นยาขับ
ลมแน่น จุกเสียจ รักษาอาการเจ็บคอ แก้ไอ และขับเสมหะ, 
ตะขบ มีสรรพคุณ ใช้ในการขับเหงื่อ แก้ปวด ศีรษะ แก้หวัด 
และลดไข้, ลูกหว้า มีสรรพคุณ แก้ท้องเสีย และช่วยลดน้ าตาล
ในเลือด, ต้นตีนเป็ด มี สรรพคุณ ช่วยบ ารุงหัวใจ แก้ลม อัม
พฤกษ์ แก้ไข้หวัด แก้ไข้ตัวร้อน แก้ปวดฟัน แก้คัน และปวด 
กล้ามเนื้อ, และมะรุม มีสรรพคุณ แก้บวม บ ารุงไฟธาตุ แก้พิษ
ฝี แก้ปวด และแก้อักเสบ 
 4. ไม้เถามี 7 ชนิด ได้แก่ มะระข้ีนก มีสรรพคุณ รักษา
โรคหิด บ ารุงธาตุ บ ารุง ก าลัง แก้โรคกระเพาะ ใช้แก้ร้อน 
และแก้พิษ, กระทกรก มีสรรพคุณ เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไอ 
ขับ เสมหะ แก้บวม และแก้โรคผิวหนัง, พริกไทย มีสรรพคุณ 
แก้ลมจุกเสียดแน่น ท้องอืดเฟ้อขับลม ขับ เสมหะ และแก้ตา
แดง, ปีกาขาว มีสรรพคุณ บ ารุงหัวใจ ดับพิษเสมหะและโลหิต 

และแก้ไอเป็น เลือด, บอระเพ็ด มีสรรพคุณ แก้ไข้พิษ ไข้
จับส่ัน เจริญอาหาร บ ารุงก าลัง และบ ารุงธาตุ , ต าลึง มี 
สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ตาแก้ตาแดงตาฟาง และแก้อาการ
อาเจียน, ต้นหวาย มีสรรพคุณ เป็นยา แก้ไอ แก้พิษ แก้ร้อน
ใน กระหายน้ า และช่วยเจริญอาหาร 
 7.2.2 การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพของประชาชน ต าบล
ระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 1. เพศกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
ผลการศึกษา พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้
สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05 ) เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกันยุงกัด และด่ืมน้ํา
สมุนไพร เป็นต้น ซ่ึง สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ 
ศรีสร้อย และคณะ (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค 
ยาต้มสมุนไพร ของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล การศึกษา พบว่า เพศ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการบริโภคยาต้มสมุ นไพรของ
ประชาชนบ้าน โคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 
 2. อายุกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
ผลการศึกษา พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้
สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ (p>0.05 ) เนื่องจากส่วนใหญ่
จะอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป มีการใช้สมุนไพร หอการดูแล
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เช่น บริโภคอาหารเสริมจาก
สมุนไพร และใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ ศรีสร้อย 
และคณะ (2550) ศึกษาปัจจั ยท่ีมีผลต่อการบริโภคยาต้ม
สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบล ม่วงลาย อ าเภอ
เมื อง จั งหวัดสกลนคร ผลการศึกษา พบว่า อายุ  มี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้ม สมุนไพรของประชาชนบ้าน
โคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ  (p>0.05 ) 
 3.  สถานภาพสมรสกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพผลการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรส ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
(p > 0.05 ) เนื่องจากส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการใช้ 
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใช้
สมุนไพรในการรักษาอาการผด ผ่ืน คัน และใช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษาอาการกลากเกล้ือน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารุวรรณ ศรีสร้อย และคณะ (2550) ศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้าน
โคก ลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล
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การศึกษา พบว่า สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสถิติกับ
การบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบล
ม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 4. ศาสนากับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
ผลการศึกษา พบว่า ศาสนาไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ
ใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05 ) เนื่องจาก
ประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นับ ถือ
ศาสนาอิสลาม มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ต่ืนน้ าสมุนไพร และบริโภคอาหารเสริม
จากสมุนไพร เป็นต้น 
 5. ระดับการศึกษากับการใช้สมุ นไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์
กับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05 ) เนื่องจากผู้ท่ีไม่ได้รับการศึกษา มีการใช้ 
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใช้
สมุนไพรเพ่ือป้องกันยุงกัด และใช้ สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่ น จุ กเสียด เป็นต้น ผู้ท่ีศึกษาช้ัน
ประถมศึกษา มีการ ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด และใช้สมุนไพรรักษาอาการคล่ืนไส้ 
อาเจียน เป็นต้น และผู้ท่ีศึกษาระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง เช่น บริโภค อาหารเสริมจากสมุนไพร และใช้สมุนไพร
เพ่ือการรักษาอาการเป็นไข้ ตัวร้อน เป็นต้น ซ่ึง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารุวรรณ ศรีสร้อย และคณะ (2550) ศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้าน
โคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล 
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้าน โคกลาย ต าบลม่วง
ลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 6. อาชีพกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพผล
การศึกษา พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร
เพ่ือการดูแลสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05 ) 
เนื่องจาก ผู้ท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ มีการใช้ สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น บริโภคอาการเสริม
จากสมุนไพร และใช้  สมุ นไพรเพ่ือรักษาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ แน่ น จุกเสี ยด เป็นต้น ผู้ ท่ี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มี การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ใช่สมุ นไพรเพ่ือการรักษาอาการแพ้ 
อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย และใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการ
เป็นเหา เป็นต้น และผู้ท่ีประกอบ อาชีพข้าราชการ มีการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใช้

สมุนไพรเพ่ือ รักษาอาการเป็นไข้ ตัวร้อน และใช้สมุนไพรเพ่ือ
รักษาอาการท้องเสี ย ท้องเดิน เป็นต้น ซ่ึง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จารุวรรณ ศรีสร้อย และคณะ (2550) ศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค ยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้าน
โคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล 
การศึกษา พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้ม
สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ( p < 0.05 ) 
 7. รายได้กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
ผลการศึกษา พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( 
p < 0.05 ) เนื่องจากผู้ท่ีไม่มีรายได้ มีการใช้ สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใช้สมุ นไพรเพ่ือ
ป้องกันยุงกัด และบริโภค อาหารเสริมจากสมุนไพร เป็นต้น ผู้
ท่ีมีรายได้ 4,001 - 6,000 บาท/เดือน มีการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การ ดูแลสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ด่ืมน้ าสมุนไพร 
และบริโภคอาหารเสริมจากสมุนไพร เป็น ต้น และผู้ท่ีมีรายได้
มากกว่า 6,001 บาท/เดือน มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ อยู่ในระดับ ปานกลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกันยุง
กัด และบริโภคผักพ้ืนบ้ านเป็นอาหาร เป็นต้น ซ่ึงไม่ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ ศรีสร้อย และคณะ 
(2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค ยาต้มสมุนไพรของ
ประชาชนบ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ผล การศึกษา พบว่า รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สถิติกับการบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชน บ้านโคกลาย 
ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 8. ปัจจัยด้านแรงจูงใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ด้านแรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์
ทางสถิติกับการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05 ) 
เนื่องจากด้านแรงจูงใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ 
มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกัน ยุงกัด และด่ืมน้ าสมุนไพร เป็น
ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) 
ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อภัยภูเบศรของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี  ผลการศึกษา 
พบว่า แรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อภัยภูเบศรของผู้บริโภคในจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 9. ปัจจัยด้านทัศนคติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพผลการศึกษา พบว่า ด้านทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์
ทางสถิติกับการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p > 0.05 ) 
เนื่องจากด้านทัศนคติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ 
มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
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เช่น ใช้สมุนไพรรักษาอาการ โรคเบาหวาน และใช้สมุนไพร
รักษาอาการโรคความดัน เป็นต้น ซ่ึ งไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นายสุกิจ ไชยชมพู และคณะ(2556) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ สมุนไพร
รักษาโรคของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข ผล
การศึกษา พบว่า ทัศนคติ มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้สมุนไพรรักษาโรค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 10. ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้างกับการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้าง 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ (p > 0.05 ) เนื่องจากด้านอิทธิพลคนรอบข้างกับการ
ใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใช้ สมุนไพรเพ่ือรักษา
อาการเป็นเหา และใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการขัดเบา เป็นต้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับ การศึกษาของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
อภัยภูเบศรของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า อิทธิพลคนรอบข้าง ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริโภค
ในจังหวัด ปราจีนบุรี 
 11. ปัจจัยด้านความต้ังใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ด้านความต้ังใจ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
(p>0.05 ) เนื่องจากด้านความต้ังใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแล สุขภาพ มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น บริโภคอาหารเสริมจากสมุนไพร และใช้
สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการขัดเบา เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ผู้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ รุ่นท่ี 46 (2538) ศึกษาการใช้สมุนไพรเป็นยา 
ของประชาชน จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบว่า ความ
ต้ังใจ มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร เป็นยาของประชาชน 
จังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05 ) 
7.2.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี จากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถสรุปผลการทดสอบ 
สมมติฐานได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ มี ความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี ส่ วนตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคติ ด้านอิทธิพลคนรอบ
ข้างและด้านความ ต้ังใจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลระ แว้ง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
 7.3 ข้อเสนอแนะ  
 7.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านแรงจูงใจ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง เช่น ชอบท่ีใช้ สมุนไพร รักสุขภาพ และมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือผลักดันให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์ 
ของการใช้สมุนไพรในการรักษา ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข 
ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. ควรมีการ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
สมุนไพรในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านทัศนคติ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี เช่น ยาสมุนไพร มีสารตกค้างในร่างกายมากกว่ายา
แผนปัจจุบัน จึงมีอันตรายน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน และการ
กินพืช สมุนไพรเป็นประจ าท าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค
ง่าย เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเก่ียวกับ
สมุ นไพรในการรักษาสุขภาพตนเอง ดั งนั้ น กระทรวง
สาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. ควรมีการแนะน าให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ในการใช้สมุนไพร 
 3.จากการศึกษาพบว่า การใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปานกลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือ
ป้องกันยุงกัด และอ่ืนน้ําสมุนไพร เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนรู้ 
ถึงประโยชน์ในการใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพ ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. ควรมีการส่งเสริมการ
บริโภคพืชสมุนไพรในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญของ สมุนไพร และรู้จักช่วยตนเองในการน าพืช
สมุนไพรในท้องถ่ินของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ กับการ
ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้ข้อมูลครอบคลุมย่ิงข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาชนิดพันธ์ุพืชสมุนไพรท่ีหายากและ
ใกล้สูญพันธ์ุทุกชนิดท่ีมี อยู่ในชุมชนไม่เฉพาะท่ีรักษาโรคอยู่
ในปัจจุบันเท่านั้น 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมา
จากพืชสมุ นไพร เพ่ือเป็น ข้อมูลในการสงเสริม พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากพืชสมุนไพรให้ครบวงจร 
 4. ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พืชสมุนไพร
หลายรูปแบบ ให้เข้าถึง ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนรู้จักและมี
การน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์มากข้ึน 
 
8.บรรณานุกรม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีตวามสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  การวิจัยคร้ังนี้กลุ่มตัวอย่างเป็น จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ไคส แควร์ (Chi-Square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี ส่วน ใหญ่มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนา
อิสลาม ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้อยู่ในช่วง 4,001-5,000 บาท ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจโดยภาพ รวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยด้านทัศนคติโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้างโดย ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยด้านความต้ังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ มีความสัมพันธ์กับการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
(p > 0.05) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพ (p < 0.05) ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้าน
อิทธิพลคนรอบข้าง และปัจจัยด้าน ความต้ังใจ มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p < 0.05) 
ค าส าคัญ : การใช้สมุนไพร, ดูแลสุขภาพ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study use of medicinal herbs for health care by people residing in Lidol 
Subdistrict, Muang District, Yala and also to examine personal factors correlated to these people’s use of the herbs.  
The sampling population consisted of 400 people.  Questionnaires were used for collecting data which yielded 
percentage, mean, and standard deviation figures.  Chi-square was also administered for hypothesis testing. 
 Results from the study showed that most of the people involved in the study were female, aged between 
41-60 years old, married, considered themselves to be Muslims, had elementary school education, and earned their 
living as agriculturalists.  Their monthly income was 4,001-5,000 baht.  Their motivation factor was found to be at ‘high’ 
level while their attitude was at ‘good’ level.  As for the factor concerning surrounding people, the study found this to 
be at ‘average’ level while their determination was at ‘high’ level.  Overall, people’s use of medicinal herbs was found 
to be at ‘average’ level. 
  Study of personal factors concerning these people’s income revealed that this factor was statistically 
correlated to their use of the medicinal herbs (p<0.05) while factors namely gender, age, marital status, religious belief, 
level of education and occupation had no correlation to their use of the herbs for health care (p<0.05).  Personal 
factors namely attitude, surrounding people, and determination issues were found to have statistically significant 
correlation to their use of medicinal herbs for health care (p<0.05).    
Keywords: use of medicinal herbs, health care 
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1. บทน า 
  ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลายลงไปเป็น
จ านวนมากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความ อุดม
สมบูรณ์ต าแหน่งของประเทศอยู่ในแนวเขตเส้นศูนย์สูตร
ท าใ ห้มีปัจจัยท่ีเหมาะสมกับส่ิงมีชีวิต หลายชนิดแต่
ปัจจุบันป่าไม้เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 33 ของพ้ืนท่ี
ประเทศท้ังๆ ท่ีป่าไม้ เป็น แหล่ง ท่ีมาของปัจจัย 4 คือ
อาหารเคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโรคคนไทยมี
ชีวิต พ่ึง พิง  ธรรมชา ติมา ช้าน านท าใ ห้มีสมบัติทา ง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะเร่ืองภูมิปัญญาเก่ียวกับการใ ช้พืช 
สมุนไพรในป่ามารักษาโรคและบ ารุง ร่างกายท่ัวทุกภาค
ของประเทศจะต้องมีหมอยาท้อง ถ่ินท่ี  เปรียบเสมือน
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นหมอใหญ่ใ ห้การดูแลรักษาคนใน
ชุมชนหลักฐานส าคัญอีกช้ิน หนึ่งก็คือท่ีก าแพงวัดพระเชตุ
พลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธ์ิกรุงเทพมหานครมีการจารึก
วิ ธีกา ร  รั กษา โ รค ไ ว้อ ย่ า ง ละ เ อียด ต้ั ง แ ต่สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 แต่
ปัจจุบันเกิด ปัญหาจากการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ท าใ ห้ทุก
คนในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญต่อป่าไม้มากข้ึน (สุมณฑา 
ก่อแก้ว, 2551) 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าพืชสมุนไพร เป็น
ผลผลิตจากธรรมชาติ ท่ีมนุษย์รู้จัก น ามาใช้เป็นประโยชน์ 
เพ่ือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต้ังแต่โบราณกาลแล้ว เช่นใน
เอเชียก็มีหลักฐาน แสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมาก
ว่า 6,000 ปี แต่หลังจากท่ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการ 
พัฒนาเจริญก้าวหน้ามากข้ึน มีการสังเคราะห์ และผลิตยา
จากสารเคมี ในรูปท่ีใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายใน
การใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพร
ลดลงมาเป็นอันมาก เป็น เหตุใ ห้ความ รู้วิทยาการด้าน
สมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าท่ีควร ใน
ปัจจุบันท่ัวโลก ไ ด้ยอมรับแล้วว่าผลท่ีไ ด้จากการสกัด
สมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ท่ีได้จากการสังเคราะห์ 
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับในประเทศไทยเป็นแหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืช ต่าง ๆ ท่ีใ ช้
เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาดก็แต่
เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางท่ีเป็น วิทยาศาสตร์มากข้ึน
เท่านั้น ความต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึง
เร่ิมข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง มีการเร่ิมต้นนโยบายสาธารณสุขข้ันมูล
ฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 
โดย เพ่ิมโครงการสาธารณสุขข้ันมูลฐานเข้าในแผนพัฒนา
การสาธารณสุขตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ต่อเนื่องจนถึง
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 

(พ.ศ. 2535-2539) โดยมี กลวิธี การพัฒนาสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ (1) 
สนับสนุนและพัฒนา วิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านอัน
ได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย การนวด
ไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน (2) สนับสนุนและ
ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้ สมุนไพร 
การแพทย์ พ้ืน บ้าน การ  น วดไทย ใ นระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องเป็นระบบ
สามารถปรับ ประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ 
อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐานคือ 
สมุนไพรท่ีใช้ในการส่งเสริม สุขภาพ และการรักษาอาการ
เจ็บป่วยเบ้ืองต้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถพ่ึงตนเองได้
มากข้ึน 
  ดังนั้น กระทรวงสา ธารณสุขจึง ไ ด้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือรณรงค์ และ ส่ง เสริม
การใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรคแทนการใช้ยาแผน
ปัจจุบันให้มากข้ึน เพ่ือลดการ น าเข้ายาจากต่างประเทศ 
โดยภายในปี 2554 กระทรวงสาธารณสุขต้ังเป้าไ ว้ว่า จะ
ให้มียาสมุนไพร ใช้ในโรงพยาบาลท่ัวประเทศให้ได้ร้อยละ 
25 ของยาท่ีใช้ในโรงพยาบาลท้ังหมด ส่งเสริมภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน และพัฒนาศักยภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองได้ในด้าน
สุขภาพด้วยการส่งเสริมการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก และสนับสนุนโครงการ
พัฒนาสมุนไพรเพ่ือใ ช้เป็นยา และโครงการท่ีส่ง เสริม
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้าง
การ พ่ึง พาตน เอง ไ ด้ของคน ใน ชุม ชน  ( กระทรวง
สาธารณสุข, 2554) 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยสนใจใน
การท าวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือศึกษาการใช้สมุนไพร เ พ่ือการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา การศึกษาคร้ังนี้ เพ่ือศึกษา เก่ียวกับการใช้สมุนไพร
เพ่ือการดูแลสุขภาพ ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสามารถ
น าไปส่งเสริมการใช้ สมุนไพรในท้องถ่ินและสามารถน าไป
ส่งเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรท่ีน่าสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ 
และยารักษาโรคต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนต่อไป
นอกจากนี้ยังเกิดสุขภาวะชีวิตท่ีดีข้ึนของ ประชาชนใน
ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือส ารวจสมุนไพรท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ ประชาชน ต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
3.1.1 เพ่ือส ารวจสมุนไพรท่ีใ ช้ในการดูแล

สุขภาพ และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา การศึกษานี้ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

3.1.2 ตั ว แป ร ท่ี ใ ช้ ศึก ษา ปัจ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพของ
ประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมืองจังหวัดยะลา ได้แก่  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
(1) ปัจจัยด้านบุคคล 

(1.1) เพศ 
(1.2) อายุ  
(1.3) สถานภาพ 
(1.4) ศาสนา  
(1.5) ระดับการศึกษา  
(1.6) อาชีพ 
(1.7) รายได้ต่อเดือน  

(2) ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้าง  
(3) ปัจจัยด้านทัศนคติการใช้สมุนไพรเพ่ือการ

ดูแลสุขภาพ  
(4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
(5) ปัจจัยด้านความต้ังใจ  
ตัวแปรตาม คือ การใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล

สุขภาพของประชาชนต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2.1 ประชากรท่ีใ ช้ในการศึกษาคร้ังนี้  เ ป็น
ประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีท้ังหมด 
จ านวนท้ังส้ิน 5,838 คน กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ในการศึกษา 
ประชาชนต้ังแต่อายุ 20 ปีข้ึนไป ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ได้จากการค านวณจากสูตร  
Taro Yamane (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลิดล
, 2557)  
 3.2.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ประชากรท่ีใ ช้ใ น
การศึกษาคร้ังนี้เป็นประชาชนต าบลลิดล อ าเภอเมือง 
จังหวัด ยะลา มีท้ังหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านลิดล 
หมู่ท่ี 2 บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านบาตูปูเตะ และหมู่ท่ี 4 บ้านบา
ตัน หมู่ท่ี 5 บ้านบาตันใน  

4. สมมุติฐานการวิจัย 
4.1 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใ ช้สมุนไพร

เพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ท าให้ทราบถึงการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
  5.2 ท าให้ทราบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ของประชาชนในต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
6.วิธีด าเนินการวิจัย 

6.1 ประชากรเป้าหมาย 
ประ ชากรท่ี ใ ช้ใ นกา ร ศึกษาค ร้ั งนี้  ไ ด้แ ก่ 

ประชาชนต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มี ท้ังหมด 
5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านลิดล จ านวน 1,076 คน หมู่
ท่ี 2 บ้าน จ านวน 663 คน หมู่ท่ี 3 บ้านบาตูปูเตะ จ านวน 
1,979 คน และหมู่ท่ี 4 บ้านบาตันจ านวน 1,012 คน หมู่
ท่ี 5 บ้านบาตันใน จ านวน 1,108 คน รวมจ านวนท้ัง ส้ิน 
5,838 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลิดล, 2557) 

6.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่ม ตัวอ ย่ า ง ใ นกา ร ศึกษาค ร้ั ง นี้  ไ ด้แ ก่ 

ประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา จ านวน 
5 หมู่บ้าน ต้ังแต่อายุ 20 ปีข้ึนไป ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการค านวณจากสูตร ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
สูตร Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 และ
ค่าความ คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน
ของ ข้อมูล ผู้วิจัยจึงปรับเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม ข้ึน
เป็นร้อยละ 10 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ จ านวน 400 
คน 

6.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยคร้ังนี้  ผู้ วิจัยสุ่ม กลุ่มตัวอ ย่างแบบ

สัดส่วน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมีอายุ ต้ังแต่ 20 
ปีข้ึนไป ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีท้ังหมด 5 
หมู่บ้าน แสดงดังในตารางท่ี 3.2 ตารางท่ี 3.2 แสดงการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 

หมู่บ้านประชากรต้ังแต่ อายุ 20 ปีข้ึนไป 
หมู่ท่ี 1 บ้านลิดล กลุ่มตัวอย่าง 74 คน 
หมู่ท่ี 2 บ้านบุ๊ กลุ่มตัวอย่าง 49 คน 
หมู่ท่ี 3 บ้านบาตูปูเตะ กลุ่มตัวอย่าง 132 คน 
หมู่ท่ี 4 บ้านบาตัน กลุ่มตัวอย่าง 73 คน 
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หมู่ท่ี 5 บ้านบาตันใน กลุ่มตัวอย่าง 72 คน 
รวม 400 คน 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลิดล, 2557) 
6.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.4.1 แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยปรับปรุงมาจากธรรมนูญ จินดา 
(2553) ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านแรงจูงใจ จ านวน 7 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2  

เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน  
ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน  

การวัดระดับแรงจูงใจ โดยมีเกณฑ์พิจารณาตามเกณฑ์ของ 
Best (1977)  
การแปลความหมายคะแนนของระดับด้านแรงจูงใจ ของ
กลุ่มตัวอย่าง แบ่ง ออกเป็น 3 ช้ัน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

1.00 - 2.33 ระดับต่ า 
2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง 
3.68 - 5.00 ระดับสูง 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับด้านทัศนคติ 

จ านวน 10 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วน
ท่ี 3 

เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
เห็นด้วยให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน  
ไม่แน่ใจให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  

  ไม่เห็นด้วยให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 1คะแนน 
  การวัดระดับทัศนคติการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ตามเกณฑ์ของ Best 
(1977)  

การแปลความหมายคะแนนของระดับทัศนคติ
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

1.00 - 2.33 ควรปรับปรุง  
2.34 - 3.67 ปานกลาง  
3.68 - 5.00 ดี 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธิพลคนรอบ
ข้าง จ านวน 6 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามใน
ส่วนท่ี 4  

จริงท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
จริง ให้คะแนนเท่ากับ 4   คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  
ไม่จริงให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่จริงอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

การวัดระดับด้านอิทธิพลคนรอบข้าง โดยมีเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์ของBest (1977)  

การแปลความหมายคะแนนของระดับด้าน
อิทธิพลคนรอบข้าง ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน 
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

1.00 - 2.33 น้อย  
2.34 - 3.67 ปานกลาง  
3.68 - 5.00 มาก 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามด้านความต้ังใจ จ านวน 

6 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนท่ี 5 จริง
ท่ีสุด 

จริงท่ีสุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
จริง ให้คะแนนเท่ากับ 4   คะแนน 
ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน  
ไม่จริงให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่จริงอย่างย่ิง ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
การแปลความหมายคะแนนของระดับด้านความ

ต้ังใจ ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง ออกเป็น 3 ช้ัน โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ 

คะแนน 
1.00 - 2.33 น้อย  
2.34 - 3.67 ปานกลาง  
3.68 - 5.00 มาก 
ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้สมุนไพร

เพ่ือการดูแลสุขภาพ จ านวน 22 ข้อ เกณฑ์การวัดการใ ช้
สมุนไพร มี 5 ระดับ ดังนี้  

เป็นประจ า หมายถึง ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพทุกวันในหนึ่งสัปดาห์  

บ่อยคร้ัง หมายถึง ใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ 5-6 วันในหนึ่งสัปดาห์  

บางคร้ัง  หมายถึง ใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ 3-4 วันในหนึ่งสัปดาห์  

นานๆคร้ัง หมายถึง ใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ 1-2วันในหนึ่งสัปดาห์  
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ไม่เคยเลย หมายถึง ในหนึ่ง สัปดาห์ไม่เคยใ ช้
สมุนไพร เพ่ือการดูแลสุขภาพเลย 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามในส่วนท่ี 6 
เป็นประจ า ให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
บ่อยคร้ังให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
บางคร้ังให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
นานๆคร้ัง ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
ไม่เคยเลย ให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
การวัดระดับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

โดยมีเกณฑ์พิจารณาตามเกณฑ์ ของBest (1977)  
การแปลความหมายคะแนนของระดับการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ ของ กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน 
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

0.00 - 1.33 ระดับน้อย 
1.34 - 2.67 ระดับปานกลาง 
2.68 - 4.00 ระดับมาก 
6.5 การทดสอบความเชื่อมั่นของเค ร่ืองมือ

การวิจัย 
การหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 

ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือท่ีได้รับการปรับปรุง แก้ไขปัญหา จาก
แบบสอบถามของธรรมนูญ จินดา (2553) เ พ่ือหาความ
เช่ือมั่น โดยน าไปทดลองใช้ แบบสอบถามกับประชาชนท่ี
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากร กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัย (Try out) โดยทดลองใช้แบบสอบถามกับประชาชน 
หมู่บ้านหน้าถ้ า ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ซ่ึงไ ด้ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.93 

6.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการ เก็บรวบรวม
ข้อมูล ซ่ึงมีเงื่อนไขดังนี้ 

6.6.1 ผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเองจนกว่าจะครบตามจ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง 

6.6.2 กลุ่มตัวอย่าง ต้ังแต่อายุ 20 ปีข้ึนไป
เก็บหลังคาเรือนละ 1 คน และเก็บหลังคาเรือนเว้นหลังคา
เรือน 

6.6.4 หากใน 1 หลังคาเรือน มีคนอายุ 20 
ปีข้ึนไป มากกว่า 1 คน ผู้วิจัยจะเลือกแม่ บ้านอันดับแรก
รองลงมาผู้น าครอบครัว 

6.6.5 เก็บหลังคาเรือนเว้นหลังคาเรือน และ
หากหลังคาเรือนไม่ครบตามจ านวน ตัวอย่างท่ีเก็บ ผู้วิจัย
จะย้อนกลับมาเก็บข้อมูลหลังท่ีข้ามไปจากการเก็บข้อมูล
คร้ังแรก เพ่ือให้ได้ ข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

6.7การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ข้อมูล

ท่ีได้จากแบบสอบถามจะน ามาตรวจสอบ ความครบถ้วน 
ความถูกต้อง หลังจากนั้นจะน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 

6.7.1 ข้อมูลด้านบุคคล ข้อมูลด้านแรงจูง ใจ 
ข้อมูลด้านทัศนคติ ข้อมูลด้าน อิทธิพลคนรอบข้าง ข้อมูล
ด้านความต้ังใจ และข้อมูลเก่ียวกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ จะใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6.7.2 กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ปัจ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพโดย
ใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 
7.สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 

7.1.1 ผลการศึกษาการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 

1. ด้านส่วนบุคคล จากการศึกษา พบว่า 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมด 400 คน ผู้ท่ีมี อายุ
ต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามล าดับ ช่วง
อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00 และรองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 
40-50 คิดเป็นร้อยละ 24.50 อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี คิด
เป็นร้อย ละ 17.80 อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 17.50 และอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อย 
ละ 14.30 ตามล าดับ สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ80.80 
รองลงมา สถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ ศาสนา
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม 
คิดเป็นร้อยละ 76.50 และรองลงมา นับถือศาสนาพุทธ 
คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ ระดับการศึกษาของกลุ่ม
พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
43.25 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.25 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 18.25 
ตามล าดับ อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมา 
อาชีพรับจ้างแรงงานท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ 22.75 และไม่ได้
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 12.75รายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้ 4,001-6,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อย43.50 รองลงมา มีรายได้ 6,001 บาทข้ึนไปต่อ
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เดือน คิดเป็นร้อยละ 36.50 และรายได้ 2,0000-4,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 

2. ด้านแรงจูงใจ อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าด้านแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมด 400  
คน ด้านแรงจูงใจท่ีชอบใช้สมุนไพรพบว่า ส่วนใหญ่ เห็น
ด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อย]t 41.00 รองลงมา เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 38.50 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 14.80 ไม่เห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 4.50 และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ โดยเฉล่ียเป็น 4.13 ซ่ึงอยู่ใน สง 
ด้านแรงจูงใจท่ีรักสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ รักสุขภาพเห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 48.30 มาเห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิดเป็น
ร้อยละ 42.80 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ไม่เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 1.3  โดยเฉล่ียเป็น 4.31 ซ่ึงอยู่ใน แสงด้าน
แรงจูงใจท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีประโยชน์ต่อ ภาพ เห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิดเป็น
ร้อยละ 50.30 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 43.50 
ไม่แน่ใจ คิด เป็นร้อยละ 4.80 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
1.30 และ ไม่ เห็ นด้วยอ ย่า ง  คิดเ ป็น ร้ อยละ  0.30 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.42 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง ด้าน
แรงจูงใจช่วยคลายเครียดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วน
ใหญ่ ช่วยคลายเครียด เห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 
43.50 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็น ร้อยละ 37.30 ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 17.30 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 1.00 
และไม่เห็นด้วยอย่าง ย่ิง คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.21 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง ด้านแรงจูงใจพืช 
สมุนไพรปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ เห็น
ด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 61.80 รองลงมา เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 32.80 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 4.30 ไม่เห็น
ด้วย จ านวน 5 คน คิด เป็นร้อยละ 1.30 และไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 
4.55 ซ่ึงอยู่ ในระดับสูง ด้านแรงจูงใจใช้สมุนไพรควบคู่กับ
การออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ ใ ช้
สมุนไพรควบคู่กับการออกก าลังกายเห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิด
เป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา เห็นด้วย จ านวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.50 ไม่
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 2.50 และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง คิด
เป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.18 ซ่ึงอยู่
ในระดับสูง ด้าน แรงจูงใจคาดหวังจะใช้สมุนไพรแทนยา
ได้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างย่ิง คิด 
เป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
37.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 14.00 ไม่เห็น หวย คิด
เป็นร้อยละ 0.80 และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 

0.00 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.32 ซ่ึงอยู่ในระดับสูง
พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างย่ิง คิด 

3. ด้านทัศนคติการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ  จากการศึกษา พบว่า ด้านทัศนคติการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ คุมตัวอย่าง ท่ีศึกษา
ท้ังหมด 400 คน พบว่า การได้รับทัศนคติเพ่ือการดูแล
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้สมุนไพรมีสารตกค้างใน
ร่างกายมากกว่ายาแผนปัจจุบันจึงมีอันตรายน้อยกว่ายา
แผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 
56.50 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 30.80 ไม่เป็น
ร้อยละ 11.00 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่
เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ เอาดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 
4.41 ซ่ึงอยู่ในระดับดี การกินพืชสมุนไพรเป็นประจ าท าให้
ไม่เป็นโรคของ พบว่าคิดเป็นร้อยละ 41.30 ไม่แน่ใจ คิด
เป็นร้อยละ 9.00 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่
เห็นด้วย อย่าง ย่ิง  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.35 ซ่ึงอยู่ในระดับดี การกิน 
พืชสมุนไพรเป็นประจ าท าให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโ รค 
พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็น ร้อยละ 48.30 
รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 41.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ไม่เห็นด้วย คิด เป็นร้อยละ 1.00 และไม่
เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ โดยคิด
เฉล่ียเป็น 4.35 ซ่ึงอยู่ ในระดับดี ยาสมุนไพรมีผลข้างเคียง
ต่อสุขภาพน้อยกว่าแผนปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วย 
คิด เป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็น
ร้อยละ 39.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 8.50 ไม่ เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อย
ละ 0.30 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ีย เป็น 4.27 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี รู้สึกเช่ือมั่นต่อการรักษาด้วยยาสมุนไพรว่าจะท า
ให้หายจากการเจ็บป่วย ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ 
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา เห็นด้วยอย่าง
ย่ิง คิดเป็น ร้อยละ 45.00 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 13.00 
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 3.00 และไม่เห็นด้วยอย่าง ย่ิง 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.20 ซ่ึงอยู่ในระดับดี การ
บริโภคเคร่ืองเทศผัก สวนครัวเป็นประจ าท าใ ห้ร่างกาย
แข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่าง ย่ิง 
คิดเป็นร้อยละ 54.30 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
36.00 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 8.30 ไม่เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 1.30 และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.30 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ีย เป็น 4.42 ซ่ึงอยู่ในระดับดี การ
บริโภคผักพ้ืนบ้านเป็นประจ าท าให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็น
โรคง่าย (ได้ผลดีกว่าในบางโรค) พบว่า เห็นด้วยอย่าง ย่ิง 
คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็น ร้อยละ 
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30.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 10.30 ไม่เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 และไม่เห็นด้วยอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 
0.30 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.43 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
พืชสมุนไพรหาได้ง่ายใน ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วย
อย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 10.50 ไม่เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 1.80 และน้อยท่ีสุดไม่เห็นด้วยอย่าง ย่ิง 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.42 ซ่ึง
อยู่ในระดับดี รู้สึกสบายใจ และผ่อน คลายเมื่อเลือกวิธี
รักษาด้วยสมุนไพร พบว่าเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 38.30 
รองลงมาเห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 36.30 ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 22.30 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 3.00 
และไม่เห็นด้วย อย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.07 ซ่ึงอยู่ในระดับดี รู้สึกมีความเช่ือมั่น 
การรักษาโรคด้วยยาสมุน พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วย คิด
เป็นร้อยละ 40.80 ชอบการรักษาด้วยยาสมุนไพรมากกว่า
การได้รับการรักษาโรคจากยาแผนปัจจุบัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ เห็นด้วย ของ คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมา เห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 32.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ25.50 
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 4.80 และไม่เห็นด้วยอย่าง ย่ิง 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ โดย คิดเฉล่ียเป็น 4.02 
ซ่ึงอยู่ในระดับดี 

4. ด้านอิทธิพลคนรอบข้าง จากการศึกษา 
พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้างของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษา 
ท้ังหมด 400 คน พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้างของกลุ่ม
ตัวอย่างครอบครัวท่านเป็นผู้แนะน าท่าน ใ ช้สมุนไพร 
พบว่า จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมา จริง  คิด
เป็นร้อยละ 23.30 ไม่แน่ใจ คิด เป็นร้อยละ 16.80 ไม่จริง 
คิดเป็นร้อยละ 15.30 และไม่จริงอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.78 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพ่ือนท่านมีอิทธิพลต่อท่านในการดูแลสุขภาพ
ของ พบว่า ส่วนใหญ่จริง คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา 
จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.80 ไม่จริง  คิดเป็น ร้อยละ 
17.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 15.50 และไม่จริงอย่างย่ิง 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ โดย คิดเฉล่ียเป็น 3.65 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ดาราและผู้มีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อ
ท่านในการใช้ สมุนไพรดูแลสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่ ไม่
แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา จริง คิดเป็นร้อยละ 
28.80 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 13.80 จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 13.30 และไม่จริงอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.26 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
การโฆษนาท าให้ท าให้ท่านคล้อย ตาม พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่
แน่ใจ คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมา จริง  คิดเป็น

ร้อยละ 28.80 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 13.80 จริงท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 13.30 และไม่จริงอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.26 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง รูป รส กล่ิน สมุนไพรมีผลต่อความสนใจ ของ
ท่าน  พบว่า ส่วน ใหญ่ จริ ง  คิดเ ป็น ร้อยละ 38.00 
รองลงมา ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.30 จริง ท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 19.00 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 10.50 และไม่
จริงอย่าง ย่ิง  จ านวน 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.30 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.47 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
ใช้สมุนไพรเพราะพนักงาน ขายแนะน า พบว่า ส่วนใหญ่ 
จริง คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 22.30 ไม่ แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ไม่จริง คิดเป็น
ร้อยละ 10.80 และ ไม่จริงอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 9.50 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.54 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 

5. ด้านความต้ังใจ  จากการศึกษา พบว่า 
ด้านความต้ังใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมด 400 คน 
พบว่า ด้านความต้ังใจให้ความส าคัญในการใ ช้สมุนไพร
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ จริงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.00 
รองลงมาจริง คิดเป็นร้อยละ 21.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อย
ละ 17.50 ไม่จริง คิด เป็นร้อยละ 9.30 และไม่จริงอย่าง
ย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.12 
ซ่ึงอยู่ใน ระดับมาก ต้ังใจใช้สมุนไพรเมื่อไม่สบาย พบว่า 
ส่วนใหญ่ จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.30 องลงมา จริง 
คิดเป็นร้อยละ 25.50 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.30 ไม่
จริง คิดเป็นร้อยละ 8.30 และ 

25.50 ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 4.80 และ
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ โดย 
คิดเฉล่ียเป็น 4.02 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 

6.  ด้านอิทธิพลคนรอบข้าง จากการศึกษา 
พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้างของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษา 
ท้ังหมด 400 คน พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้างของกลุ่ม
ตัวอย่างครอบครัวท่านเป็นผู้แนะน าท่าน ใ ช้สมุนไพร 
พบว่า จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมา จริง  คิด
เป็นร้อยละ 23.30 ไม่แน่ใจ คิด เป็นร้อยละ 16.80 ไม่จริง 
คิดเป็นร้อยละ 15.30 และไม่จริงอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.78 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพ่ือนท่านมีอิทธิพลต่อท่านในการดูแลสุขภาพ
ของ พบว่า ส่วนใหญ่จริง คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา 
จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.80 ไม่จริง  คิดเป็น ร้อยละ 
17.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 15.50 และไม่จริงอย่างย่ิง 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ โดย คิดเฉล่ียเป็น 3.65 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ดาราและผู้มีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อ
ท่านในการใช้ สมุนไพรดูแลสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่ ไม่
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แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา จริง คิดเป็นร้อยละ 
28.80 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 13.80 จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 13.30 และไม่จริงอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 7.50 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.26 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
การโฆษนาท าให้ท าให้ท่านคล้อย ตาม พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่
แน่ใจ คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมา จริง  คิดเป็น
ร้อยละ 28.80 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 13.80 จริงท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 13.30 และไม่จริงอย่าง ย่ิง  คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.26 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง รูป รส กล่ิน สมุนไพรมีผลต่อความสนใจ ของ
ท่าน  พบว่า ส่วน ใหญ่ จริ ง  คิดเ ป็น ร้อยละ 38.00 
รองลงมา ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 23.30 จริง ท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 19.00 ไม่จริง คิดเป็นร้อยละ 10.50 และไม่
จริงอย่าง ย่ิง  จ านวน 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.30 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.47 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 
ใช้สมุนไพรเพราะพนักงาน ขายแนะน า พบว่า ส่วนใหญ่ 
จริง คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 22.30 ไม่ แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ไม่จริง คิดเป็น
ร้อยละ 10.80 และ ไม่จริงอย่างย่ิง คิดเป็นร้อยละ 9.50 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 3.54 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง 

7. ด้านความต้ังใจ จากการศึกษา พบว่า 
ด้านความต้ังใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาท้ังหมด 400 คน 
พบว่า ด้านความต้ังใจให้ความส าคัญในการใ ช้สมุนไพร
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ จริงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.00 
รองลงมาจริง คิดเป็นร้อยละ 21.30 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อย
ละ 17.50 ไม่จริง คิด เป็นร้อยละ 9.30 และไม่จริงอย่าง
ย่ิง คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 4.12 
ซ่ึงอยู่ใน ระดับมาก ต้ังใจใช้สมุนไพรเมื่อไม่สบาย พบว่า 
ส่วนใหญ่ จริงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.30 องลงมา จริง 
คิดเป็นร้อยละ 25.50 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 21.30 ไม่
จริง คิดเป็นร้อยละ 8.30 และใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นประจ า คิดเป็นร้อย
ละ 27.30 รองลงมา บ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 26.50 
บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.50 ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 
16.00 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.41 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือ รักษาอากา รท้องผูก พบ ว่า ส่ วนใหญ่ 
บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา บางคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.80 ไม่เคย
เลย คิดเป็นร้อยละ 17.80 และ นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
9.00 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.26 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง ใช้ สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
แน่น จุดเสียด พบว่า ส่วนใหญ่ บ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 

27.00 รองลงมา บางคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 24.50 เป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.80 ไม่เคยเลย คิดเป็น ร้อยละ 
17.80 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.26 ซ่ึงอยู่ในระดับ ปานกลางใ ช้
สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียนพบว่า ส่วนใหญ่ 
เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมา บ่อยคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 26.30 ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 20.00 
บางคร้ัง คิดเป็นร้อย ละ 14.30 และนานๆคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น2.47 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปาน กลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการไอระคายคอ
จากเสมหะ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นประจ า จ านวนคิด เป็น
ร้อยละ 37.50 รองลงมา บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.80 
ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 19.50 บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
15.00 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.30 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.51 ซ่ึงอยู่ใน ระดับปานกลาง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคพยาธิ พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่เคย
เลย คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมา บางคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 23.80 บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.50 เป็นประจ า คิด
เป็น ร้อยละ 17.50 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.30 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 1.95 ซ่ึงอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการ ผด ผ่ืน คัน พบว่า 
ส่วนใหญ่ บ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมา 
บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.50 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
19.50 ไม่เคยเลย คิดเป็น ร้อยละ 18.50 และนานๆคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 14.5ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.11 ซ่ึง
อยู่ในระดับ ปานกลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการ
กลาก เกล้ือน พบว่า ส่วนใหญ่ บ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
35.00 รองลงมา บางคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 23.50 เป็น
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 14.50 ไม่เคยเลย คิดเป็น ร้อยละ 
13.80 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.23 ซ่ึงอยู่ในระดับ อานกลาง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
พบว่า ส่วนใหญ่ บางคร้ัง  คิดอยละ 27.30 รองลงมา 
บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.50 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
22.00 ไม่เคย นร้อยละ 17.80 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 9.50 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.22 ซ่ึงอยู่ในนก
ลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการปวดฟัน พบว่า ส่วน
ใหญ่บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ – รองลงมา บ่อยคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่เคย
เลย คิดเป็น ร้อยละ 18.30 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
8.00 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 2.19 ซ่ึงอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการเคล็ดขัดยอด 
ปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ พบว่า ส่วนใหญ่ บางคร้ัง  คิด
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เป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา บ่อยคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
23.00 ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 22.50 เป็นประจ า คิด
เป็นร้อยละ 13.50 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.00 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ีย เป็น 1.96 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน
กลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาแพ้อักเสบจากแมลงกัด
ต่อย พบว่า ส่วนใหญ่ บางคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 32.30 
รองลงมา ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 24.00 บ่อยคร้ัง  คิด
เป็น ร้อยละ 23.00 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 13.00 
และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามล าดับ โดย คิด
เฉล่ียเป็น 1.93 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษาอาการเป็นเหา พบว่า ส่วน ใหญ่ ไม่เคยเลย คิด
เป็นร้อยละ 30.80 รองลงมา บางคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 
25.30 บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อย ละ 22.50 เป็นประจ า คิด
เป็นร้อยละ 13.30 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.80 
ตามล าดับ โดยคิด เฉล่ียเป็น 1.81 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน
กลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพใช้สมุนไพรเพ่ือการ
รักษาอาการขัดเบา พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่เคยเลย คิดเป็น
ร้อยละ 36.30 รองลงมา บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.80 
บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.30 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
12.00 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 
โดยคิดเฉล่ีย เป็น 1.69 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการนอนไม่หลับ พบว่า ส่วนใหญ่ 
ไม่เคยเลย จ านวน  153 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.30 
รองลงมา บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 31.80 บ่อยคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 19.00 เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 8.80 และ
นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ีย
เป็น 1.57 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ใช้สมุนไพรเพ่ือการ
รักษาโรคเบาหวาน พบว่า ส่วน ใหญ่ ไม่เคยเลย คิดเป็น
ร้อยละ 36.50 รองลงมา บางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 35.00 
บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อย ละ 13.00 เป็นประจ า คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดับ 
โดยคิด เฉล่ียเป็น 1.56 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคความดัน พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่ 
เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา บางคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 บ่อยคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.30 เป็นประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 10.80 และนานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.30 
ตามล าดับ โดยคิดเฉล่ียเป็น 1.57 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง
ลงมา 
  7.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพของประชาชน ต าบล
ลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

1. ด้านบุคคล  ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพัน ธ์ระหว่าง ปัจจั ยด้านข้อมู ลส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ
การศึกษา และรายได้กับการใ ช้สมุนไพรเพ่ือ การดูแล
สุขภาพ (p<0.05) รายได้ มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ
ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (P < 0.05) ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐาน เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ (p> 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ช่วงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือ การดูแลสุขภาพ (p>0.05) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ
ใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ กับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ระดับการศึกษา ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ
สมมติฐาน อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05) ซ่ึงปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

2.ด้านแรงจูงใจ ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูง ใจกับการใ ช้ 
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่าด้านแรงจูง ใจการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพไม่มี ความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p = 0.05) ซ่ึง
ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ด้านทัศนคติการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ 

ผลการศึกษา ปัจจั ยท่ีมี ความสัม พัน ธ์
ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติการใช้ สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่า
ทัศนคติต่อการใ ช้ สมุน ไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ (p < 0.05) ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 

4. ด้านอิทธิพลคนรอบข้าง ผลการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบ
ข้างมีความสัพันธ์กันทางสถิติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพ (p < 0.05) ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 

5. ด้านความต้ังใจ ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความต้ังใจกับการใ ช้ -
นไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ พบว่าด้านความต้ังใจการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพมี นามสัมพันธ์ทางสถิติกับ
การใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p < 0.05) ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐาน 
  
  7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
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7.2.1 ผลการอภิปรายการน าสมุนไพรมาใช้
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลาจากการน าสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา ผล
การศึกษา พบว่า ประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา น้ าสมุนไพรมาใช้ท้ังหมด 50 ชนิด เมื่อ
จ าแนกตามประเภท ได้ดังนี้ 

1. ประเภทต้น มี 29 ชนิด ไ ด้แก่ พริก
ข้ีหนู สรรพคุณ ยาระบาย , กระถ่ินไทย สรรพคุณ ยา
อายุวัฒนะ, ชมพู่ สรรพคุณ ป้องกันโรคหัวใจ , น้อยหน่า 
สรรพคุณ ยาแก้พิษงู, สะตอ สรรพคุณ รักษาโรคเบาหวาน
, มะกรูด สรรพคุณ แก้อาการคันบนศีรษะ , มะม่วง 
สรรพคุณ บ ารุง  ร่างกาย , มะละกอ สรรพคุณ ลดไข้ , 
มะพร้าว สรรพคุณ แก้กระหาย , ตะลิงปลิง สรรพคุณ 
ถอนพิษ, มะดัน สรรพคุณ ยาระบาย , มะยม สรรพคุณ 
แก้กลากเกล้ือน, ขนุน สรรพคุณ แก้ท้องร่วง, มะม่วง หิม
พานต์ สรรพคุณ ท้องอืด ท้องเฟ้อ, กล้วยน้ าว้า สรรพคุณ 
สมานแผล, ส้มแขก สรรพคุณ แก้ เสมหะ ชุ่มคอ , ตีนเป็ด 
สรรพคุณ กระชับมดลูก, ดีปลี สรรพคุณ บ ารุงน้ านม , 
ดอกชบา สรรพคุณ ฟอกโลหิต, ดาหลา สรรพคุณ แก้โรค
ผิวหนัง, มะเขือพวง สรรพคุณ แก้ไอชุ่มคอ, มะเขือเปราะ 
สรรพคุณ ถ่ายพยาธิ, กานพลู สรรพคุณ บรรเทาอาการ
ปวดฟัน, มะระข้ีนก สรรพคุณ ลดอาการปวด บ ารุงน้ าดี , 
มะรุม สรรพคุณ บ ารุงผิวพรรณ, ข้าวโพด สรรพคุณ บ ารุง
ร่างกาย, ข้ีเหล็ก สรรพคุณ เป็น - นอนหลับ , สัปปะรด 
สรรพคุณ ขับถ่าย, มะขาม สรรพคุณ ยาระบาย 

 2. ประเภทเถา มี 7 ชนิด ไ ด้แ ก่ 
แตงกวา สรรพคุณ ชุ่มช้ืนผิว, ฟักทอง สรรพคุณ สายตา , 
แตงโม สรรพคุณ คลายร้อน, มะเขือเทศ สรรพคุณ บ ารุง
ผิวพรรณ, หวาย สรรพคุณ เจริญอาหาร, ชะพลู สรรพคุณ 
แก้ไอ เจ็บคอ, 

 3. ประเภทหัว มี 6 ชนิด ไ ด้แก่ ข่า 
สรรพคุณ ขับลมจุกเสียด, ขิง สรรพคุณ ขับ คม ติดกรด , 
ขมิ้น สรรพคุณ แก้แผลสดพุพอง , ว่านหางจ ระเ ข้ 
สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ กระเทียม สรรพคุณ ช่วยใน
โรคความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคหัวใจ , มันส าปะหลัง 
สรรพคุณ ลด คอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 

 4. ประเภท ผัก มี 5 ชนิ ด ไ ด้แ ก่ 
ถ่ัวฝักยาว สรรพคุณ บ ารุงกระดูกและฟัน , ใบ สรรพคุณ 
แก้ร้อนใน, ต าลึง สรรพคุณ บ ารุงสุขภาพ แก้ตาแดง , ผัก
กูด สรรพคุณ ดับพิษ ดับ . ผักบุ้งไทย สรรพคุณ ถอนพิษ 
ดับร้อน, 

 5. ประเภทหญ้า มี 3 ชนิด ไ ด้แก่ ใบบอน 
สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ, ใบเตย - แอน บ ารุงหัวใจ ดับ
กระหาย รักษาโรคเบาหวาน , ตะไคร้ สรรพคุณ แก้
เลือดออกตามไรฟัน 
 7.2.2 การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเพ่ือ การดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านเพศ ผลการศึกษา พบว่า เพศ 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแล
สุขภาพ (p>0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการ
ใช้สมุนไพร อยู่ในระดับปาน กลาง เช่น ใ ช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษาอาการไอระคายคอจากเสมหะ และใช้สมุนไพร
เพ่ือการ รักษา อากา รคล่ืนไส้อาเ จียน  เป็นต้น  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับการการศึกษาของ จารุวรรณ ศรีสร้อย และ
คณะ (2545) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคยาต้ม
สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย 
อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา พบว่า เพศ ไม่
มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการบริโภคยา ต้มสมุนไพรของ
ประชาชนบ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
 2. ด้านอายุ ผลการศึกษา พบว่า อายุ 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพร เพ่ือการดูแล
สุขภาพ (p = 0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 
31-40 ปี มีการใช้สมุนไพร อยู่ ในระดับปานกลาง เช่น ใช้
สมุนไพรเพ่ือเพ่ือรักษาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย 
คลายกล้ามเนื้อ และใช้เพ่ือรักษาอาการแพ้อักเสบจาก
แมลงสัตว์กัดต่อย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จาร 
วรรณ ศรีสร้อย และคณะ (2545) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชน อานโคกลาย
ต าบลม่วงลายอ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา 
พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับ การบริโภคยาต้มสมุนไพร
ของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3. ด้านสถานภาพ ผลการศึกษา พบว่า 
สถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้ ช่ือการ
ดูแลสุขภาพ (p>0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 
มีการใช้สมุนไพร อยู่สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ ระดับ
ปานกลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการท้องผูก 
และใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษา - จะท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น 
จุดเสียด เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุ
วรรณ ศรีสร้อย - คณะ (2545) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย อ าเภอ
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เมืองจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ ภารบริโภคยาต้มสมุนไพรของ
ประชาชน บ้านโคกลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
 4. ด้า นศาสนา ผลการ ศึกษา  พบว่า 
ศาสนา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพร เพ่ือ
การดูแลสุขภาพ (p> 0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชน
ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา นับถือศาสนา
อิสลาม มีการใช้สมุนไพรอยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการเป็น ใช้ และใช้เพ่ือป้องกันยุงกัด 
เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณพร อิฐรัตน์ 
และคณะ (2541) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความรู้ ทัศนคติ ความ
พร้อม และพฤติกรรมการ ใ ช้สมุนไพรตามโครงกา ร 
สาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลในจังห วัดภาคใต้ของประเ ทศไทย ผล
การศึกษา พบว่า ศาสนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุข มูลฐานของ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้
ของประเทศไทย อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ 
 5. ด้านระดับการศึกษา ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ
ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p > 0.05) เนื่องจากส่วน
ใหญ่ศึกษาระดับประถมศึกษา มีการใ ช้ สมุนไพร อยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ใช้เพ่ือการรักษาอาการเป็นเหา และ
ใช้เ พ่ือรักษาอาการขัดเบา เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุกิจ ไชยชมพู (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค ของ
ประชาชนในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค ของ ประชาชนในเขต 
11 กระทรวงสาธารณสุข 
 6. ด้านอาชีพ ผลการศึกษา พบว่า อาชีพ 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้สมุนไพร คอแล
สุขภาพ (p>0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีการใช้สมุนไพร ระดับปานกลาง เช่น ใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการรักษาอาการปวดฟัน และใช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษา การนอนไม่หลับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ จารุวรรณ ศรีสร้อย และคณะ (2545) ไ ด้ท่ีมีผลต่อ
การบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย 
ต าบลม่วงลาย 
 ศึกษาเร่ือง ปัจจัยอ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ผลการศึกษา พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ โกดยาต้มสมุนไพรของประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 7. ด้านรายได้ ผลการศึกษา พบว่า รายได้ 
มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใช้สมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพ 
(p < 0.05) เนื่องจากผู้ท่ีมีรายได้ 2,001- 4,000 บาท/
เดือน มีการใช้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นใ ช้สมุนไพรเพ่ือการรั กษาโรคเบาหวาน และใ ช้
สมุนไพรเพ่ือ การรักษาอาการปวดฟัน เป็นต้น ผู้ท่ีมี
รายได้ 6,001 บาทข้ึนไป/เดือน มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการ
ดูแล สุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือ
การรักษาอาการกลาก เกล้ือน และใช้สมุนไพร เ พ่ือการ
รักษาอาการแพ้ อักเสบจากแมลงกัดต่อย เป็นต้น ผู้ท่ีมี
รายได้ 4,001- 6,000 บาท/เดือน มีการ ใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับมาก เช่น บริโภคอาหารเสริม
จากสมุนไพร และใช้ สมนไพรเพ่ือรักษาอาการ ผด ผ่ืน 
คัน เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ 
ศรีสร้อย และคณะ (2545) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ต าบล 
ม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา 
พบว่า รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ บริโภคยา
ต้มสมุนไพรของประชาชน ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
 8. ด้านแรงจูงใจ ผลการศึกษา พบว่า ด้าน
แรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้ สมุนไพร
เพ่ือการดูแลสุขภาพ (p>0.05) เนื่องจากส่วนใหญ่
แรงจูงใจกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการ ดูแลสุขภาพ อยู่ใน
ระดับสูง มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ใช้ สมุนไพรเพ่ือป้องกันยุง กัด และ
ใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการท้องผูก เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับ การศึกษาของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) ศึกษาปัจจัยท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อภัยภูเบศ
ของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา พบว่า 
ด้านแรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสถิติกับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศของ ผู้บริโภคใน
จังหวัดปราจีนบุรี 
 9. ด้านทัศนคติ ผลการศึกษา พบว่า ด้าน
ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการใ ช้ สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ (p < 0.05) เนื่องจากทัศนคติการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ ในระดับดี มีการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น 
สมุนไพรรักษาอาการ องผูก และสมุนไพรรักษาอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน เป็นต้น มีการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ อยู่ 4วะดับปานกลาง เช่น บริโภคอาหารเสริม
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จากสมุนไพร และใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการไข้ตัว  4 
เป็นต้น มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับ
มาก เช่น บริโภคผักพ้ืนบ้านเป็น อาหาร และด่ืมน้ า
สมุนไพร เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สุกิจ ไชย
ชมพู (2555) ศึกษา 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใ ช้สมุนไพรรักษาโรค
ของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข ผล
การศึกษา พบว่า ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรรักษาโรคสาธารณสุข ผลการศึกษา พนา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 10 .   ด้า น อิท ธิพลคนรอบ ข้า ง  ผล
การศึกษา พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้าง มีความสัมพันธ์
ทางสถิติกับ การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p < 
0.05) เนื่องจากอิทธิพลคนรอบข้าง อยู่ในระดับปานกลาง 
มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปาน
กลาง เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการไอ ระคายคอจาก
เสมหะ และใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาโรคพยาธิ เป็นต้น มีการ
ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่น ใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาอาการคล่ืนไส้อาเจียน และใช้
สมุนไพร รักษาอาการท้องเสียท้องเดิน เป็นต้น มีการใ ช้
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับมาก เช่น ด่ืมน้ า
สมุนไพร และบริโภคผักพ้ืนบ้านเป็นอาหาร เป็นต้น ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อภัยภูเบศของผู้บริโภค ในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า ด้านอิทธิพลคนรอบข้าง ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี 
 11.  ด้านความต้ังใจ ผลการศึกษา พบว่า 
ด้านความต้ังใ จ มีความสัมพันธ์ทาง สถิติกับการใ ช้ 
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ (p < 0.05) เนื่องจากความ
ต้ังใจ อยู่ในระดับมาก มีการใ ช้สมุนไพร เ พ่ือการดูแล
สุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น ใ ช้สมุนไพรรักษา
โรคเบาหวาน และใช้สมุนไพร รักษาโรคความดัน เป็นต้น 
มีการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปาน
กลาง เช่น ใช้ สมุนไพรรักษาอาการแพ้จากแมลงกัดต่อย 
และใช้สมุนไพรรักษาอาการนอนไม่หลับ เป็นต้น มีการ 
สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น 
ใช้สมุนไพรรักษาอาการกลาก เกล้ือน และใช้สมุนไพร
รักษาอาการปวดฟัน เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ผู้เ ข้า รับกา รฝึกอบรม หลักสูตร  นักวิจั ยทา ง
สังคมศาสตร์ รุ่นท่ี 46 (2538) ศึกษาการใช้สมุนไพรเป็น
ยาของประชาชน จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบว่า 

ความต้ังใจ มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรเป็นยาของ 
ประชาชน จังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสรุป
จากการศึกษาในคร้ั งนี้สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ว่าปัจจัยด้านข้อมูล  “คคล ได้แก่ รายได้ 
ปัจจัยด้านทัศนคติการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
ปัจจัยด้านอิทธิพล รอบข้าง ปัจจัยด้านความต้ังใจ  มี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพของ 
ชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนตัวแปร เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา AU ประชาชน ต าบลลิดล 
อาจ สุขภาพของประชา การศึกษา อาชีพ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล 
ของประชาชน ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จากผลการศึกษาดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพของประชาชน เดลิดล อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา เป็นผลร่วมกันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ สงสัยด้านทัศนคติการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ ปัจจัยด้านอิทธิพลคนรอบข้าง ปัจจัยด้าน 
ความต้ังใจ และปัจจัยด้านการใ ช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล
สุขภาพ ดังนั้น การวางแผนในการแก้ไข ปัญหาใดๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆ ปัจจัยร่วมกันเสมอ จึง
จะท าให้เกิดการใช้สมุนไพรเพ่ือ การดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง 
และเหมาะสม ไม่ควรน าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมาพิจารณา
เพียงปัจจัยเดียว 
 7.3 ข้อเสนอแนะ 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

7.3.1.1 จากผลการศึกษา พบว่า ด้าน
การใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรรณรงค์ ส่งเสริม เก่ียวกับการใช้สมุนไพรเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีใ ห้ไ ด้รับข้อมูล 
เก่ียวกับการ ใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพให้ถูกวิธีมาก
ข้ึน และน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการดูแล สุขภาพ
ต่อไป 
  7.3.1.2 จากผลการศึกษา พบว่า ด้าน
แรงจูงใจ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุข ชาวบ้าน อสม.ควรมีการส่งเสริมเก่ียวกับ การ
ใช้สมุนไพรควบคู่กับการออก ภายหลังกายในชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของสมุนไพร และ
รู้จักน าสมุนไพรใน ท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือท า
รายได้ให้กับตนเองเพ่ิมข้ึน 
  7.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  7.3.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านต่างๆ กับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแล สุขภาพ
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ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เ พ่ือใ ห้ข้อมู ล
ครอบคลุมย่ิงข้ึน 
  7.3.2.2 ควรมีการศึกษาการแปรรูป
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้มารับบริการ และ ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านสามแยก โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็น
ประชาชนผู้มารับบริการอายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และความ พึงพอใจของผู้มารับบริการด้านต่างๆ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ โดยใช้ค่า Chi-Square ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 
  ผลการวิจัย พบว่า จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.50 อายุอยู่ในช่วง 45 - 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.80 สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 49.90 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.90 อาชีพ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.00 และรายได้อยู่ในช่วง 9,001 - 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.60 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง ปัจจัยด้านบุคคลกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ สมรส อาชีพ 
และรายได้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจผู้รับบริการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ABSTRACT 
  The objective of this research was to study level of satisfaction of people who received services 
from Ban Samyaeg Health Promotion Hospital and correlated factors concerning their satisfaction of the 
services as received from the hospital.  The sampling population consisted of 385 people aged between 
15-60 years old who were residing in the service area of Ban Samyaeg Health Promotion Hospital, Cha-uat 
District, Nakhon Si Thammarat.  Questionnaires were used for collecting data.  The collected data was 
then analyzed using an application program yielding personal factors and level of satisfacti on in 
percentage, mean, and standard deviation figures.  Chi-square was also administered for correlation 
purpose. 
  Results from the study showed that, out of the 385 people involved in the study, most of them 
were female (74.50 %), aged between 45-54 years old (27.80 %), married (49.90 %), had scondary school 
education (49.90 %), considered themselves to be agriculturalists (39.00 %), and had a monthly income of 
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9,001-10,000 baht (36.60 %).  Overall, these people had a high level of satisfaction.  The study also found 
that personal factors namely gender, age, level of education, marital status, occupation, and income were 
correlated to their level of satisfaction and had a statistically significant difference (p<0.01).  
Keywords: people’s satisfaction, subdistrict health promotion hospital 
 
1. บทน า  
 นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขของรัฐบาลทุก
สมัย มุ่งเน้นในการปรับปรุงระบบ บริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน โดยรัฐบาลสมัยนายยก
รัฐมนตรี นาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ได้ยกระดับสถานีอนามัย
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยใน ระยะแรก ให้
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน าร่อง จ านวน 2,000 
แห่งท่ัวประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2553 และได้เ พ่ิม ท่ีเหลืออีก 
7,000 แห่ง ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ท้ังหมด ท่ัวประเทศ เมื่อ ปี พ. ศ. 2554 (ส า นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) โดยรัฐบาลในสมัย 
ต่อๆมา ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมาอย่างต่อเนื่อง  โดย นอกจากการพัฒนา
ด้านโครงสร้างแล้ว ยังมีการสนับสนุนให้มีการดูแลเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เน้นการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ 
ปรับลดพฤติกรรมเส่ียง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึง 
เป็นพ้ืนฐานของประชาชนในระยะยาวในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ประ ชาชนอย่า ง ย่ัง ยืน ( ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือสถานีอนามัย
เดิม เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ซ่ึงเป็น บริการด่านแรกท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และยังเป็นบริการสุขภาพท่ีรอบ
ด้าน เช่ือมโยง และ ต่อเนื่อง ท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้อง กันโรค การรักษาพยาบาล และ การฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพ และเน้นการท างานเชิง รุก ใ ห้บริการกลุ่ม
ประชาชนท่ีเข้าถึงบริการได้ยาก เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หรือ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ตลอดจนเป็นพ่ีเ ล้ียงใ ห้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ให้สามารถช่วย ดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ได้ซ่ึงจากข้อมูล
สถิ ติสา ธารณสุข  พบ ว่า  ผู้ ป่ วยนอกใ ช้ บ ริกา ร ท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มากท่ีสุดรองลงมาเป็น
โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลท่ัว/โรงพยาบาล
ศูนย์ตามล าดับ ซ่ึงบ่งบอกถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
ระบบบริการ ปฐมภูมิให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สร้างสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน และชุมชน (ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
 ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มี 4 
ด้าน คือ การส่ง เสริมสุขภาพ การป้องกัน โรค การ

รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เน้นการสร้าง
สุขภาพมากกว่าการซ่อม โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้เช่ือมโยงให้
ประชาชน ครัวเรือน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสุขภาพแนว
ใหม่ ท่ีสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของ 
ประชาชนท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท้ังกายใจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมท้ังเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายท้ัง  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนท่ีเ ก่ียว ข้อง เ พ่ือใ ห้กา ร
สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น โรงพยาบาล ชมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ไ ด้รับการพัฒนาม าอย่าง  ต่อเ นื่อง  ท้ัง ด้าน
โครงสร้างการปรับปรุงภูมิทัศน์ การให้บริการท่ีดี ลด
ระยะเวลารอคอย การ จัดระบบส่งต่อ การบริหารจัดการ 
รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยโรคเ ร้ือรัง  โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง 
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง มีการจัดระบบ
ปรึกษาแพทย์ทางไกล เพ่ือลดความแออัดของ ผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลขนาดใ หญ่ (ส านั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2555) 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
เป็นหน่วยงานข้ันปฐมภูมิท่ีได้รับการพัฒนาจากสถานี
อนามัยเพ่ิมข้ึนเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสามแยกเมื่อปี 2554 มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 3 
หมู่บ้าน มีประชากรท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 
3,120 คน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการด้าน สุขภาพ
จ านวน 4 คน คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล นักวิชาการสาธารณสุข และลูกจ้างประจ า 
รวมถึงมีการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกัน
ดูแลสุขภาพของคนใน ต าบล ส่วนบุคลากรสุขภาพด้าน
อ่ืนๆ  เ ช่น  เ ภสัช ทันแพท ย์ พยาบาลวิชา ชีพ นั ก
กายภาพบ าบัด ยังไม่ ลงมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งนี้ การให้บริการเป็นการบริการ
สุขภาพ แบบผสมผสานครอบคลุมท้ังด้านส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู สภาพ และ
การให้บริการมีลักษณะเป็นด่านหน้า มีการดูแลสุข
ภาพต่อเนื่องเป็นองค์รวม และเน้น แบบเชิง รุก มีอัตรา
ผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการเฉล่ีย 30 คนต่อวัน และเฉล่ีย
ประชากรท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี รับผิดชอบ 780 คนต่อเจ้าท่ี 1 
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คน ( โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก , 
2559) 
 การบริการท่ีมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จึงมีผลต่อการใ ช้บริการ ของประชาชน
ผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของงาน
บริการประชาชนผู้ใช้บริการ ท่ีมาติดต่อ ขอรับบริการ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกราย จะได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว และเสมอภาคมากน้อยเพียงใด หรือ
จะสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้ อย่างมี 
ประสิทธิภาพเพียงใด จึงจะเกิดความประทับใจ และเกิด
ความ พึงพอใจ  และ รวม ถึง มี ความคิด เห็น  ห รื อ
ข้อเสนอแนะการบริการด้านใดบ้าง จึงได้ก าหนดประเด็น
เพ่ือท าการศึกษาวิจัย เร่ือง “ความพึงพอใจของ ผู้มารับ
บริการ  อา ยุ 15 - 6 0 ปี ท่ี อา ศัยอ ยู่ ในเ ขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช” เ พ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยหวังท่ีจะได้น าข้อมูล และ
ผลงานวิจัยคร้ังนี้ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้
บรรลุผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจท่ี ได้รับ และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในอนาคต รวมท้ังได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การก าหนดนโยบายกา รพัฒนาหน่วยบริการของ
กระทรวง สาธารณสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เ พ่ือศึกษาความความพึงพอใจของ ผู้มารับ
บริการ  อา ยุ 15 - 6 0 ปี ท่ี อา ศัยอ ยู่ ในเ ขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาม
แยก อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 2.2 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของ
โร งพยาบาลส่ งเ สริ มสุขภาพต า บล บ้านสาม แยก        
อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช สามารถแบ่ง
ขอบเขตการศึกษาได้ ดังนี้  
  3.1 ด้านพ้ืนท่ี 

  พ้ืนท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากับ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด 
จังหวัด นครศรีธรรมราช 1.3.2 ด้านประชากร 
  1) เป็นผู้ท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 15 - 60 ปี  
  2) เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 หมู่ ท่ี 
3 และหมู่ท่ี 6 
  3) เป็นผู้มีสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ซ่ึงมีสถานพยาบาลปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก ต าบลชะอวด อ าเภอ
ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 3.3 ด้านเน้ือหา 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นความพึงพอใจในการมารับบริการ
ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ด้าน กระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการด้านการให้บริการ
ตรวจรักษา ด้าน ส่ิงอ านวยความสะดวก และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคล และความพึงพอใจ
ในการ มารับบริการด้านสาธารณสุข 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 4.1 เพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการ  อา ยุ 15 - 6 0 ปี ท่ี อา ศัยอ ยู่ ในเ ขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาม
แยก อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 4.2 อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ ผู้มา
รับบริการด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4.3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บล บ้ า นส าม แย ก อ า เ ภ อช ะ อ วด  จั ง ห วั ด 
นครศรีธรรมราช  
 4.4 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระดับความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต า บล บ้ า นส าม แย ก อ า เ ภ อช ะ อ วด  จั ง ห วั ด 
นครศรีธรรมราช  
 4.5 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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บ้านสามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช
 4.6 อาชีพมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ
บุคคล ของ ผู้ท่ีมารับบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก ได้แก่ 
 1) เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิงของผู้ท่ีมารับ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
 2) อายุ หมายถึง อายุจริงนับเป็นจ านวนเต็มของ ผู้
ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สามแยก นับจนถึงวันท่ีออกแบบสอบถาม โดยนับอายุ
เต็มปี 
 3) ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีแสดง
ถึงคุณลักษณะความรู้ ความสามารถของผู้ท่ีมารับบริการ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
 4) สถานภาพสมรส หมายถึง ฐานะทางสังคม
เก่ียวกับการสมรสของผู้ท่ีมารับ บริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
 5) รายได้ต่อเดือน หมายถึง การได้รับเงินเดือนของ
แต่ละบุคคล 
 6) อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพการงานของ
ของผู้ท่ีมารับบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสามแยก 
5.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ี
ดี ต่อการได้รับบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสามแยก แสดงออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ความ
พึงพอใจมาก ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ี สุด 
ซ่ึงมี 4 ด้านดังนี้ 
 1) ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ หมายถึง 
วิธีการให้บริการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สามแยก เช่น มีการให้บริการตามล าดับก่อน -หลั ง 
ระยะเวลาในการ ให้บริการ มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัยในการให้บริการ 
 2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านสามแยก ท่ี
เก่ียวข้องในบริการแก่ประชาชนท่ีเข้ามารับบริการ 
 3) ด้านการให้บริการตรวจรักษา หมายถึง การ
ให้บริการแก่ประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่น การให้ข้อมูล
เร่ืองโรคการรักษาของแพทย์ ความสุภาพ กริยามารยาท 

การแต่งการของเจ้าหน้าท่ี แพทย์รักษาเหมือนกันทุกราย
ไม่เลือกปฏิบัติ คุณภาพของยา 
 4) ด้าน ส่ิงอ านวยความสะ ดวก หม ายถึ ง ส่ิ ง
สนับสนุนต่อการด าเนินการให้บริการ ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก เช่น ประชาสัมพันธ์ 
ป้ายบอกจุดบริการ ความ สะอาดของสถานท่ีใ ห้บริการ
ในภาพรวมท่ีจอดรถ ห้องน้ า 
 
6. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 6.1 น าปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ ผู้มารับ
บริการด้านสาธารณสุขมาเป็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสาม 
 6.2 เป็ นแนวทาง ในการวาง แผนกา รบริกา ร
สาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 
7. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการด้านสาธารณสุข ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านสามแยก ต าบล
ชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7.1 ประชากร  
7.1.1 ประชากร 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ  
  1) เป็นผู้ท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 15 - 60 ปี 
  2) เป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 หมู่ ท่ี 
3 และหมู่ ท่ี 6 ต า บลชะอวด อ าเ ภอ ชะ อวด จ .
นครศรีธรรมราช 
  3) เป็นผู้มีสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าซ่ึงมีสถานพยาบาลปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก ต าบลชะอวด อ าเภอ
ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช  
 7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran, 1953  ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีต้องการ ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตัวอย่างท่ียอมให้ เกิดได้ คือ 0.05 ความเช่ือมั่น 95% 
หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า = 1.96 ไ ด้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จ านวน 384, 16 คน เพ่ือ
ลดความคลาดเคล่ือนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น 385 คน  
 7.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
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  การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จาก มารับบริการด้าน
สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 7.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ศึก ษา ค ร้ั ง นี้ ใ ช้
แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยไ ด้
สร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และ
ได้ปรับปรุงมาจาก สมเพียง บุตรรักษ์ 2550 โดยแบ่ง
โครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพและรายได้ 
 ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับบริการ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านสามแยก วัด
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือได้แก่ ด้าน กระบวนการข้ันตอนการบริการ 
จ านวน 3 ข้อ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีใ ห้บริการ ใ ห้บริการ 
จ านวน 4 ข้อ ด้านการให้บริการตรวจรักษา จ านวน 4 
ข้อ ด้านส่ิง7อ านวยความสะดวก จ านวน 4 ข้อ ความพึง
พอใจ ของผู้ใช้บริการ ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับดังนี้ 
 พึงพอใจน้อยท่ีสุด = 1 คะแนน  
 พึงพอใจน้อย = 2 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนน  
 พึงพอใจมาก = 4 คะแนน  
 พึงพอใจมากท่ีสุด = 5 คะแนน 
  ส าหรับการก าหนดกฎเกณฑ์ในการวัดระดับ
ความพึงพอใจนั้น ใช้วิธีการน าคะแนนสูงสุด ลบคะแนน
ต่ าสุด และหารด้วยจ านวนช้ัน ตามสถิติการวัดการ
กระจายของข้อมูล เพ่ือให้ได้ความ กว้างของอันตรภาค
ช้ัน (กัลยา วานิชบัญชา 2550)  
 การแปลความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผู้ป่วย ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึง
พอใจน้อย ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึง
พอใจปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความ
พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 3 ปัญหาท่ีพบจากการรับบริการ และ
ข้อเสนอแนะ ระปัญหาท่ีพบเมื่อเข้ารับบริการ จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต าบลในด้านต่าง ๆ 
 7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยไ ด้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ันตอน และ เงื่อนไขใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ผู้วิจัยไ ด้ด าเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยไ ด้
ด าเนินการติดต่อประสานงาน โรงพยาบาล ส่ง เสริม
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก เพ่ือขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของ ผู้มารับบริการด้าน
ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 7.3.1. เก็บข้อมูลบุคคลอายุต้ังแต่ 15 - 60 ปี  
 7.3.2. ไม่เก็บข้อมูลซ้ าบุคลเดิม 
 7.3.3. เลือกเก็บข้อมูลจากผู้ใ ช้บริการท่ีอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
 7.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเค ร่ืองมือการ
วิจัย 
  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้าง แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ข้ันตอนตามล าดับ ดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2) ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็น ข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถาม ก าหนดประเด็น และขอบเขตของค าถาม
ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัย 
 3) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดย
ปรับปรุงมาจากสมเพียง บุตรรักษ์ และคณะ (2550) 
 4) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างพร้อมแบบ
ประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงมีความรู้ และประสบการณ์
ทางด้านท่ีท าการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม เพ่ือ
ตรวจสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในการใ ช้ภาษา 
และข้อค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและมี
ความเหมาะสมตาม วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับคืน 
มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี้ 
 7.5.1 กา รวิ เ คร า ะห์ ข้ อมู ล ปัจ จั ยด้านบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
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การศึกษา และอาชีพปัจจุบัน โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 7.5.2 การวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของ ผู้มา
รับบริการ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ี ย (Mean) และ ค่าส่วนเบ่ียง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; S.D.) 
 7.5.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้าน
บุคคล ความ รู้ และทัศนคติเ ก่ียวกับ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร โดยใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi - Square) 
 
8.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช  
โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้
มารับบริการด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาล ส่ง เสริม
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ มารับบริการด้าน
สาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สามแยก โดยกลุ่มตัวอย่างท่ี ศึกษาเป็นประชาชนผู้มารับ
บริการอายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 385 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม ส าเร็จรูป สถิติท่ี ใ ช้
ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentege) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation , S. 
D.) และหา ความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึง
พอใจด้านต่าง ๆ โดยใช้ค่า ไคสแควร์ ( Chi-Square) 
ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ 
 8.1 สรุปผลการวิจัย  
 8.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  จากผลการศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 74.50 อายุ ส่วนใหญ่มีอายอยู่ ในช่วง 45-54 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 27.80 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 49.90 ระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่เรียนจบมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.90 
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 39.00 และรายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนอยู่

ในช่วง 9,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.60 
5.1.2 ความพึงพอใจต่อการมารับบริการ 
 1) ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจของ ผู้มารับบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านสามแยก กลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีศึกษาในภาพรวม ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.62 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากเช่นกัน 
 2) ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก กลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษาใน
ภาพรวม ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 
3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากเช่นกัน 
 3) ด้านการให้บริการตรวจรักษา ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก กลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษาใน
ภาพรวม ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 
3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากเช่นกัน 
 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก กลุ่มตัวอย่าง ท่ีศึกษาใน
ภาพรวม ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 
3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากเช่นกัน 
 8.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านสามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช สาม อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) เพศ จากการศึกษา พบว่าเพศกับความพึงพอใจ
ต่อการมารับบริการมีความสัมพันธ์อย่าง มีนัยส าคัญย่ิง
ทางสถิติ (p < 0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไ ว้ 
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมี
ความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์กัน ไ ด้แก่ ด้านกา ร
ให้บริการส่วนรักษา เช่น ผลท่ีได้จากการรักษาพยาบาล
ตรงตามความต้องการ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับวิจัย
ของ สรานนท์ อนุชน (2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อ การ
บริการท่ีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า ผล
การศึกษาพบว่า เพศกับความพึงพอใจ ต่อการใช้บริการมี
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ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p < 
0.05) 
 2) ช่วงอายุ จากการศึกษาพบว่า อายุกับความพึง
พอใจต่อการมารับบริการ มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนั ย
ย่ิงส าคัญทางสถิติ (p<0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไ ว้  เนื่อ งจากอายุทุ กช่วงมี  ความพึงพอใจท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีใ ห้บริการ เช่น 
การแต่งกาย บุคลิกภาพ เรียบร้อย ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคล้องกับการวิจัยของกรุณา คฤหเตชะ (2552) ไ ด้
ท าการศึกษา ความ พึงพอใจของ ผู้มารับบริการท่ีมีต่อ
การให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช
นคร เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า อายุกับความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ (p < 0.05) 
 3) สถานภาพการสมรส  จากการศึกษาพบว่า 
สถานภาพสมรสกับความพึงพอใจต่อการมารับบริการ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p < 
0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไ ว้ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า สถานภาพสมรสมีความพึงพอใจต่อการ
มา รับบ ริการ ท่ีมี ความ สัม พัน ธ์  กัน  ไ ด้แ ก่  ด้ า น
กระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ เช่น มีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน - หลัง ซ่ึงไม่ สอดคล้องกับการวิจัยของ
ของววรณอร แสงหิรัญ (2552) ไ ด้ท าการศึกษาความ
คาดหวังและความ พึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพ
การ ให้บ ริการของโ รง พยาบาลเซนต์เ มรี  จัง หวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพความพึงพอใจไม่
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
(p < 0.05) 
 4) ระดับการศึกษา  จากการศึกษาพบว่า ระดับ
กา รศึกษากับความพึงพอใจ ต่อ ผู้ม ารับบ ริการ  มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญย่ิงทางสถิติท่ีระดับ (p < 
0.01) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ัง  ไ ว้ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่าระดับการศึกษาในระดับต่างๆ มีความพึง
พอใจต่อการมารับบริการท่ี มีความสัมพันธ์กัน ไ ด้แก่ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ าสะอาด ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัย ของสรานนท์ อนุชน (2555) ไ ด้
ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ ผู้
มารับ บริ การต่อกา รบริการท่ี ห้องอุบัติเ หตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า ผลการศึกษาพบว่า เพศกับความ 
พึงพอใจต่อการใ ช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p < 0.05) 

 5) อาชีพ  จากผลการศึกษาพบว่า ยาชีพกับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับความเห็นท่ี กันอย่างมีนัยส าคัญย่ิงทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน การศึกษา
พบว่า อาชีพท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการมารับบริการท่ี
มีความสุขเท่ากัน ได้แก่ ด้านการให้บริการส่วนรักษา เช่น 
ได้รับการรักษาคุ้มๆ กับประโยชน์ ท่ี 16พ.ย.ภัย เก็บราย 
ของวรรณอร แสงหิรัญ (2552) ไ ด้ท าการศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจ 1 เท่ากับ  คุณภาพกา ร
ให้บริการของโรงพยาบาลเซนต์แมร่ี จังหวัดนครราชสีมา  
ความพึงพอใจ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (รายได้ของบุคคลต่อเดือน จากผล
การศึกษาพบว่า รายได้เฉล่ียครอบครัวต่อเลียนกับความพึง
พอใจต่อการมา รับบริการมีความสัมพันธ์กันอย่าง มี
นัยส า คัญย่ิ งทาง สถิติ ท่ีระ ดับ0. 05 ท่ี สุคตคล้องกับ 
สมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อ
เดือนท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ มารับบริการท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ เช่น การ
ให้บริการโดยไม่เลือก ปฏิบัติ เรียบร้อย ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคล้องกับการวิจัยของกรุณา คฤหเดชะ (2552) ไ ด้
ท าการศึกษา ความพึงพอใจของผู้มารับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช นคร
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า อายุกับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ (p < 0.05) 
 8.3 ข้อเสนอแนะ  
  8.3.1 ข้อเสนอท่ีได้จากการวิจัย 
   ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา
ความพึงพอใจของ ผู้มารับบริการ ด้าน สาธารณสุข ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยก ต าบลชะ
อวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการบริการสาธารณสุขของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามแยกในด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนความ ต้องกา รของ ผู้ม ารับ บริ กา ร
สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาม
แยก ซ่ึงจะเป็น ประโยชน์ต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยผู้มารับ บริการผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ซ่ึง
พอสรุปได้ดังนี้ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีจ านวน
ผู้ใช้บริการจ านวนมาก บางคร้ังท าให้ผู้ มารับบริการต้องรอ
รับบริการเป็นเวลานาน จึงควรมีการหยิบบัตรจัดล าดับคิว
การให้บริการ เพ่ือให้ ผู้มารับบริการได้รับการบริการอย่าง
เป็นระบบ และมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
  8.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
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  ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
สามแยก อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    ท าใ ห้
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไปดังนี้ 
  เพ่ือให้มีการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านสามแยก ควรมี
การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลท้ังในเขตและนอกเขต
พ้ืนท่ีรับบริการ และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ใ ห้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
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Health promoting behaviors of diabetic patients receiving services at Ban Pak 
PhaySubdistrict Health Promoting Hospital, ThaSak Sub-district District, Nakhon Si 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา 
ต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน73คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าแมน-วิทนีย์ (The Mann-Whitney  U - Test ) และค่าไคว์สแคว์ (Chi –Square 
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุในช่วง 60 ปีข้ึนไป  นับถือศาสนาอิสลามมีสถานภาพสมรส  จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เป็นส่วนใหญ่   ภาวะแทรกซ้อนเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง โดยมีระยะเวลาป่วยเป็นโรคเบาหวานช่วง 1-5 ปี  ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ท่ีระดับท่ีไม่ดี (ตามข้อเสนอแนะ
ในเนื้อหา ใช้ค่าใด FBS หรือ FCG) ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง การต้ังเป้าหมายชีวิตอยู่ระดับมากความวิตก
กังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วยอยู่ในระดับปานกลางและมีพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพอยู่ในระดับดีและ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลา ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน ความ
วิตกกังวลต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยส าคัญทาง สถานภาพสมรสและระดับน้ าตาลใน
เลือดต่างกันมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการต้ัง เป้าหมายชีวิต
ต่างกันมีพฤติกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญอย่างย่ิงทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปท่ีการต้ังนัยส าคัญทาง
สถิติระดับเดียวกันทุกตัวแปร 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ABSRACT  
The objective of this research was to study people’s levels of health promotion behavior and 

compare their personal factors with their health promotion behavior.  The study took place within the 
service area of Ban Pak Paya Health Promotion Hospital, Tha Chak Subdistrct, Muang District, Nakhon Si 
Thammarat.  The sampling population consisted of 73 people.    t-Test, with the collected data involving 
people with diabetes.  Schaffe formula was administered to find paired differences.  
 Results from the study showed that most of the correspondents were female and aged at least 
60 years old.  Most of these people were Muslims, married, had elementary school education, and had 
no specific occupation and thus no income.  These people were found to have complications arising from 
having high blood pressure and had had diabetes for a period of between 1-5 years.  Level of sugar was 
found to be at an undesirable level.  Knowledge of diabetes was at high level.  These people had set 
their life goal at high level while their concern about poor health was at average level.  In regard to their 
health promotion behavior, the study found this to be at good level.  Concerning comparison of personal 
factors namely gender, age, level of education, occupation, income, complications arising from having 
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diabetes, time duration knowing about diabetes, and anxiety with health promotion behavior, analysis of 
data showed that, in terms of correlation, there was no statistically significant difference (p > 0.05) while 
there was statistically significant difference when marital status and sugar level were used in the analysis 
(p > 0.05) .  Life goal setting factor was also found to have a high level of correlation with their health 
promotion behavior showing a statistically significant difference of p > 0.01. 
Keywords: health promotion behavior, diabetes 
 
1.บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรัง ท่ีเป็นปัญหาส าคัญ
ทางด้านสาธารณสุขข้อมูลสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติไ ด้
รายงานว่าในปัจจุบันท่ัวโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4
ล้านคนต่อปีเฉล่ีย 8 วินาทีต่อหนึ่งคนส าหรับผู้ป่วยเป็น
เบาหวานปัจจุบันมีถึง 371ล้านคนและประมาณ 280 ล้าน
คนเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อโรคเบาหวานกาดว่าปีพุทธศักราช 
2571 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ถึง500ล้านคน (ส านักโรคไม่
ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

ส าหรับประเทศไทยปี 2555 พบผู้เสียชีวิตจาก
โรคเบาหวานท้ังหมด 7749 รายหรือเฉล่ียวันละ 12 คนคิด
เป็นอัตราการตายด้วยโรคเบาหวาน 12.06 ต่อ 100 ,000 
ประชากรและมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 674 ,826 
คร้ังคิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน เท่ากับ 1 ,050.05 
ต่อแสนประชากรการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ัง ท่ี4 พ.ศ. 2551 -
2552 ความชุก ของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 
ปีข้ึนไปมีร้อยละ 6.9 หรือ 3,185,639 คนโดยผู้หญิงมีความ
ชุกสูงกว่าในผู้ชายพบร้อยละ 7.7 หรือหกตามล าดับและ
ความชุกเพ่ิมข้ึนตามอายุจากร้อยละ 0.6 ในกลุ่มอายุ 15 
ถึง 29 ปีความทุกข์เพ่ิมสูงข้ึนพบในกลุ่มอายุ 60 - 69 ปี
ร้อยละ 16 .7 (ส านั กนโยบายและยุทธศาสตร์ส านั ก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,2555)   

กระทรวงสาธารณสุขได้แต่เราถึงความส าคัญของ
โรคเบาหวานท่ีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของ
ประเทศจึงมีนโยบายและควบคุมโรคเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดีวิถีไทยพ.ศ. 2554 ถึง  2563 ข้ึนซ่ึงควบคุมห้าโรคคือ
โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือด
สมองและ โรคมะเร็ งโดยมีแน วทางการแก้ไขปัญหา
โรคเบาหวานคือการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพและ
การคัดกรองความเส่ียงโรคอ้วนลงพุงและเบาหวานสอง
ระดับระดับชุมชนและระดับสถานบริการเพ่ือลดปัจจัยเส่ียง
อาจลดอัตราการเกิดและความรุนแรงของโลกเนื่องจาก

เบาหวานเป็นสาเหตุของผู้ป่วย และตายก่อนวัยอันควรจาก
โรคแทรกซ้อนทางตาไตระบบประสาทหัวใจหลอดเลือด
สมองด้วยจากการส ารวจสถานะสุขภาพอนามัยของคนไทย
อายุ 15 ปีข้ึนไปพบหนึ่งในสามของผู้ป่วยท่ีเป็นเบาหวาน
ป่วยโดยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนส่วนท่ีได้รับการวิชัยจากแพทย์
บอกว่าเป็นเบาหวานร้อยละสามไม่ได้รับการรักษาโดยมีผู้ท่ี
ได้รับการรักษาและสามารถควบคุมน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติเพียงร้อยละ 29 เท่านั้นท่ีเหลือร้อยละ 71 ควบคุม
ระ ดับน้ า ตาล ใน เ ลือดไ ม่ ไ ด้ท า ใ ห้ มี ความ เ ส่ีย งเ กิด
ภาวะแทรกซ้อนสูงและมีโอกาสใช้ชีวิตว่าเร็วโดยร้อยละ 95 
ของผู้ป่วยเบาหวานขณะนี้เป็นเบาหวานชนิดท่ีสอง ท่ีเกิด
จากพฤติกรรมคือการปล่อยตัวให้อ้วนไม่ออกก าลังกายกิน
อาหารหวานมันเค็มเกินพอดี เบาหวานชนิดนี้สามารถ
ป้องกันได้โดยปรับพฤติกรรมสุขภาพเช่นลดหรือควบคุม
ปัจจัยเส่ียงโดยเฉพาะน้ าตาลท่ีมีอันตรายการบริโภคในคน
ไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วตลอดจนการออกก าลังกายท่ี
เหมาะสม(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) 

จากการส ารวจข้อมูลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อปี 2554 ถึง  2556 พบอัตราป่วย เบาหวานชนิดนี้
สามารถป้องกันได้โดยปรับพฤติกรรมสุขภาพเช่นลดหรือ
ควบคุมปัจจัยเส่ียงโดยเฉพาะน้ าตาลท่ีมีอันตรายการบริโภค
ในคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วตลอดจนการออกก าลังกายท่ี
เหมาะสม ส านั กนโ ยบายและยุทธศาสตร์กระ ทรวง
สาธา รณสุข 25 57 จากการส ารวจ ข้อมู ลในจั งหวัด
นครศรีธรรมราชเมื่อปี 2554 ถึง  2556 พบอัตราป่วย 
เท่ากับ 765.26,840.26,861.11 ต่อแสนประชากร(ส านัก
นโ ยบายและยุทธศาสตร์ส า นัก ง านปลัดกระ ทรวง
สาธารณสุข, 2557) ข้อมูลรายงานของส านัก NCD ระบ
ของเขต 11 เป็นสถิติท่ีเป็นปัจจุบัน ปี 2560 ซ่ึงมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ปากพญ า   ต า บล ท่ า ซัก   อ า เ ภอ เ มื อง   จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชได้เปิดบริการคลินิกใ ห้บริการแก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานโดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่า
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ซัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 73 คน
ซ่ึงมีเหตุการณ์เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่เช่น
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตการบริโภคอาหารการออกก าลัง
กายการจัดการความเครียด(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปากพญา,2558) 

  จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าใ ห้คณะผู้วิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการ  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง  
จัง หวัดนครศรี ธรรม ราช   ซ่ึ งผลกา ร ศึกษาดัง กล่ า ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา น ามาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการสู้สู้สุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับ
บริการ  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา  
ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมารับบริการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  สามารถแบ่งออกตามความคิดได้ดังนี้ 

 3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1.การศึกษาพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มี 6 ด้าน 

1.ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
2.ด้านการออกก าลังกาย 
3.ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
4.ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
5.การพาอาได้การพัฒนาทางจิตวิณญาณ 
6.ด้านการจัดการความเครียด 

2. การศึกษาปัจจัยด้านต่างๆกับพฤติกรรมกา ร
ส่ง เสริมสุขภาพของ ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา ต าบลท่าซัก 

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย  4 
ปัจจัยดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคล เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพ สม รส  ร ะ ดับกา ร ศึกษาอา ชีพราย ไ ด้
ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นเบาหวาน ระดับ
น้ าตาลในเลือดคร้ังสุดท้าย 

2.ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน 
3.ปัจจัยด้านการต้ังเป้าหมายชีวิต 
4.ปัจ จัยด้านความวิตก กังวล เก่ียว กับกา ร
เจ็บป่วย 

 3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ
ต าบลปากพญา  ต า บลท่ าซัก  อ า เภอ เมือง   จั งหวัด
นครศรีธรรมราชท้ังหมด 4 โมงจ านวน 73 คนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา, 2558 

 3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ท้ังหมด4 หมู่บ้าน คือหมู่ท่ี6 หมู่ท่ี7 หมู่ ท่ี 
8 และหมู่ท่ี 9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาก
พญา 

 
4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

เ ป็ น  Outcomeแล ะ Impact ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก
ผลการวิจัย 4.1และ 4.2 เป็นวัตถุประสงค์การวิจัย นั่นคือ 
Output ท่ีไ ด้จ ากการ ศึกษาค ร้ัง นี้  ไ ด้ส ารสนเ ทศจาก
ผลการวิจัย ใครน าไปใช้ประโยชน์บ้าง  
 4.1 ข้อมูลท่ีไ ด้จากการวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปากพญา  ต าบลท่าซัก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางส่งเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป 

 
5.วิธีการด าเนินการวิจัย 

  5.1การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
5.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด ท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพญา ต าบลท่าซัก อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังหมด4หมู่ บ้านจ านวน 73 
คน 
กลุ่มตัวอย่างใช้ประชากรท้ังหมดเป็นหน่วยในการศึกษา 

 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
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เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
สอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร 
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รา ย ไ ด้ต่อ เ ดือน  ภา วะ แทรกซ้อนระยะ เ วลา ท่ี ป่ วย
โรคเบาหวาน ระดับน้ าตาลในเลือดคร้ังสุดท้าย 

ส่วนท่ี 2 ความ รู้เ ก่ียวกับโรคเบาหวานโดยมี
ลักษณะเป็นค าถามประเมินความรู้จ านวน 20 ข้อ 

เกณฑ์คะแนน 
ตอบถูก   ให้  1   คะแนน 
ตอบผิด  ให้  0 คะแนน 
คะแนนการวัดเป็นคะแนน Dichotomous คือ

ตอบถูกให้ 1 ตอบ ผิดให้ 0 คะแนน เป็นการวัดระดับ 
Nominal scale ไม่สามารถน ามาหาค่าเฉล่ียได้ การวัดตัว
แปรนี้หาได้เพียงค่าความถ่ีเท่านั้น  

การวัดระดับความ รู้เ ร่ืองโรคเบาหวานราย
ข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของBest, (1977) ดังนี้ 
Best 1977 : 204 -207 ไม่ได้ระบุตามท่ีอ้างอิง 

เกณฑ์การวัดต้องปรับให้เป็นระดับกลุ่มคะแนน
เช่น ความรู้ระดับต่ า  0 – 6 คะแนน   
      ความรู้ระดับปานกลาง   7 – 13 คะแนน 
      ความรู้ระดับสูง มีค่าคะแนน 14 -20 คะแนน 
      ส่วนท่ี 3 การต้ังเป้าหมายชีวิตลักษณะแบบสอบถาม
เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 20 ข้อลักษณะค าถาม
เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับดังนี้ 
มาก  หมายถึง  ตรงกับความเป็นจริงระดับมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงระดับปานกลาง 
น้อย  หมายถึง  ตรงกับความเป็นจริงในระดับน้อย 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนคือข้อความท่ีแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
การต้ังเป้าหมายชีวิตจะได้คะแนนจาก1-3 ให้คะแนน 
ต้ังเป้าหมายชีวิตมาก   ให้คะแนน 3 คะแนน 
ต้ังเป้าหมายชีวิตปานกลาง  ให้คะแนน  2 คะแนน 
ต้ังเป้าหมายชีวิตน้อย  ให้คะแนน 1 คะแนน 
คะแนนการวัดเป็นคะแนน   เป็นการวัดระดับ Ordinal 
scale ไม่สามารถน ามาหาค่าเฉล่ียได้ การวัดตัวแปรนี้หาได้
เพียงค่าความถ่ีเท่านั้น  
การแปลผลค่าคะแนนจัดกลุ่มเช่นเดียวกับตัวแปรความ รู้ 
(คะแนนเต็ม 3x20= 60 คะแนน) 
เช่น เป้าหมายชีวิตต่ า คะแนน 1 – 20 
        ปานกลาง 21-40 
        สูง 41-60 

ส่วนท่ี 4 ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วย
เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและพัฒนาเคร่ืองมือตาม
นิ ย าม ศัพท์จ ากกา รทบทวนวรรณกรรม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 20 ข้อ
ลักษณะค าตอบท าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
มี 3 ระดับคือ 

มาก   หมายถึง  ตรงกับความเป็นจริงระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงระดับ

ปานกลาง 
น้อย  หมายถึง  ตรงกับความเป็นจริงระดับน้อย 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงหนึ่ง ตัวเลือกโดยมี
เกณฑ์ การ ใ ห้คะ แนน คือ ข้อความ ท่ีแสดงว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการต้ังเป้าหมายชีวิตจะได้คะแนนหนึ่งถึง 3 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วยมาก   ใ ห้
คะแนน 1 คะแนน 

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วยปานกลาง  
ให้คะแนน 2 คะแนน 

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วยน้อย   ใ ห้
คะแนน  3 คะแนน 

การวัดระดับของความวิตกกังวลเก่ียวกับการ
เจ็บป่วยพิจารณาตามเกณฑ์ของBest, (1977) ดังนี้ 

การแปลความหมายคะแนนของความวิตกกังวล 
เก่ียวกับการเจ็บป่วยแบ่งอันตรภาคช้ันเป็น 3 ช้ัน

ให้เกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.66 หมายถึง ความวิตกกังวล

เก่ียวกับการเจ็บป่วยอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.67 ถึง 2.33 หมายถึง ความวิตกกังวล

เก่ียวกับการเจ็บป่วยอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.34 ถึง 3.00 หมายถึง ความวิตกกังวล

เก่ียวกับการเจ็บป่วยอยู่ในระดับมาก 
ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย

เบาหวานจ านวน 36 ข้อแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบ  3 
ค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับดังนี ้

ปฏิบัติเป็นประจ า  หมายถึง  ได้ปฏิบัติกิจกรรม
นั้นๆ 4-7วันใน 1 สัปดาห์ 

ปฏิบัติเบนเป็นบางคร้ัง  หมายถึง ไ ด้ปฏิบั ติ
กิจกรรมนั้นๆ 1-3 วันใน 1 สัปดาห์ 

ไม่เคยปฏิบัติเลย  หมายถึง   ไม่เคยปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ เลยภายใน 1 สัปดาห์เกณฑ์ 
การให้คะแนนแบบสอบถาม 

ปฏิบัติเป็นประจ าให้คะแนน 2 คะแนน 
ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง  ให้คะแนน 1 คะแนน 
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ไม่เคยปฏิบัติเลย  ให้คะแนน 0 คะแนน 
จากการประเมินระดับพฤติกรรมการส่ง เสริม

สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อันตรภาคช้ันดังนี้ 

การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานแบ่งออกเป็นอันต
ภาคช้ัน 3 ช้ันใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

ค่ า เ ฉ ล่ี ย  0.00 ถึ ง  0.66 หม าย ถึ ง  ร ะ ดั บ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปรับปรุง 

ค่ า เ ฉ ล่ี ย  0.67 ถึ ง  1.33 หม าย ถึ ง  ร ะ ดั บ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ า เ ฉ ล่ี ย  1.34 ถึ ง  2.00 หม าย ถึ ง  ร ะ ดั บ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี 
ตัวแปร ความวิตกกังวลและ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
วิเคราะห์และแปลผลเช่นเดียวกับตัวแปรความ รู้ และการ
ต้ังเป้าหมายชีวิต เนื่องจากเป็น scale การวัดตัวแปรใน
ระดับเดียวกันคือ Ordinal scale ท่ีหาได้เพียงความถ่ีและ
ร้อยละเท่านั้น 

5.3 การสร้างเค ร่ืองมือแล ะทด สอบความ
เชื่อมั่นของเคร่ืองมือวิจัยซ่ึงในการทดสอบเคร่ืองมือในคร้ัง
นี้ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ทดลองใช้เคร่ืองมือ
กับผู้ป่วยท่ีมีคุณลักษณะเดียวกัน ท่ีไหน จ านวนก่ีคน 
ค านวณด้วยค่า...(ซ่ึงคะแนน 0,1 ต้องหาค่าความเช่ือมั่น
ด้วยสูตร KR-20 ) ท้ังฉบับมีค่า 0.80 
ค่า Validity เป็นอย่างไร (จากผู้เช่ียวชาญอ่านเคร่ืองมือ ค่า 
IOC)  

5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคร้ังน้ีผู้ศึกษาสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
      5.4.1 ผู้วิจัยได้รายงานตัวและแนะน าตัวกับ
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากพญา ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากพญา เป็นบุคลากรใน 
รพ.สต.นี้หรือไม่ ถ้าเป็นก็ไม่จ าเป็นต้องรายงานตัวต าบลท่า
ซัก อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะน าตัวต่อผู้น า
ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย และเพ่ือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลรวมท้ัง ท าหนังสือขอความร่วมมือใน การรวบรวม
ข้อมูล ท าหนังสือก่อนช้ีแจง  

5.4.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง ดังมีข้ันตอนดังนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย
ในการเก็บข้อมูลพิทักษ์สิทธ์ิผู้รับบริการอย่างไร  

  1) ผู้ วิ จั ย เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ตามวันท่ีนัดหมายคลีนิคโรค
เร้ือรัง ทุกวัน(รพ.สต.จัดคลินิก NCD วันไหน ระบุไป) 

   2) กรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถมารับบริการ
ตามวัน เวลาท่ีก าหนด หรือกลุ่มผู้ป่วยท่ีไม่ได้อยู่ในช่วงการ
ติดตามผลการรักษาผู้วิจัยจะไปเก็บข้อมูลท่ีบ้าน ตาม
รายช่ือ และท่ีอยู่ตามทะเบียนของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ 

   3) การเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยจะเป็นผู้
ถามด้วยตนเองท้ังหมด  

   4) ผู้วิจัยไม่เก็บรวบรวมข้อมูลกรณีผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีเคยมารับบริการมีการย้ายถ่ินฐานหรือย้าย
ออก จากเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   5) ผู้ วิ จั ย เ ก็บรวบรวม ข้อมู ลจ าก
แบบสอบถาม จากผู้ ป่วยร ายใหม่  ท่ีมา รับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านปากพญา  
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน ใ ช้
สถิติการแจกแจง ความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละ ตรวจให้คะแนน
และรวบรวมคะแนนเต็มด้านความรู้ และตามเกณฑ์การจัด
กลุ่มคะแนน 
5.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการต้ังเป้าหมายชีวิต ใ ช้
สถิติการแจกแจง ความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความวิตกกังวลเก่ียวกับ
การเจ็บป่วย ใช้ สถิติการแจกแจงความถ่ี ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เช่นเดียวกับ 5.5.2 
5.5.5 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วย โรคเบาหวานกับปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยใช้ค่า t-Test, 
One way Anova และการเปรียบเทียบความ แตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ Schette 
กรณีท่ีเปรียบเทียบความแตกต่างตามสมมุติฐานต้องใช้การ
ทดสอบของ แมน -วิทนีย์ (The Mann-Whitney  U - 
Test คือ 2 ตัวแปร เช่น เพศชาย หญิง) เนื่องจากข้อมูลอยู่
ในระดับการวัด Ordinal scale ถ้ามากกว่า 2 กลุ่ม ใ ช้ค่า 
Chi Square (การวิเคราะห์ให้ Crosstab ตามตัวแปรท่ีจัด
กลุ่ม เช่น ความวิตกกังวลกับ พฤติกรรม จัดกลุ่มตามค่า
คะแนน ได้ตัวแปรละ 3 กลุ่ม Crosstab 3x3 แล้ววิเคราะห์
ผล) 
  
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 6. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้สามารถสรุป และอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1) ข้อมูลท่ัวไปผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดร้อยละ 79.45 มีอายุ 60 ปีข้ึนไ ป ร้อยละ 41.10 
รองลงมา คือ มีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 34.25 , 40 - 49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 19.18 และน้อยท่ีสุดมีอายุ 30 - 39 ปี ร้อย
ละ 5.48 ผลการวิจัยสามารถแสดงเป็นตาราง ท าใ ห้อ่าน
และดูผลได้ง่าย นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 
87.67 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.12 รองลงมาคือ
หม้ายและแยกกันอยู่ ร้อยละ 12.33 , หย่าร้าง ร้อยละ 
5.48 และ โสด คิดเป็นร้อยละ 2.74 ระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดร้อยละ 78.08  
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 41.10 รองลงมาคือ 
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.77,รายได้เดือน พบว่าไม่มี
รายได้ ร้อยละ 44.79 รองลงมา 5,00?? - 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.62 การมีภาวะแทรกซ้อน ส่วนใหญ่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 71.23  ระยะเวลาท่ีป่วยเป็น
เบาหวาน ส่วนใหญ่พบการเจ็บป่วย 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
71.23 รองลงมาคือ 6 - 10 ปี ร้อยละ 36.99 , 11 - 15 ปี 
คิด เป็นร้อยละ 10.96 , 16 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.59 
และมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.11 ระดับ ( เกิน 
100%???) ระดับน้ าตาลในเลือดกระแสโลหิตคร้ัง สุดท้าย 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ใน
ระดับไม่ดี (บอกค่าระดับ เช่น FBS มากกว่า 200 หรือการ
คัดกรองท่ีเจาะเลือดจากปลายนิ้วใ ช้ค่า FCG ใ ห้ระบุตาม
เกณฑ์การจัดกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ตามหลักการคัดกรองให้
ถูกต้องตามหลักวิชา) คิด เป็นร้อยละ 87.67 และระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 12.33 

2) การศึกษาระดับความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน 
จากผลการศึกษาระดับความ รู้เ ก่ียวกับโรคเบาหวานใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับความรู้สูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.86 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 

3) ระศึกษาระดับการต้ังเป้าหมายชีวิต 
จากผลการศึกษาระดับการต้ังเป้าหมายชีวิตในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.38 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.26 

4) การศึกษาระดับความวิตกกังวลเก่ียวกับความ
เจ็บป่วย 
จากการศึกษาระดับความวิตกกังวลเก่ียวกับความเจ็บป่วย
ส่วนใหญ่ อยู่ใน ระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.06 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 

5) การศึกษาระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยเบาหวาน 6 ด้าน จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1
ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพของผู้ป่วย โรคเบาหวานในภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.29 ด้านท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้านการออกก าลังกายใน ภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.57 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 ด้านท่ี 3 ระดับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้านพฤติกรรมการบริโภค
อาหารใน ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
1.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ด้านท่ี 4ระดับ
พฤติกรรมส่ง ภาพรวม พบว่า อยู่ในระ ระดับพฤติกรรมส่ง
เสริ พบว่า อยู่ในระดับดี กรรมส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน - อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่า กับ  0.48 ด้า นท่ี  5 ส่ง เส ริม สุขภาพของ ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณในภาพรวมอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.37 ด้านท่ี 6 ระดับ เสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้านการจัดการความเครียดในภาพรวม พบว่า 
อยู่ ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.34 

ข้อ 2) – 5) สรุปผลใหม่การการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
ได้เสนอแนะไว้แล้วเบ้ืองต้น  

6.2 การทดสอบสมมุติฐาน ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านต่างๆกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย  

1) ปัจจัยด้านบุคคล ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา รับ
การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาท่ีป่วย
เป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนน้ าตาลในเลือดคร้ัง
สุดท้าย พบว่า วิเคราะห์ใหม่และสรุปผลตามการใ ช้สถิติ 
วิธีการเขียนสรุปผล ดังนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีเพศต่างกัน
มีพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (กรณีท่ีไม่ Significance คือยอมรับH0 ) 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีการนับถือศาสนาต่างกันมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05(กรณีท่ี SignificanceคือปฏิเสธH0 ) 

เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วย โรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อายุต่างกัน มี พฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ศาสนาต่างกันมีพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ
การศึกษาต่างกัน มี พฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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(p> 0.05) ซ่ึงป ฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกัน รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย โรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ีว่า รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกันสถานภาพสมรสต่างกัน 
มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย โรคเบาหวาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการ วิจัย ท่ีว่า  สถานภาพสมรส ต่าง กัน มี
พฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แตกต่างกัน อาชีพ คางกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง 
10 อ (p>0.05) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า อาชีพ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคเบา
โรคเ บาหวานแตกต่า ง กัน  ระ ยะ เ วลาท่ี ป่ วย เ ป็น
โรคเบาหวานต่างกัน มีพฤติกรรมการ เสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
< 0.05) ซ่ึงยอมรับ สมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ระยะเวลาท่ี
ป่วยเป็นโรคเบาหวานต่างกัน มีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพ องผู้ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกัน ภาวะแทรกซ้อน
ต่างกัน  มีพฤ ติกรรม การส่ ง เสริ มสุขภาพของ  ผู้ป่วย
โรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ว่า ภาวะแทรกซ้อน
ต่าง กัน มีพฤติกรรม กา รส่ง เส ริมสุขภาพของ ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานแตกต่างกัน และระดับน้ าตาลในเลือดคร้ัง
สุดท้ายต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย 
โรดเบาหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ระดับน้ าตาลใน
เลือดคร้ังสุดท้ายต่างกัน มีพฤติกรรมการส่ง เสริม สุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน แตกต่างกัน 

ให้สรุปว่าปัจจัยใดบ้าง ท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ปัจจัยใดบ้างท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จะส้ัน กระชับ อ่านเข้าใจง่าย ไม่ต้อง
เขียนว่าสอดคล้อง ไม่สอดคล้องสมมุติฐาน 

2) ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน 
ผลการศึกษาเปรียบ เทียบปัจจั ยด้านความ รู้เ ก่ียวกับ
โรคเบาหวานกับ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน พบว่า ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานต่างกัน มี 
พฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

3) ปัจจัยด้านการตั้งเป้าหมายชีวิต 

ผลการ ศึกษา เป รี ยบ เ ทียบ ปัจ จั ยด้านกา ร
ต้ังเป้าหมายชีวิต พบว่า การ ต้ัง เป้าหมายชีวิตต่าง กัน มี
พฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญอย่างย่ิงทางสถิติ (p<0.01) ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า การต้ังเป้าหมายชีวิตต่างกัน 
มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แตกต่างกัน 

4) ปัจจัยด้านความวิตกกังวลเก่ียวกับความ
เจ็บป่วย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านความวิตก
กังวลเก่ียวกับความเจ็บป่วย พบว่า ความวิตกกังวลเก่ียวกับ
ความเจ็บป่วยต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วย โรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า ความวิตกกังวล
เก่ียวกับความเจ็บป่วยต่าง กัน มีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพของผู้ป่วย โรคเบาหวานแตกต่างกัน 
ข้อ 2) -4) ดูตามตัวอย่างการสรุปผลท่ีเขียนไว้ให้ในข้อ 1 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผล ดังนี้การ
อภิปรายผลไม่ต้องน าค่าสถิติและระดับนัยส าคัญมาเขียน
แล้วเนื่องจากอยู่ในข้ันตอนการสรุปผล ให้อภิปรายดังนี้ 
แตกต่างกัน ไม่ต่าง กัน สอดคล้องกับหลักวิชา ทฤษฎี
อย่างไร เช่น ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีความเช่ือ
ด้านสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎี
ความเช่ือด้านสุขภาพ เป็นต้น หลังจากนั้นอธิบายว่า
สอดคล้อง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของใคร อย่างไร  

1.ด้านเพศ ผลการศึกษา พบว่า เพศต่างกันมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย โรคเบาหวานไม่
แตกต่างกันเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริม สุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น รับประทานอาหาร
ประเภทปลา ผัก ผลไม้ ทุกวัน หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี ออก
ก าลังกายเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และหลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ติดมันหรือ อาหารประเภทผัดท่ี
มีน้ ามันมาก เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช 
คงเหล่ียม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางชีวสังคมและความ
เช่ืออ านาจควบคุมด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแล 
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท พบว่า เพศต่างกันมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

2. ด้านอายุ ส่วนใหญ่ มีอายุ 60 ปีข้ึนไป มี
พฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น หลีกเล่ียง
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การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ นั่ง
หรือลุกข้ึนยืนช้าๆอย่างระมัดระวัง ออกก าลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง และ รับประทานอาหารประเภทปลา 
ผัก และผลไม้ ทุกวัน เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ของ อรนุช คงเหล่ียม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางชีว
สังคมและความเช่ืออ านาจควบคุมด้านสุขภาพท่ี มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
พบว่า อายุต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ 

3. ด้าน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ใน
ระดับดี เช่น สังเกตอาการหรือความเปล่ียนแปลงท่ีร่างกาย 
ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง หลีกเ ล่ียง
การรับประทานอาหาร แวัด และปรึกษาหรือขอความ
ช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ
ผ่านกลุ่มตัวอย่าง ท่ีนับถือศาสนาพุธ มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง 1. หนังสือค าแนะน า
การปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคเบาหวาน ช่างนรน้ าหนักตัวและ
วัดส่วนสูง ด่ืมผลิตภัณฑ์จากนม และหลีกเล่ียงการด่ืมชา 
กาแฟ เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนา ลีลา
อุดมลิปิ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1. พยาบาลห้วยผ้ึง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ พบว่าศาสนาท่ีต่าง กัน มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย โรคเบาหวานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

4. สถานภาพสมรส สถานภาพโสดมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับดี เช่น รับประทานอาหาร
ครบ 3 มื้อใน 1 วัน หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารสุกๆ 
ดิบๆ และท าจิตใจให้สดช่ืน ร่าเริง อารมณ์ดีอยู่เสมอ เป็น
ต้น สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ใน
ระดับดี เช่น หลีกเ ล่ียงการด่ืมสุรา หรือเคร่ือง ด่ืม ท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ นั่งหรือลุกข้ึนยืนช้าๆอย่าง
ระมัดระวัง ออกก าลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง 
และ รับประทานอาหารประเภทปลา ผัก และผลไม้ ทุกวัน 
เป็นต้น สถานภาพหม้าย มีพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพ 
อยู่ในระดับดี เช่น สังเกตอาการหรือความ เปล่ียนแปลง ท่ี
เกิดข้ึนกับร่างกาย ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 
4 คร้ัง หลีกเล่ียงการ รับประทานอาหารแบบเค็มจัด และ
ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อ
มี ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น สถานภาพหย่าร้าง มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับดี เช่น สัง เกต 
อาการหรือความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนกับร่างกาย ออก
ก าลังกายแต่ละคร้ังไม่ต่ ากว่า 20 นาที และ ปรึกษาหรือขอ

ความช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อมีปัญหาด้าน
สุขภาพ เป็นต้น ส่วนอานุภาพแยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เช่น อ่านหนัง สือ 
แนะน าการปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคเบาหวาน ช่างน้ าหนักตัว
และวัดส่วนสูง ด่ืมนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม และหลีกเล่ียง 
และหลีกเล่ียงการด่ืมชา กาแฟ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรนุช คงเหล่ียม (2552) ปัจจัยทางชีวสังคม
และ ความเ ช่ืออ าน าจควบ คุมด้าน สุขภาพท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท พบว่า ภาพ
สมรสต่างกันมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

5. ระดับการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ป่วย
โรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ี ฯ ไ ด้รับการศึกษา มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอน ปลาย มีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพอ ยู่ใน ระดับดี เช่น  สัง เกตอาการห รือความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิด ข้ึนกับร่างกาย ออกก าลังกายแต่ละคร้ัง
ไม่ต่ ากว่า 20 นาที ในแต่ละวันมีการพบปะพูดคุยหรือ
ติดต่อ กับสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือน และ
ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาล เมื่อ
มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอรนุช คงเหล่ียม (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยทางชีวสังคม
และ ความเ ช่ืออ าน าจควบ คุมด้าน สุขภาพท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
พบว่า ระดับ การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

6. อาชีพ ผลการศึกษา พบว่า อาชีพต่างกันมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย โรคเบาหวานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้ ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ประกอบอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ 
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับดี เช่น นั่งหรือลุกข้ึนยืนช้าๆอย่าง ระมัดระวัง เ ร่ิม
การออกก าลังกายจนกระท้ังเหงื่อออก รับประทานอาหาร
ครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน และ หาความรู้ในการดูแลสุขภาพจาก
การพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจาก
ผู้ป่วย เบาหวานท่านอ่ืน เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรนุช คงเหล่ียม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางชีว
สังคมและความเช่ืออํานาจควบคุมด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อ
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผล
การศึกษาพบว่า อาชีพต่างกันท่ีมีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

7. รายได้ ผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่าง กันมี
พฤติกรรมการส่ง เสริม สุขภาพของ ผู้ป่วย เบาหวานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีรายได้ รายได้น้อยกว่า 5, 0 0 0 บาท มี
รายได้ร, 00 0 - 10,000 บาท มีรายได้มากกว่า 10,000 
บาท มี นกติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น ไป
พบแพทย์ทุกคร้ังท่ีมีอาการ เมื่อเกิดความเครียด ละปรึกษา
พูดคุยกับคนท่ีไว้ใจได้ เมื่อมีปัญหากับบุคคลในครอบครัว
จะพยายามท าให้ปัญหายุติ โดยเร็ว และให้ความช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน าเก่ียวกับโรคเบาหวานแก่เพ่ือนคนไข้ เป็น
ต้น ซ่ึง  สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา ค าลอยฟ้า 
(2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ 3.
ปายโรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก้ง
สนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา 
พบว่า รายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

8. ภาวะแรกซ้อน ผลการศึกษา พบว่า ภาวะ
แรกซ้อนต่างกันมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น โรคความดันโลหิต 
โรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่มีโรคแทรกซ้อน และโรคอ่ืนๆ มี
พฤติกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น เมื่อเกิด
อากา รหน้า มืด จ ะนอน พักผ่อนทัน ที หลีกเ ล่ีย งกา ร 
รับประทานอาหารแบบเค็มจัด หลีกเล่ียงการรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ แม้จะป่วยเป็น โรคเบาหวาน ท่านก็สาม
รถด ารง ชีวิตไ ด้อย่างปกติ เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรนุช คงเหล่ียม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางชีว
สังคมและความเช่ืออ านาจควบคุมด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีไม่มีโรคแทรกซ้อนมีพฤติกรรม
กา ร ดูแล ตน เ อง ดี ก ว่า  ผู้ ป่ วย โ รค เ บา หวา น ท่ี มี
ภาวะแทรกซ้อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

9. ระยะเ วล า ท่ีป่วย  ผลกา ร ศึกษา  พบ ว่า 
ระยะเวลาท่ีป่วยต่างกันมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน 1 - 5 ปี 6-10 ปี 11 - 
15 ปี 16- 20 ปี และมากว่า 20 ปี มีพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น เมื่อเกิดความเครียด จะอยู่

เงียบๆ และนอนหลับพักผ่อน หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี ออก
ก าลังกาย เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และหลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารประเภท ผัดท่ี
มีน้ ามันมาก เป็นต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กฤษณา ค าลอยฟ้า (2554) ไ ด้ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตน เ อง ของ ผู้ ป่ วย โ รคเ บาหวาน ใ นคลินิ ก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก้ง เบนง อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระยะเวลาท่ีป่วยต่าง กันมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

10. ระดับน้ าตาลในเลือด ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับน้ าตาลในเลือดต่างกันมีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพ ของ ผู้ ป่วยโรคเบาหวานแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากกลุ่มตัวท่ีมีระดับ 
น้ าตาลในเลือดอยู่ในระดับดี มีพฤติกรรมการส่ง เสริม
สุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น หลีกเ ล่ียงการด่ืม สุรา หรือ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เ ร่ิมการออกก าลัง
กายจนกระท้ังเหงื่อออก ท่านก็ยัง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าใน
ครอบครัว เป็นต้น ส่วนกลุ่มตัวท่ีมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่
ในระดับท่ีไม่ดี มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เช่น อ่านหนัง สือค าแนะน าการปฏิบัติตน 
เก่ียวกับโรคเบาหวาน ช่างน้ าหนักตัวและวัดส่วนสูง ด่ืมนม
หรือผลิตภัณฑ์จากนม และหลีกเล่ียง การด่ืมชา กาแฟ เป็น
ต้น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวศิริรัตน์ กาญ
จนวชิรกุล และคณะ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองในผู้ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับบริการใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 3 จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลอง ระดับน้ าตาลในกระแส
เลือด (FBS) และค่าน้ าตาลรวมสะสมในเลือด (HbAle) ไม่
แตกต่างกัน ระหว่างก่อนและหลังเข้าโปรแกรมสุขศึกษา
การดูแลสุขภาพตนเอง และพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่ม 
ทดลองหลังเข้าโปรแกรม ระดับน้ าตาลในกระแสเลือด 
(FBS) และค่าน้ าตาลรวมสะสมในเลือด (HbAle) ไม่
แตก ต่าง กับกลุ่ม ควบคุม  อ ย่าง มีนั ยส า คัญ ทาง สถิ ติ 
(p>0.05) 

11. ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน  ผลการศึกษา 
พบว่า ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานต่างกันมีพฤติกรรมการ
ส่งเสริม สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากกลุ่ม ตัวอย่าง ท่ีมี
ความรู้อยู่ในระดับปานกลางและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้อยู่
ในระดับมาก มีพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี 
เช่น หลีกเล่ียงการด่ืมสุราหรือเคร่ือง ด่ืม ท่ีมีส่วนผสมของ 
แอลกอฮอล์ นั่งหรือลุกข้ึนยืนช้าๆอย่างระมัดระวัง ออก
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ก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 4 คร้ัง และรับประทาน
อาหารประเภทปลา ผัก และผลไม้ ทุกวัน เป็นต้น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวศิริรัตน์ กาญจนวชิรกุล 
และคณะ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองใน ผู้ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 3 จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองมีความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน การ
ดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน ระหว่างก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมสุขศึกษาการดูแลสุขภาพตนเอง และพบว่าผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่ม 

12. การตั้งเป้าหมาย การต้ัง เป้าหมายชีวิตใน
ระดับมาก มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี 
เช่น หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ โรคเบาหวานแก่เ พ่ือน
คนไข้ จัดการความเครียดด้วยการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ 
และเมื่อเกิด ความเครียด จะปรึกษาพูดคุยกับคนใ น
ครอบครัว ญาติ เพ่ือน กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีการต้ัง เป้าหมาย
ชีวิต ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่
ในระดับดี เช่น สังเกตอาการหรือความ เปล่ียนแปลง ท่ีเกิด
ข้ึนกับร่างกาย ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 4 
คร้ัง หลีกเล่ียงการ รับประทานอาหารแบบเค็มจัด และ
ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อ
มี ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีการ
ต้ังเป้าหมายชีวิตในระดับน้อย มีพฤติกรรมการ ส่ง เสริม
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เช่น อ่านหนัง สือค าแนะน า
การปฏิบัติตนเก่ียวกับ โรคเบาหวาน ช่างน้ าาหนักตัวและ
วัดส่วนสูง ด่ืมนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม และหลีกเล่ียงการ
ด่ืมชา กาแฟ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวันสุไล
มาน วาเละ และคณะ (2556) ไ ด้ศึกษาพฤติกรรม การ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านไม้แดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การต้ังเป้าหมายชีวิต ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง สถิติกับพฤติกรรมการส่ง เสริมสุขภาพ 
(P>0.05) 5.2.13 ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วย 
ผลการศึกษา พบว่า ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วย
ต่าง กันมี พฤ ติกรรมการ  ส่ง เส ริมสุขภาพของ ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีความ วิตกกังวลอยู่ในระดับมาก ความวิตก
กังวลอยู่ในระดับปานกลาง และความวิตกกังวลอยู่ในระดับ
น้อย มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี เช่น ท า
จิตใจให้สดช่ืน ร่าเริง อารมณ์ดีอยู่เสมอ แม้ว่าตนเองป่วย
เป็นโรคเบาหวาน ก็ยังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในครอบครัว 
จัดการความเครียดโดย การดูหนัง ฟังเพลง เพ่ือผ่อนคลาย

ความเครียด และออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 
คร้ัง เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวันสุไลมาน วา
เละ และคณะ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ ส่ง เสริม
สุขภาพของ ผู้ ป่วยโ รคเ บาหวานท่ีมา รับบ ริการ  ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้แดง อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าความวิตกกังวลเก่ียวกับการ
เจ็บป่วย กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมี สัมพันธ์ทาง
สถิติ(P<0.05) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าการศึกษาวิจยัไปใช้ 
1) จากการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมี

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน มวิตกกังวลเก่ียวกับการ
เจ็บป่วยอยู่ในระดับปานกลาง คือ คิดว่าโรคหวานจะท าให้เกิด
ความ พิการเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อน และกังวลเก่ียวกับโรคท่ี
เป็นอยู่จนต้องใช้ยาช่วยคลายเครียดและท า ให้สามารถนอน
หลับได้ดี เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านปากพญา  ควรมีการ จัดกิจกรรมเ พ่ือผ่อนคลาย
ความเครียด ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา 

2) จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมรีะดับ
ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานอยู่ ในระดับสูง คือ การออกก าลัง
กายแต่ละคร้ังควรใช้เวลา 30 นาที เป็นต้นไป และการ
รับประทาน อาหารประเภทแป้ง อาหารทอก ขนมหวาน ท าให้
ปริมาณน้ าาตาลใ นเลือดสู งกว่าปก ติ เป็นต้น ดังนั้ น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปากพญา ปราชญ์
ชาวบ้าน อสม. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับ โรคเบาหวานแก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านปาก พญา อย่างต่อเนื่อง ต่อไป 

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆ และควร

มีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับ
บริการ เพ่ือการดูแลสุขภาพให้ครอบครุมมากย่ิงข้ึน 

2) ควรศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคไขมันในเส้นเลือด โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลูก ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ให้มีการด าเนนิการให้ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค เพ่ือเป็นรูปแบบ
ในการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วยทุก กลุ่มโรคต่อไป 
 
9.บรรณานุกรม 
กฤษณา ค าลอยฟ้า , 2554, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผู้ ป่วยโรคเบาหวานในคลินิ ก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 



 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

  

 

~ 192 ~ 

อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา, 
วิทยานิพน ธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชุมชนบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ศิลปกร.  

กันยา สุวรรณแสง, 2538, จิตวิยาท่ัวไป, กรุงเทพมหานคร
, ส านักพิมพ์กรุงเทพรวมศาสน์.  

กุลวรรณ นาครักษ, 2551, การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหร่ี
ของนักเรียนมั ธยมศึกษาตอนต้น , วิทยา
ศาสตรม หาบัณฑิต  สาขาวิชาเ อกบ ริหา ร
สา ธารณสุขศาสตร , คณะ วิทยาศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ชว าล  แ พ รัต ก ลุ , 2526, เ ท ค นิ ค ก า ร วั ด ผ ล , 
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 

ชุติมา ลีลาอุดมลิปิ , 2552, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ ป่วยโรคเบาหวานกรุงเทพมา
นคร, บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน  

ชวาล แพรัตกลุ, 2526, เทคนิคการวัดผล  
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.  
ณรงค์ศักด์ิ จันทร์นวล, 2546, การตั้งเป้าหมายชีวิต,  
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์รวมทรรศน์  
ทรงเดช ยศจ ารัส และปาริชา นิพพานนทน์, 2556 ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองและการ
ตั้งเป้าหมายเพ่ือเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาล
ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น , วิทยา
ศาสตรบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์ , คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เทพ หิมะทองค า , 2544, ความรู้เ ร่ืองเบาหวานฉบับ
สมบูรณ์, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์วิทยา 

พัฒน์ ธิติ สนับบุญ, 2549, ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน
, กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์  

นันทวัน สุวรรณรูป, 2546, การวางแผนจ าหน่ายกับการ
พยาบาลในชุมชน , พยาบาลศาสตรบันฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

นิ ภ า  ม นุญ ปจุ , 2531, การ วิ จัยทางสุ ข ศึ กษ า , 
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์อักษรบัณฑิต  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2531, เทคนิคการสร้าง
เค ร่ืองมือรวบรวมข้ อมูลส าหรับการวิจัย
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์ เกษมศรีอนันต  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520, ทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง
และพฤติกรรมอนามัย, กรุงเทพมมหานคร , 
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาวานิช. 

ประกาเพ็ญ สุวรรณ, และสวิง สุวรรณ, 2532, พฤติกรรม
ศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา ,
กรุงเทพมหานคร,  ส านักพิมพ์เจ้าพระยาการ
พิมพ์  

ปรีชา อุปโยคิน, 2538, แนวการวิเคราะห์ปัญหาความ
รุนแรง ในครอบครัว , กรุ งเทพมหานคร ,
ส านักพิมพ์วิทยาพัฒน์ 

ไพบูลย์ จตุรปัญญา, 2535, เบาหวานกับการรักษาตนเอง
, กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์รวมทรรศน์  

รังสรร ค์ ประเสริ ฐศรี , 2548, พฤติกรรมองคการ , 
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์ธรรมสาร จ ากัด  

วรภัทร์ ภู่เจริญ , 2542, แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา, กรุงเทพมหานคร , ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์  

วรรณี จันทร์สว่าง , 2547, สุขภาพชุมชนแนวคิดและ
กระบวนการด าเนินงาน , สงขลา , ลิมบรา
เดอร์ส 

การพิมพ์ วราภณ วงค์ถาวรารัตน์ , 2543, อายุรศาสตร์
ท่ัวไป, ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไ ร้
ท่อและเ มตาบอลิ ซึม , คณะแพท ย์ศาสต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วรารัตน์ บุญณสะ, 2550, ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ตั้งใจ. คงอยู่ในงานของพยาบาลใหม่ กับการ
ตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและความผูกพันต่อ
เป้าหมาย, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, คณะศิลปะ
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วัลลภ สบายย่ิง , 2542 ปัจจัยการตั้งเป้าหมายการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และบุคลิกภาพท่ี 

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้จ าหน่ายตรง, วิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

วัลลา ตันตโยทัย, 2545, การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการ
พ ย า บ า ล ท า ง อ า ยุ ร ศ า ส ต ร์ เ ล่ ม  4.
กรุงเทพมหานคร , ส านักพิมพ์ เอเชียเพรส
จ ากัด  

วันสุไลมาน วาเละ, สุพัตรา หลังขาว, และซันนี่  สมันนุ่ย , 
2556, เ ร่ืองการศึกษาพฤติกรรมส่งเส ริ ม
สุขภาพ, ของผู้ ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับ
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บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพบ้าน
ไม้แดง ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช , วิทยาศาสตรบัณฑิต , สา
ธา รณสุศาสต ร์ ,คณะ สาธา รณสุขศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  

วิทยา ศรีดามา และศักด์ิชัย ปาละวัฒน์, 2541, ยาเม็ดลด
ระดับน้ าาตาลในเลือด , กรุงเทพมหานคร
ส านักพิมพ์ ยูนิต้ี พับลิเคช่ัน 

ศิริรัตน์ กาญจนวชิรกุล, และคณะ, 2553, พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในผู้ ป่วยเบาหวานท่ี
เข้ารับบริการใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 3 ชลบุรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

สกล มหารัตนวงศ์, 2548, การดูแลรักษาตนเองของผู้
ป่วนโรคเบาหวาน โรงพยาบาล ห้วยพลู
จังหวัดนครปฐม, วิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะวิทยาศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  

สมจิต สุพรรณทัศน์ , 2538, ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – 
6 ภาคเรียนท่ี 1, พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

สมิ ต  อาชา วนิ ช กุล , 2547, การ พัฒนาต นเ อง , 
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์ดอกหญ้า  

สุรัตน์ โคมินท ร์ , 2546, โ ภชนบ า บัดส าห รับผู้ ป่วย
เบาหวาน, กรุงเทพมหานคร , เ รือนแก้วการ
พิมพ์  

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533, การสื่อสารกับสังคม , 
กรุงเทพมหานคร , โ รงพิม พ์จุฬาลงกร ณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย.  

สวนีย์ เก่ียวก่ิงแก้ว, 2527, แนวคิดพ้ืนฐานการพยาบาล
จิตเวช, พยาบาลศาสตรบัณฑิต, สาขาพยาบาล
ศ า ส ต ร์ , ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

โสภิตสุดา มงคลเกษม , 2539, พฤติกรรมการเปดรับ
ข่าวสาร ความรูทัศนคติและพฤติกรรมการ
คาดเข็มขัด นิรภัยของผู้ขับ ขี่รถยนตใน
กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิทยาศาสตร์
, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

อรนุช คงเหล่ียม, 2552, ปัจจัยทางชีวสังคมและความ
เชื่ออ านาจควบคุมด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผู้ ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
ชัยนาทจังหวัดชัยนาท, วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขา วิทยาศาสต ร์ , คณะ วิทยาศาสต ร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อุมาพร สุทั ศนวร วุฒิ , 2550, โภชนาการกาวหนา , 
กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์บียอนดเอนเทอร 

wsBloom, Benjamin S, 1971, Handbook on 
Formative and Summative Evaluation 
of Student Learning, New York, 
McGraw - Hill,
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การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Study the level of food consumption behavior of patients. Diabetes services at Mamang Song 
Ton Sub-district Health Promotion Hospital , Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province 

 
วิชาญ แสงสุขวาว1 อมฤทธิ์ จันทนลาช2  

1สาขาการบัญชี  2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
99 หมู่ 6 ต.โพธ์ิ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

*E-mail: kruvon_49@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคเบาหวานท่ีมารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ท่ีมารับบริการในเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช จ านวน 88 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย(    )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ (Chi Spuare) 
  ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มี
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ของบุคคลต่อเดือน
อยู่ในช่วงน้อยกว่า 5,000 บาท การได้รับ ข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความ รู้
เก่ียวกับการส่งเสริม สุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ผล 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารการส่ง เสริมสุขภาพจากส่ือเจ้าหน้าท่ี สาธา รณสุข และส่ือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต่างกัน มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
และการได้รับข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพ จาก ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิง พิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคลใน
ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน (p > 0.05)และปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ไม่มี ความสัมพันธ์กัน 
(p>0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร , ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

Abstract  
This research aimed to study the level of food consumption behavior of patients.  Diabetes 

services at Mamang Song Ton Sub-district Health Promotion Hospital , Mueang District, Nakhon Si 
Thammarat Province The samples were diabetic patients. Who received services in district hospitals, 
health sub-two mango trees Muang district of Nakhon Si Thammarat. 88 people. The tools used for 
collecting data are questionnaires. The statistics used for data analysis are Percentage, Average , The 
standard deviation (SD) using the chi-square statistics (Chi Spuare). 
           The results showed that most of the samples were female. Aged 50-59 years, mostly 
Buddhists Have marital status There is a level of education at the elementary level. Most are agricultural 
workers. The income of a person per month is in the range of less than 5,000 baht. The overall health 
promotion information is at a moderate level. Have knowledge about promotion Overall health is at a 
high level. And health promoting behaviors overall good level study factors associated with the received 
information from the media, health promotion, public health officials and the media for the village health 
volunteers as well. Have health promoting behaviors Correlated withstatistical significance ( p <0.05) and 
receiving health promotion information from television, radio, print media  Internet media And family 
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media There was no relationship ( p> 0.05) and knowledge about health promotion was found that there 
was no relationship ( p> 0.05). 
Keywords : dietary behavior, diabetic patients 
 
1. บทน า 
 โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเ ร้ือรัง ท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุขท่ีส าคัญของประชากรใน  ประเ ทศไทย 
พิจารณาด้านความรุนแรงของโรคเบาหวานแล้ว พบว่า 
โรคนี้เป็นปัญหาท่ีคุกคามชีวิต คนไทยในระดับต้น ๆ 
กล่าวคือ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานสูง ข้ึน โดยมี
อัตรากา รตาย  7.9 - 11.8 ต่อประ ชากรแสนคน 
นอกจากนี้ยังมีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ จอ ตาเส่ือม ระบบประสาทเส่ือม และโรคหลอด
เลือด สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นผลจากการ
ท่ีร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงหรือต่ ากว่าปกติ อัน
เนื่องจากความไม่สมดุล ระหว่างความต้องการอินซูลินกับ
การสร้าง หรือการใช้ของร่างกาย ซ่ึง เป็นผลมาจากการ 
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ท าให้วิถีการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเปล่ียนแปลงไป เป็นต้น จากการระบาดวิทยาของ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง พบว่า สาเหตุหลักของโรคส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 เกิดจากพฤติกรรม อาทิ ขาดการออกก าลัง
กาย รับประทานอาหารท่ีไม่ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ 
ความเครียด อาจจะท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการ เจ็บป่วย
เป็นโรคเร้ือรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค ไขมัน และโรคอ้วน เป็นต้น 
(ส านักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) 
 ส าหรับประเทศไทยข้อมูลจากส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เ สียชีวิตจาก
โรคเบาหวานพบคนไทยนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสัง กัด
กระทรวงสาธารณสุขด้วย โรคเบาหวานเพ่ิมข้ึน 4.01 เท่า
เฉพาะปี พ.ศ. 2554 และจากการส ารวจสถานะสุขภาพ
อนามัยของคน ไทย 15 ปีข้ึนไป พบความชุกของการเกิด
โรคเบาหวานไม่มีความแตกต่างกัน อยู่ท่ีร้อยละ 6.9 ซ่ึง 
ประมาณได้ว่าคนไทยวัย 15 ปีข้ึนไป ประมาณ 3.64 ล้าน
คน ก า ลัง เผชิญกับโรคเบาหวานเนื่ องจาก ผู้ ท่ีเป็ น
โรคเบาหวานบางรายยังไม่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานจึง
ไม่ได้ดูแลตนเองให้ระดับน้ าตาลใน เลือดอยู่ในเกณฑ์ ซ่ึง
การท่ีน้ าตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่อ เท้า ไต ตา ระบบประสาท หัวใจ และ
หลอดเลือด ท าให้เกิดอาการป่วย และตายก่อนวัยอันควร 

(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 
2554) 
 จากการส ารวจข้อมูลในจังหวัดนครศรีธรรม ราช 
พบว่า จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึน ทุกปีจากอัตรา 
712.32, 840.26, 1128.73 ต่อแสนประชากร ในปี 2554, 
2555, 2556 ตามล าดับพบ ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวานจาก
สถิติอัตราการเกิดโรคจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมี
แน วโ น้ม ฃสู ง ข้ึ น เ ร่ื อย  ๆ  ส่ งผล ให้ เกิดปัญหาทา ง
สาธารณสุข (ส านักนโยบาย และยุทธศาสตร์ ส านัก 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยในกลุ่ม 75 กลุ่มโรค, 
2556) 
 จากการส ารวจข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ิมข้ึนทุกปีจากอัตรา 107,114,121 ต่อประชากรแสนคน
ในปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558 ตามล าดับ พบผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคเบาหวานต่อแสนประชากรในเขตรับผิดชอบท้ังหมด 6 
หมู่บ้านพบว่าโรคเบาหวานท้ังหมด 115 คน จากสถิติ
อัตราการเกิดโรคจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วย โรคเบาหวานมี
แนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข 
ปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคมของ
ผู้ป่วย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น , 
2558) 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น และผลการศึกษาท่ีผ่าน
มา ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ ศึกษาเก่ียวกับระดับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมา
รับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วง
สองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต า บลม ะม่ว งสองต้น  อ า เภอ เมือง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการบ ริโ ภคอาหารของ ประ ชาชนท่ี เป็น
โรคเบาหวานต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต า บลม ะม่ว งสองต้น  อ า เภอ เมือง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 
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 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
มะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช สามารถแบ่งขอบเขตการ
วิจัยได้ดังนี้ 
 3.1 ด้านเน้ือหา 
  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคเบาหวาน และปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ด้านข้อมูลส่วนบุคคลด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพท่ีได้รับ และความรู้เก่ียวกับการบริโภค
อาหา รของ ผู้ป่ วย โรคเ บาหวาน ท่ีม ารับบ ริการ  ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
มะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
กลุ่ม ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ จ านวน 88 คน  
 3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล ส่ง เสริมสุขภาพต าบล
มะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, และ6 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 ปัจจัย ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อา ยุ 
สถานภาพสมรส รายได้/เดือน ระดับ การศึกษา อาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
 4.2 ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 4.3 แหล่ง ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพท่ีไ ด้รับ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 5.1 พฤติกรรม หมายถึงการกระท าซ่ึง เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของจิตใจท่ี
ตอบสนองต่อส่ิง เ ร้าซ่ึงอาจสัง เกตได้โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมบางลักษณะอาจสังเกตได้โดยไม่ใ ช้เคร่ืองมือ
ช่วยเหลือต้องใช้เคร่ืองมือช่วย 
 5.2 พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร หมายถึงเป็นการ
แสดงออกของบุคคล ท่ี สัง เ กตไ ม่ไ ด้  เ ก่ี ยว กับกา ร
รับประทานอาหาร โดยมีความสัมพันธ์กับส่ิง อ่ืนๆ ไ ด้แก่ 
ความเช่ือในการบริโภคอาหาร เป็นความพอใจ และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับการถ่ายทอด และสะสมกันมา 
 5.3 โรคเบาหวาน หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายมีระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติ มีค่า มากกว่า 126 mg/dL 
เกิดข้ึนเนื่องจากร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาลในเลือด ซ่ึง
ได้จากอาหารไปใช้ได้ ตามปกติ 
 
6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ท าให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีรับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 6.2 ท าใ ห้ทราบ ถึงปัจ จัยท่ี มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคเบาหวานท่ีมา
รับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วง
สองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 6.3 ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในเขต พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 
7.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของ ผู้ ป่วย โรคเบาหวานท่ี มารับ บ ริกา ร ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) แบบหาความสัมพันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชและเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้าน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ทางสุขภาพ และด้านความ รู้
เ ก่ี ย ว กับพฤ ติกรรมกา รบริ โ ภคอาหารของ ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวาน โดยมี วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
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 7.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  7.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใ ช้ในการวิจัยใน
คร้ังนี้  ซ่ึง เป็นผู้ป่วย โรคเบาหวานท่ีมารับบริการใ น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอ
เมือง  จัง หวัดนครศรีธรรมราช โดยก า หนด ผู้ป่วย
โรคเบาหวานท้ังหมด 88คน ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต าบล
มะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น, 2559)  
  7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการในเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน88 คน(โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น, 2559) 
  7.1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยในคร้ัง
นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ท่ีมารับ บริการในเขตพ้ืนท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
จ านวน 88 คน โดยจะท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
 7.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ื อง มือ ท่ีใ ช้ในกา รเ ก็บรวบรวมข้อมู ล เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี ผู้วิจัยศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี  และ ง าน วิจั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อง ม าก า หนดเ ป็น
แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ประกอบด้วย 4 
ส่วน และ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
เดือน  ระ ดับการศึกษา  อา ชีพ จ าน วน 6 ข้อ  เป็น
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะ เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความรู้เก่ียวกับการ
บริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคเบาหวาน โดยมีลักษณะ
ค าถามเป็นการประเมินความรู้ จ านวน 10 ข้อ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม เลือกตอบค าว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใ ช่” เพียง 
2 ตัวเลือกเท่านั้น 
เกณฑ์การให้คะแนนและประเมินผล  
 ค าตอบใช่ ได้คะแนน 1 คะแนน  
 ค าตอบไม่ใช่ ได้คะแนน 0 คะแนน 
โดยมีเกณฑ์การวัดความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในภาพรวม พิจารณาตามเกณฑ์ของ 
(Best, 1977) 
 ระดับต่ า 0.00 -0.33  
 ระดับปานกลาง0.34- 0.66  
 ระดับสูง 0.67- 1.00 

  การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบ
ระดับแหล่ง ข้อมูลข่ าวสา รทางสุขภาพเป็น รายข้อ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00 - 1.00 หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพอยู่ในระดับ 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.01 - 2.00 หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.01 - 3.00หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพอยู่ในระดับสูง 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยต้ัง  ค าถามท่ีเป็น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีจ านวน 10 ข้อ โดยมีใ ห้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ดังนี้ 
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 5 - 7 วัน  
 ปฏิบัติบ่อยคร้ัง  หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 3 - 4 วัน  
 ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้น 1 - 2 วัน  
 ไม่ปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไม่ไ ด้ปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นเลย 
 การวัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 3 ระดับ และใช้คะแนน เฉล่ียระหว่าง
คะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาในภาพรวม ดังนี้( Best, 1977) 
 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระดับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ภาพรวม แบ่งเป็น 3 ระดับ 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 0.00 -1.00 หมายถึงพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับต่ า  
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 1.01 -2.00 หมายถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 2.01 -3.00 หมายถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง  
 การวัดระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 3 ระดับ และใช้คะแนน เฉล่ียระหว่าง
คะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดมาจัดระดับ โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาเป็นรายข้อดังนี้ ( Best, 1977) 
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ระดับคะแนน  
 ระดับต่ า  0.00 -1.00  
 ระดับปานกลาง  1.01-2.00  
 ระดับสูง  2.01-3.00  
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  การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบ
ระ ดับพฤ ติกรรม กา รบ ริ โ ภคอาหา รของ  ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานเป็นรายข้อ แบ่งเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเ ฉล่ีย  เ ท่ากับ 0.00 - 1.00 หมายถึ ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ใน
ระดับต่ า  
 คะแนนเฉล่ีย เ ท่ากับ  1.01 – 2.00 หม ายถึ ง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ2.01 - 3.00หมายถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง 
 7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ันตอนและ เงื่อนไขในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 7.3.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 7.3. 2 ผู้วิจั ยเข้าพบและแนะน าตัวต่อหั วหน้ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสอง ต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ือ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
ท าการวิจัยและท าหนัง สือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 7. 3 .3  ผู้วิ จั ยท า กา ร เก็บรวบรวม ข้อมู ลด้วย
แบบสอบถาม โ ดย เ ก็บรวบรวม ข้อมู ลจาก ผู้ป่ วย 
โรคเบาหวานท่ีมารับ บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต า บลม ะม่ว งสองต้น  อ า เภอ เมือง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันท่ีมีคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
วันบริการคลินิกท่ัวไปโดยมี เงื่อนไขในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
กรณีผู้ป่วยโรคความเบาหวานไม่มาตามวันท่ีมีคลินิกผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ผู้วิจัยจะลง ไปเก็บข้อมูลท่ีบ้านผู้ป่วยด้วย
ตนเอง 
 7.3.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน เพ่ือใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป แบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรม 
 7.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือการวิจัย 
 7.4.1 ก าหนดขอบเ ขต โคร งสร้ างของเ นื้อหา
แบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรม จากต ารา 
งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 7.4.2 สร้างค าถามของแบบสอบถาม และก าหนด
เกณฑ์ในการให้คะแนน 

 7.4.3 ตรวจสอบความรู้ความถูกต้องของภาษาและ
ความครอบคลุมของเนื้อหา พร้อมท้ัง ภาษาในข้อความให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง และน ามาแก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถามก่อนน าไปใช้ 
 7.4.4 ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach's 
Alpha Coefficient) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับประชาชนท่ีมี คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่ า ง จ าน วน 50คน ซ่ึ งไ ด้ ค่า ความ เท่ี ย งของ
แบบสอบถามพฤติกรรม การบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้ค่าเท่ากับ0.853 
 7.5การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีไ ด้รับคืน 
มาจัดระเบียบและท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ทางการวิจัยดังนี้ 
 7. 5. 1 กา รวิ เ คร าะ ห์ข้ อมูล ปัจ จัย ด้าน บุคคล 
ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพการ สมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ของบุคคลต่อเดือน และอาชีพโดย
ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ไ ด้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 7.5.2 การวิเคราะห์ระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์โดยใช้ค่า ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเ ฉล่ีย  (Mean) และค่า ส่วน เบ่ี ยงเ บนม าตรฐาน 
(Standard Deviation; S.D.) 
 7.5.3 การวิเคราะห์ระดับความรู้เก่ียวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคเบาหวาน วิเคราะห์โดย
ใช้ ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
 7.5.4 การหาความสัมพันธ์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 
ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ของบุคคลต่อเดือนปัจจัยด้านการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ และปัจจัยด้านความรู้เ ก่ียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย
ใช้ค่าสถิติ ไค-สแควร์(Chi - Square) 
 
8.สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เ ป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมา รับบริการ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมารับ บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น จ านวน 88 คนท่ีอาศัยอยู่ใน
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พ้ืน ท่ีต า บล  ม ะ ม่ว งสองต้น อ าเ ภอ เ มือง จั งห วัด
นครศรีธรรมราช เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใ ช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้ และระดับ
พฤ ติ กร รม ไ ด้ แ ก่ ค่ า เ ฉ ล่ี ย  ( Mean) ค่ า ร้ อ ยล ะ 
(Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมะม่ วง สอง ต้น อ าเ ภอเมือง  จังหวั ด
นครศรีธรรมราช โดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi - Square)  
 8.1 สรุปผลการวิจัย  
 8.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  จากผลการศึกษาปัจจัย
ด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 88 คนพบว่ากลุ่ม 
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
76.10 ช่วงอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 65.90 สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรสคิดเป็นร้อยละ 84.10 รายได้ส่วนใหญ่รายได้ของ
บุคคลต่อเดือนอยู่ในช่วง น้อยกว่า 5,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ  51.10 ระ ดับกา ร ศึกษาจบกา ร ศึกษา ระ ดับ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 48.90 และการประกอบ
อาชีพส่วน ใหญ่จะเป็นเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.60 
 8.1.2  ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ
เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ผล
การศึกษาระดับความ รู้เ ก่ียวกับการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่ม ตัวอย่างท่ีศึกษาในภาพรวมซ่ึงจัด
อยู่ในระดับสูง ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 1.31 ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเก่ียวกับการ บริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การบริโภคอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้อยู่ใน ระดับปานกลาง 
 8.1.3 ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลการศึกษาปัจจัยด้านความ รู้
เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานของ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง มีคะแนน
เฉล่ียรวม 0.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 และ 
เมื่อวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม รายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร
อยู่ในระดับสูง 5.1.4ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค
อาหา รของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานผลการศึกษา ระดับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่

ใน ระดับดี ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 1.93 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.34 และเมื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับดี 
 8.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถ น าเสนอผลการศึกษามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 8.2.1 ปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  1) เพศ จากการศึกษา พบว่า เพศกับพฤติกรรม
กา รบริ โ ภคอาหา รของ ผู้ ป่ วย  โรคเบาหวานไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p 
>0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ สมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้เนื่องจาก
เพศหญิงรับประทานอาหารท่ีมีไขมันและรับประทาน
อาหารประเภท ขนมหวานมากกว่าเภทชาย พบว่า เพศ
ชายกับเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่สัมพันธ์ 
กัน เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีไขมันมาก เช่น หมู
ทอด หนังไก่ทอด และ การรับประทานขนม หวาน เช่น 
สังขยา ลอดช่อง กล้วยบวชชี เป็นประจ าเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวานซ่ึงสอดคล้องกับ การศึกษาของ หนึ่งฤดี ไทร
บุรี อรสา นาคพล และสุไลยา มูซอ (2555) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ท่ีมา
รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง ต าบล
ช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
เพศ ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรม การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
(p>0.05) 
  2) ช่วงอายุ จากการศึกษาพบว่า ช่วงอายุกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย โรคเบาหวานไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ (p 
>0.05)ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ สมมุติฐานท่ีต้ังไว้เนื่องจากผล
การศึกษา พบว่า ช่วงอายุทุกช่วงมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ซ่ึง สอดคล้องกับการศึกษาของ อรสา นาคพล 
และสุไลยา มูซอ (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแล 
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ท่ีมารับบริการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าช้าง ต าบลช้าง ซ้าย อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า อายุ ไม่มคีวามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ(p>0.05) 
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  3) สถานภาพการสมรส จากการศึกษา พบว่า 
สถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการบริโภค อาหารของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมนียัส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ(p>0.05)ซ่ึง ไม่สอดคล้องกับสมมติุฐานท่ีได้ต้ังไว้
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง 
และแยกกันอยู่ ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคล้องกับวิจัยของอาส
มัก โคลีโคลี รอปีอ๊ะห์ ดอเลาะ และ อัม รัน วาเฮง (2555) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน บ้าน
อุเคะ หมู่ท่ี 5 ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาผล
การศึกษาพบว่าสถานภาพการสมรสกับพฤติกรรม การ
บริโภคอาหารของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ(n > 0.05) 
  4) ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ(p < 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับ สมมุติฐานท่ีไ ด้ต้ัง ไ ว้
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
มีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของอามีดะห์ คือบิงหมี, พาอีซะ สะตาปอ 
และฟาดีละ ห์ซาซู (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชาชนต าบลราตา ปันยัง อ าเภอยะหย่ิง 
จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษากับ
พฤติกรรมการบริโภค อาหารของประชาชนมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ(p < 0.05) 
  5) อาชีพ จากผลการศึกษา พบว่า ด้านอาชีพกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ       (p > 
0.05)ซ่ึงไม่ สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้เนื่องจากผล
การศึกษาอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ บริโภค
อาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของสุภา
ลักษณ์ แก้วทอง สุดารัตน์ ล้วนวนิช และเสาวรส เรือง สุข 
(2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ส่งเสริม สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน ไม้แดง 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ(p> 0.05) 
  6) รายได้ของบุคคลต่อเดือน จากการศึกษา พบว่า 
รายได้ของบุคคลต่อเดือนกับพฤติกรรมการบริโภค อาหาร
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ(p>0.05) ซ่ึง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีได้
ต้ังไว้เนื่องจากผลการศึกษารายได้ของบุคคลต่อเดือน ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ สุภาลักษณ์ แก้วทอง 
สุดารัตน์ ล้วนวนิช และเสาวรส เรือง สุข (2555) ไ ด้
ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้แดง ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับ การศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ(p>0.05)  
8.2.2 ปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ 
 จากการศึกษาพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
โรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ(p > 0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีไ ด้ต้ัง ไ ว้
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การได้รับ ข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับวิจัย 
ศรัณญา สิงห์มณี จิตตรา มีเด็ง (2556) ได้ ท าการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท่ีมารับ
บริการ ณ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระ
เกียรติ บ้านหัวคลองแหลม ต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร 
จังหวัด นครศรีธรรมราชพบว่าปัจจัยการ ได้รับข้อมลูข่าวสาร
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมนียัส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ(p >0.05)  
 8.2.3 ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวการบริโภคอาหาร 
 จากการศึกษาพบว่า ด้านความรู้เก่ียวกับการบริโภค
อาหา รกับพฤติกรรมกา ร บ ริโภคอาหา รของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ(p>0.05) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีไ ด้ต้ัง ไ ว้
เนื่องจากผลการ ศึกษา พบว่า ปัจ จัยด้านความ รู้กับ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มีความสัมพันธ์กัน ผล
การศึกษาสอดคล้องกับวิจัย ศรัณญา สิงห์มณีจิตตรา มีเด็ง 
(2556) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคคเบาหวาน ท่ีมารับ บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านหัวคลองแหลม ต าบล
แหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าปัจจยัการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ (p>0.05)  
 8.3 ข้อเสนอแนะ  
 8.3.1 ข้อเสนอท่ีได้จากการวิจัย 
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  1) จากการศึกษาระดับความรู้เก่ียวกับการบริโภค
อาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มี ระดับความ รู้เ ก่ียวกับการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับสูงแต่ยังมีบางส่วนมคีวามรู้ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังขาดความ รู้ ความ
เข้าใจ ในด้านความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วย
โรคเบาหวานดังนั้น เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมคีวามรู้ ความ
เข้าใจมากย่ิงข้ึนหน่วยงานท่ีเก่ียว ข้อควรมีการส่ง เสริม
ทางด้านสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพัฒนาความ รู้
เก่ียวกับการบริโภค อาหาร โดยจัดชมรมรักสุขภาพเก่ียวกับ
เร่ืองอาหารและโภชนาการข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความ รู้ 
ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 
  2) จากการศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารอยู่ในระดับดี ซ่ึงมีพฤติกรรมบางส่วนท่ีต้องแก้ไข 
ได้แก่ รับประทาน อาหารหรือขนมหวานท่ีปรุงด้วยกะทิ เช่น 
แกงเขียวหวาน กล้วยบวชชี บัวลอย ลอดช่อ และการ 
รับประทานอาหารประเภทอาหารรับประทานอาหารท่ีมี
ไขมันมาก เช่น หมูทอด หนังไก่ทอด เป็น ต้น ต้น  
 8.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึง ปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น 
ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม เพ่ือให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรม
การดูแลตนเอง 
  2) ในการศึกษาต่อไป ควรศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเส้นเลือดสูง 
ท่ีเป็นปัญหา ทางด้านสาธารสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนท่ีถูกต้องและการพัฒนาสุขภาพท่ีดีของ 
ผู้ป่วย 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเส่ือกก ของกลุ่มแม่บ้าน ทอเส่ือกก 
หมู่บ้านหนองเกาะ ต.ตระเป่ียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก เป็นเพศหญิง  อายุ 51 ปีข้ึนไป ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา (ป.4) ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ของครัวเรือนเฉล่ีย/เดือน 3,001 – 5,000 บาท มีประสบการณ์
ในการทอเส่ือกกมากกกว่า 13 ปี ในอดีตทอเส่ือกกข้ึนมาเพ่ือใช้เองในครัวเรือนแลกเปล่ียนส่ิงของกับเพ่ือนบ้าน ปัจจุบันผลิต
เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยมุ่งเน้นการผลิตเชิงพาณิชย์  ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ท่ีไ ด้จากการแปรรูปเส่ือกกเพ่ือน า
ออกจ าหน่ายของกลุ่ม เช่น เส่ือ กระเป๋า กระติบข้าวเหนียว อาสนะ ปริมาณการทอเส่ือกกตลอดท้ังปี 4,982 ผืน ต้นทุนรวม 
1,215,608 บ./ปี โดยแยกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ 846,940 บ./ปี ต้นทุนค่าแรงงาน 298,920 บ./ปี ต้นทุนค่าใ ช้จ่ายในการผลิต 
39,856 บ./ปี และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 29,892 บ./ปี เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ท่ีทอเส่ือกก จ านวน 22 คน 
พบว่าต้นทุนเฉล่ียจากการทอเส่ือกก/ผืน 244 บ.โดยแยกได้ดังนี้ ค่าวัตถุดิบเฉล่ีย/ผืน  170 บ. ค่าแรงงานเฉล่ีย/ผืน 60 บ. 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉล่ีย/ผืน 8 บ. และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเฉล่ีย/ผืน 6 บ. ส่งใ ห้กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก มีผลการ
ด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิ 528,092 บ. คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 30.29 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ต้นทุน, ผลตอบแทนจากการผลิตเส่ือกก, กลุ่มทอแม่บ้านทอเส่ือกก  
 

Abstract  
  This research aims to study the costs and returns from the production of reed mats. Maid of 
woven reed mats in Nongkoh Village ,Ta Triang Tia District ,Amphoe Lamduan ,Surin province.The statistics 
used to analyze the percentage. The results showed that: women's groups woven reed mats were female 
,aged 51 years and over ,primary education level ,employed farmers ,household income average / month 
3001-5000 baht ,experienced in woven reed mats for more than 13 years .In the past, woven reed mats to 
be used in household. But current production to preserve indigenous knowledge and sustain a focus on 
commercial production. The products have been brought to the president, is leading to sales. There are 
products made from raw mat put out for disposal of a long mats, folding mats, sticky rice box and seat. 
The reed mats throughout the year 4,982 parcels, with a total cost of 1,215,608 baht / year by splitting 
costs 846,940 baht / year, labor costs 298,920 baht / year cost. Production costs 39,856 baht / year and 
early treatment. The cost of the 29,892 baht / year, the average cost of a woven mat / piece 244 baht, 
divided as follows. Raw materials, average labor costs THB 170 parcels / parcels cost 60 baht in average 
production / THB 8 stretch, and the cost of the average / THB 6 parcels sent to women's groups woven 
reed mats. Operating results, net profit was Baht 528,092 representing a net margin of 30.29 percent. 
Keywords : Cost analysis, return on production mat, Housewife woven reed mats  
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1. บทน า  
  ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาสังคมท่ีย่ังยืนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาสินค้าของกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
พร้อมท้ังสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี
การถ่ายความรู้ด้านกระบวนการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การเพ่ิมผลผลิต 
รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือยกระดับและขยายตลาด
ของสินค้าให้กว้างขวางข้ึน อันเป็นวิธีการสร้างรายได้ใ ห้กับ
ชุมชนและการพัฒนาท้องถ่ิน ในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา 
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีไ ด้มีการกล่าวถึง เป็น
อย่างมาก ในส่วนของภาครัฐได้ก าหนดนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เก่ียวกับทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวพระราชด ารัสท่ี
เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนมิใช่เพียงเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา แต่เป็น
กระบวนการพัฒนาความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน มีความเข้าใจในศักยภาพของ
ชุมชน มีการรวมตัวกันในการท ากิจกรรม สร้างกระบวนการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มระหว่างชุมชน เพ่ือช่วยเหลือกันและ
กันเป็นแนวทางท่ีส าคัญท่ีต้องด าเนินการขยายผลให้เกิดข้ึน
ในชุมชนท่ัวประเทศ เพ่ือช่วยคนไทยให้สามารถต่อสู้กับ
ผลกระทบภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้ได้ และส่งผลให้
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่างของชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
การด าเนินนโยบายของไทยโดยหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์
ของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านความ รู้
และความคิดสร้างสรรค์ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 10 ท่ีได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา “คน” 
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
วัฒนธรรม ท่ีเรียกว่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีสะท้อนถึงกระบวนการ
รวมเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไ ว้ด้วยกัน 
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงท าใ ห้
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดดเด่นข้ึนมาท่ามกลางระบบการ
ผลิตอุตสาหกรรมแบบด้ังเดิมและภาคการเกษตรกรรม ซ่ึง
อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยจัดสรรให้แก่การส่ง เสริมและ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การส่ง เสริม
เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การส่ง เสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมช่างฝีมือไทย การส่ง เสริมอุตสาหกรรมส่ือ
บันเทิงและซอฟต์แวร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมออกแบบ
และ สิน ค้าเ ชิ ง สร้ า งสรร ค์ โ ดยน าม า ใ ช้ผ ลิตสิน ค้า

อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากภูมิปัญญา ซ่ึงหลักเกณฑ์ส าคัญคือ
เป็นแนวคิดขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใ ช้องค์
ความรู้ ใช้การศึกษาการสร้างสรรค์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ซ่ึงเช่ือมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม รู้จักเทคโนโลยี
สมัยใหม่และอาศัยวัฒนธรรมเป็นจุดขาย โดยพัฒนาจาก
การขับเคล่ือนด้วยปัจจัยการผลิต คือการใ ช้การผลิตด้วย
ต้นทุนต่ าเป็นปัจจัยส าคัญ เพ่ือเข้าสู่ระดับความสามารถใน
การแข่งขันท่ีสูงข้ึนเป็นล าดับคือเศรษฐกิจขับเคล่ือน ด้วย
ประสิทธิภาพ (Efficiency – Driven Economy) และ
เศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven 
Economy) การผลิตส่ือกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้อง ถ่ิน
ท่ีน าเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานผลิต
ให้เป็นแผ่นผืน เ พ่ือน ามาใ ช้ปูลาดรองนั่ง  นอนหรือท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนท าพิธีกรรมทางศาสนา และความ
เช่ือ เส่ือกก เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีใช้กันอยู่ท่ัวไปท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ ท้ังนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติท่ีข้ึนอยู่
ท่ัวทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้อง ถ่ินท่ีน าต้นกก
มาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทาง
ความคิดจากกันและกันท าให้เส่ือกกถูกจัดไ ด้ว่าเป็นปัจจัย
จ าเป็นอย่างหนึ่งต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในอดีต ท่ีหมู่บ้าน
หนองเกาะ ต.ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ ถือเป็น
ภูมิภาคหนึ่งท่ีมีการสืบสานภูมิปัญญาทางด้านการผลิตเส่ือ
กกมายาวนาน โดยถือเป็นภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน การทอเส่ือกกส่วนมากจะเน้นใช้ในครัวเรือน
เป็นหลัก วัตถุดิบในท้องถ่ินและแรงงานในครัวเรือน จึงไม่มี
การคิดเร่ืองต้นทุน การผลิต ราคาขาย และค่าใช้จ่าย ท่ีผ่าน
มาได้มีการก าหนดตามราคาตลาด หรือเอาตามความ
ต้องการของผู้ขายเป็นตัวก าหนด จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตเส่ือกก หมู่ บ้านหนองเกาะ ต.ตระเปียงเตีย อ.
ล าดวน จ.สุรินทร์ เพ่ือท าใ ห้กลุ่มได้ทราบข้อมูลเ ก่ียวกับ
ต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิตและสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการควบคุมต้นทุนจากการผลิตเส่ือกก และการ
ก าหนดราคาขาย ต่อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
   2.1 เพ่ือศึกษาต้นทุนจากการทอเส่ือกก ของ

กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก บ.หนองเกาะ 
ต.ตระเป่ียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 
  2.2 เพ่ือศึกษาผลตอบแทนจากการทอเส่ือกก
ของกลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก บ้านหนองเกาะ ต.ตระเป่ียง
เตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 
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3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านทอเส่ือ

กก บ้านหนองเกาะ ต.ตระเป่ียงเตีย อ.
ล าดวน จ.สุ รินท ร์ จ านวน 22 คน : 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ บ้านหนองเกาะ 
ต.ตระเป่ียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

  3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย  
      3.2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใ ช้ในการวิจัย 
ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก บ้านหนองเกาะ ต.
ตระเป่ียงเตีย อ.ล าดวน  จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 22 คน 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงไ ด้สร้าง
ตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยแบ่งเป็น 
4 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ตอบแบบ
สัม ภาษณ์ มี ลักษณะ เ ป็นแบบตรวจสอบรายกา ร 
(Checklist) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานะ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประสบการณ์ในการผลิต
เส่ือกก 
   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลต้นทุนจากการทอเส่ือ
กก มีลั กษณะ เป็นค า ถามปลายเปิ ด จ า นวน 4 ข้ อ 
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเ ก่ียวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากผลิต จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วยต้นทุน
จากการทอเส่ือกก และผลตอบแทนจากการผลิต 
  ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 

3.3.1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ใ ช้วิธีการเ ก็บรวบรวม จากผู้ทอเส่ื อกก โดยใ ช้แบบ
สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก  (In-Depth Interview) โ ดยกา ร
สัมภาษณ์ (Interview Gide) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตเส่ือกก 
ซ่ึงมีรายละเอียดในเ ร่ืองของ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใ ช้จ่ายในการด าเนินงาน 
รวมถึงข้อมูลรายได้จากการจ าหน่าย 

3.3.2. ข้ อมู ลทุ ติยภู มิ  (Secondary 
Data) ได้จากการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากหนัง สือ 
ต ารา งานวิจัยบทความวิจัย บทความวิชาการ และเว็บ
ไซด์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
  3.4 สถิติท่ีใ ช้วิเคราะห์ข้อมูลไ ด้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statist) 

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้
จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 
ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไ ด้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) 

ต้นทุนจากการผลิตเส่ือกก 

1.ค่าวัตถุดิบ 

2.ค่าแรงงาน 

3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

4.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก 

บ้านหนองเกาะ ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัด
สุรินทร์ สามารถลดต้นทุนในการผลิต และก าหนดราคาขาย 
เพ่ือท าให้ได้ก าไรเพ่ิมข้ึน 

ผลตอบแทนจากการ
ผลิตเส่ือกก 

รายได้จากการขาย
เส่ือกก 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนจาก
การทอเส่ือกก ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ โดย
ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์เชิง เนื้อหา (Content Analysis)  
  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับผลตอบแทนการจากทอ
เส่ือกก โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์เชิง เนื้อหา (Content 
Analysis)  

 
4. ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ผลิตเส่ือกก หมู่ บ้านหนองเกาะ ต าบลตระเปียงเตีย 
อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ สามารถ สรุปผลการวิจัยไ ด้
ดังนี้ 
  4.1 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก เป็นเพศหญิง  ร้อย
ละ 100 ส่วนมากอายุ 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 50 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา (ป.4) ร้อยละ 91 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 77.3 รายได้ของครัวเรือนเฉล่ีย/เดือน  
3,001 – 5,000 บ.และ 5,001 – 8,000 บ. ร้อยละ 45.5 
และมีประสบการณ์ในการทอเส่ือกก มากกกว่า 13 ปีข้ึน
ไป ร้อยละ 36.4  
  4.2 จากการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของกลุ่มผู้ทอเส่ือกก พบว่า ความ รู้ท่ีไ ด้รับจาก
การทอเส่ือกก ไ ด้รับจากการถ่ายทอดจากผู้สูง วัยใน
หมู่บ้านหรือผู้มีความรู้เก่ียวกับการทอเส่ือกกมาแนะน า 
หรือส่ังสอนวิธีการทอเส่ือให้กับลูกหลาน ให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้ก่ีทอมือแบบนั่งกับพ้ืน และส่วนมากการ
ทอเส่ือในอดีตทอข้ึนมาเพ่ือใช้เองในครัวเรือนแลกเปล่ียน
ส่ิงของกับเพ่ือนบ้าน ชุมชนอ่ืน และถวายพระเท่านั้น แต่
ปัจจุบันเป็นการผลิตเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และ
เพ่ือยังชีพโดยมุ่งเน้นการผลิตเชิงพาณิชย์หรือผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย โดยกลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกปัจจุบันในการทอเส่ือ
กกมีลักษณะการทอแบบแยกครั วเรือน และเมื่อไ ด้
ผลิตภัณฑ์ก็ได้น ามาให้ประธานกลุ่มเป็นผู้น าไปขาย โดย
จะ มีผ ลิต ภัณฑ์ท่ี ไ ด้จากกา รแปร รูป เส่ื อกกเ พ่ือน า
ออกจ าหน่ายของกลุ่ม แบ่งเป็น เส่ือยาว เส่ือพับ กระเป๋า 
และกระติบข้าวเหนียว เป็นต้น  
  4.3 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก มีปริมาณการทอเส่ือ
กกตลอดท้ังปี 4,982 ผืน และรายได้จากการขาย/ปี 
1,743,700 บ. เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ท่ีทอเส่ือกก 22 
คน โดยเฉล่ียมีจ านวนเส่ือกกท่ีทอได้/คน/ปี 226 ผืน 
รายได้จากการขาย/คน/ปี 79,259 บ. และราคาขาย/ผืน 
350 บ. 

  4.4 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก มีรายได้จากการขาย 
1,743,700 บาท/ปี และมีต้นทุนรวม 1,215,608 บาท/ปี 
โดยแยกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ 846,940 บาท/ปี ต้นทุน
ค่าแรงงาน 298,920 บาท/ปี ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 
39,856 บาท/ปี และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
29,892 บาท/ปี เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้ท่ีทอเส่ือกก 
จ านวน 22 คน พบว่า กลุ่มทอเส่ือกก หมู่บ้านหนองเกาะ 
มีต้นทุนเฉล่ียจากการทอเส่ือกก/ผืน 244 บ.โดยแยกได้
ดังนี้ ค่าวัตถุดิบเฉล่ีย/ผืน  170 บ.ค่าแรงงานเฉล่ีย/ผืน 60 
บ. ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉล่ีย/ผืน 8 บ. และค่าใ ช้จ่ายใน
การด าเนินงานเฉล่ีย/ผืน 6 บ. ส่งให้กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก 
มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิ 528,092 บ. คิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 30.29 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ  
  กา ร วิจั ย เ ร่ื อง กา ร วิ เ คร า ะ ห์ ต้น ทุนแล ะ
ผลตอบแทนจากการผลิตเส่ือกก หมู่ บ้านหนองเกาะ ต.
ตระเปียงเตีย อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  5.1 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก ผลิตเส่ือกกตลอดท้ัง
ปีได้จ านวน 4,982 ผืน โดยมีต้นทุนรวมท้ังส้ิน 1,215,608 
บ.ซ่ึงเมื่อแยกพิจารณาเป็นต้นทุนแต่ละชนิดได้ ดังนี้ 

5.1.1 ค่าวัตถุดิบเฉล่ีย/ผืน 170 บ. รวมเป็น
เงิน 846,940 บ. ประกอบด้วยค่าเส้นกกเฉล่ีย/ผืน 170 
บ.รวมเป็นเงิน 597,840 บ. ค่าเชือกไนล่อนเฉล่ีย/ผืน 10 
บ. รวมเป็นเงิน 49,820 บ. ค่าสีย้อมกกเฉล่ีย/ผืน 10 บ. 
รวมเป็นเงิน  49,820 บ. ค่าด้ายส าหรับเย็บขอบเฉล่ีย/ผืน 
5 บ. รวมเป็นเงิน 24,910 บ. ค่าผ้าส าหรับเย็บขอบเฉล่ีย/
ผืน 5 บ. รวมเป็นเงิน 24,910 บ. ค่าจักรส าหรับใ ช้เย็บ
ขอบเฉล่ีย/ผืน 10 บ.รวมเป็นเงิน  49,820 บ. ค่าสถานท่ี 
(บ้านของผู้ทอเส่ือกก) เฉล่ีย/ผืน 10 บ. รวมเป็นเงิน 
49,820 บ.   5.1.2 ค่าแรงงานเฉล่ีย/ผืน 60 บ. 
รวมเป็นเงิน 298,920 บ. ประกอบด้วยค่าแรงจากการทอ
เส่ือเฉล่ีย/ผืน 40 บ. รวมเป็นเงิน 199,280 บ. ค่าแรงจาก
การย้อมสีเส้นกกเฉล่ีย/ผืน 10 บ. รวมเป็นเงิน 49,820 บ.
และค่าแรงจากการเย็บขอบเส่ือกกเฉล่ีย/ผืน 10 บ. รวม
เป็นเงิน 49,820 บ. 

5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตเฉล่ีย/ผืน 8 บาท 
เป็นเงิน 39,856 บ. ประกอบด้วยค่าไฟเฉล่ีย/ผืน 3 บ. 
เป็นเงิน 14,946 บาท ค่าแก๊สเฉล่ีย/ผืน 3 บ. เป็นเงิน 
14,946 บ. และค่าน้ าเฉล่ีย/ผืน 2 บ. รวมเป็นเงิน 9,964 
บ.  

5.1.4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเฉล่ีย/ผืน 
6 บ. เป็นเงิน 29,892 บ. ประกอบด้วยค่าขนส่งเฉล่ีย/ผืน 
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3 บ. เป็นเงิน 14,946 บ. ค่าถุงแพ็คเฉล่ีย/ผืน 2 บ. เป็น
เงิน 9,964 บาท และค่าเชือกเฉล่ีย/ผืน 1 บ. เป็นเงิน 
4,982 บ. เนื่องจากในการทอเส่ือกกแต่ละผืนของกลุ่ม
แม่บ้านทอเส่ือกกจะมีต้นทุนท่ีใช้ในการทอ ประกอบไป
ด้วยค่าค่าเส้นกก ค่าสี ค่าเชือกไนล่อน ค่าสี ค่าด้ายเย็บ
ขอบ ค่าผ้าเย็บขอบ ค่าสถานท่ี ค่าจักรเย็บเส่ือ ค่าน้ า ค่า
ไฟ ค่าแก๊ส ค่าแรงงานจากการทอ ค่าแรงงานจากการย้อม
สี ค่าแรงงานจากากรเย็บขอบ ค่าขนส่ง ค่าถุงแพ็ค และ
ค่าเ ชือก  ซ่ึง ค่าใ ช้จ่า ยเห ล่านี้ เ ป็น ค่าใ ช้จ่า ยในทา ง
เศรษฐศาสตร์ หากจะด าเนินการค านวณต้นทุนตามหลัก
ผู้ผลิตจะเห็นว่าก าไรของกลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกจะเพ่ิม ข้ึน 
เนื่องจากต้นทุนผู้ผลิตจะไม่คิดค่าเ ส่ือมราคา และไม่
ค านวณต้นทุนแฝง ซ่ึงค่าใ ช้จ่ายในการค านวณต้นทุนท่ี
กล่าวมาข้างต้นสามารถแยกได้เป็น ต้นทุนคงท่ี และต้นทุน
ผันแปร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ  มูลวันดี 
(2560 : บทคัดย่อ )  ท่ีพบว่าต้นทุนการผลิตเส่ือกก
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศรุตา อรุณ
รัตน์ (2550 : บทคัดย่อ) พบว่าต้นทุนในการผลิตกระจูด
ประกอบด้วยค่า วัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ซ่ึงต้นทุนจะคิดอยู่ 2 หลักการคือ หลักการทางบัญชีและ
หลักผู้ผลิต ซ่ึงความแตกต่างระหว่าง 2 หลักการ คือ หาก
คิดต้นทุนในการผลิตตามหลักผู้ผลิตจะไม่มีการคิดต้นทุน
ในส่วนของค่าแรงเพราะผู้ผลิตไม่มีการจ้างแรงงาน แต่จะ
ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก และจะไม่มีการคิดต้นทุน
ในส่วนของราคาเคร่ืองรีดกระจูดด้วยแรงงงานคน เพราะ
ผู้ผลิตไม่เข้าใจในเร่ืองของค่าเ ส่ือมราคา จึง ไม่ไ ด้มีการ
ประมาณประโยชน์จากเคร่ืองรีดกระจูดด้วยแรงงานคน 
หากคิดต้นทุนตามหลักการบัญชี พบว่า เส่ือกระจูดขนาด 
60X200 ซม. มีต้นทุนในการผลิตต่ าท่ีสุดคือ 59.28 บาท
ต่อผืน มีราคาขายอยู่ท่ี 30 บาทต่อผืน มีอัตราก าไรสุทธิ
ร้อยละ97.60 หากคิดต้นทุนในการผลิตเส่ือกระจูดตาม
หลักผู้ผลิต พบว่า เส่ือกระจูดขนาด 100X100 ซม. มี
ต้นทุนในการผลิตต่ าสุดคือ 11.06 บาทต่อผืน มีราคาขาย
อยู่ท่ี 25 บาท/ผืน มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 55.76 

5.2 จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่ม
แม่บ้านทอเส่ือกก พบว่า ความรู้ท่ีได้รับจากการทอเส่ือกก 
ได้รับจากการถ่ายทอดจากผู้สูง วัยในหมู่ บ้านหรือผู้มี
ความรู้เก่ียวกับการทอเส่ือกกมาแนะน า หรือส่ังสอน
วิธีการทอเส่ือให้กับลูกหลาน ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ก่ีทอมือแบบนั่งกับพ้ืน และส่วนมากการทอเส่ือใน
อดีตทอข้ึนมาเพ่ือใช้เองในครัวเรือนแลกเปล่ียนส่ิงของกับ
เพ่ือนบ้าน ชุมชนอ่ืน และถวายพระเท่านั้น แต่ปัจจุบัน

เป็นการผลิตเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และเพ่ือยัง ชีพ
โดยมุ่งเน้นการผลิตเชิงพาณิชย์หรือผลิตเพ่ือจ าหน่าย โดย
กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกกปัจจุบันในการทอเส่ือกกมีลักษณะ
การทอแบบแยกครัวเรือน และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ก็ได้น ามา
ให้ประธานกลุ่มเป็นผู้น าไปขาย โดยจะมีผลิตภัณฑ์ท่ี ไ ด้
จากการแปรรูปเส่ือกกเพ่ือน าออกจ าหน่ายของกลุ่ม 
แบ่งเป็น เส่ือยาว เส่ือพับ กระเป๋า และกระติบข้าวเหนียว 
เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทูรย์ เป็นกระโทก 
(2551 : บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการผลิต
เส่ือกกของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในอดีตมีการสืบ
ทอดกระบวนการผลิตจากผู้สูงอายุ หรือผู้มีความรู้เก่ียวกับ
การทอเส่ือ ส่ังสอน และแนะน าวิธีการทอเส่ือกกให้กับ
ลูกหลานเกิดการเรียนรู้เองโดยใช้ก่ีทอมือแบบนั่ง กับพ้ืน 
วัตถุดิบท่ีใช้ทอเส่ือกกในอดีตมีอยู่ 2 ชนิด วัตถุประสงค์ใน
การผลิตเส่ือกกในอดีตผลิตข้ึนมาเพ่ือใช้ในครัวเรือน ถวาย
พระ เป็นต้น และในปัจจุบันได้มีการแปรรูปเส่ือกกเป็น
ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆมากข้ึน เ พ่ือมุ่ง เน้นในเชิงพาณิชย์ 
และอาชีพในครัวเรือน 

5.3 กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือกก บ้านหนองเกาะ มี
ปริมาณการทอเส่ือกกปริมาณการทอเส่ือกกตลอดท้ังปี 
4,982 ผืน มีรายได้จากการขาย 1,743,700 บ./ปี เมื่อ
พิจารณาจากจ านวนผู้ท่ีทอเส่ือกก 22 คน โดยเฉล่ียมี
จ านวนเส่ือกกท่ีทอได้/คน/ปี 226 ผืน รายได้จากการ
ขาย/คน/ปี 79,259 บาท และราคาขาย/ผืน 350 บาท มี
ต้นทุนรวม 1,215,608 บาท/ปี ต้นทุนเฉล่ียจากการทอ
เส่ือกก/ผืน 244 บาท มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิ 
528,092 บาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 30.29 
เนื่องจากผู้ซ้ือให้ความสนในผลิตภัณฑ์เส่ือกกเป็นจ านวน
มาก เส่ือกกท่ีผลิตได้ท้ังหมดไม่พอต่อการจ าหน่ายในทุกๆ
คร้ัง และทุกๆปี อีกท้ังปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบแปลกใหม่ และลวดลาย สีท่ีใ ช้ใน
การทอ ก็ออกแบบใหม่ให้ทันสมัยเหมาะกับคนทุกวัย กอ
ปกกับความต้องการของผู้บริโภคก็ต้องการให้มีการแปรรูป
เส่ือกก และลวดลายใหม่ๆเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ราตรี บาระพรม (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์เส่ือกกของลูกค้ามาจากกลุ่มบ้านนาแพง 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ส่วนใหญ่ใ ห้เหตุผลในการ
เลือกซ้ือจากคุณภาพ ประเภทของเส่ือกกท่ีเลือกซ้ือคือ 
เส่ือปูนอน สีของเส่ือท่ีควรเลือกซ้ือคือ สีแดงเลือดหมู มี
จุดประสงค์ของการเลือกซ้ือคือ น าไปจ าหน่ายต่อ และผู้ท่ี
มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเ ส่ือกกมากท่ีสุด คือ ญาติ 
ลูกค้ามักซ้ือเส่ือกกปีละ 1 คร้ัง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้
บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 2) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการให้บริการกับความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และ 3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการให้บริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 ( อุบลราชธานี )  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มาใ ช้บริการออก
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) จ านวน 320 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความ
แตกต่าง (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมี ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใ ช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช . เขต 2 
(อุบลราชธานี) ไม่แตกต่างกัน ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพล พบว่า ปัจจัยของการให้บริการ ประกอบด้วย ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ีใ ห้บริการ และด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ รวมท้ังส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน 
กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01  
ค าส าคัญ :  ปัจจัยการการให้บริการ, ความพึงพอใจ, กสทช. 
 

ABSTRACT 
This study aimed to 1) compare the personal characteristic that effect to satisfaction of clients 

2) investigate the relation of factors and satisfaction of clients and 3) investigate the effect of  factors to 
clients who want radio licensing provision of office of the national broadcasting and telecommunications 
commission (NBTC) sub region 2 (Ubon Ratchathani). The samples were 320 clients who want radio 
licensing provision of office of the national broadcasting and telecommunications commission (NBTC) 
sub region 2 (Ubon Ratchathani). The questionnaires were used to collect the data. The data was then 
analyzed by using frequency, percentage, means, standard deviations, t -test, F-test, correlation analysis 
and regression analysis.  
The results revealed that the respondents were mostly males, age 31-40 year-old, highest bachelor’s 
level, occupation as personal business. The research findings were as follows: different personal factors, 

                                                                 
1นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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such as age, gender, occupation, were not affected to satisfaction of clients who want radio licensing 
provision of office of the national broadcasting and telecommunications commission (NBTC) sub region 2 
(Ubon Ratchathani), factors of service, such as official service person, service process, facilitators, service 
places and information provision were significantly related and affected to satisfaction of clients who 
want radio licensing provision of office of the national broadcasting and telecommunications 
commission (NBTC) sub region 2 (Ubon Ratchathani) at the statistical level 0.01.  
Keywords:  service factor, satisfaction, nbtc 
 
1.บทน า 

ปัจจุบันการติดต่อขออนุญาตการด าเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีจะต้องด าเนินการติดต่อกับส่วนราชการหลาย
แห่งรวมท้ังยังมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก 
และบางฉบับไม่ไ ด้ก าหนดระยะเวลาเอกสาร และ
หลักฐานท่ีจ าเป็นต้องใช้ร่วมกับข้ันตอนในการพิจารณาไว้
อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เป็นการ
สร้างภาระให้แก่ประชาชน ดังนั้น เ พ่ืออ านวยความ
สะ ดวก และ ลดภา ระ ให้ แ ก่ประ ชาชน  จึ ง ไ ด้มี
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ข้ึน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2558) ซ่ึง เป็น
เสมือนกฎหมายกลางท่ีจะก าหนดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตการจัดให้มีช่องทางในการรับค า
ขอ ณ จุด ๆ เดียว และให้มีข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ
ขออนุญาตกับประชาชน จากแนวทางดังกล่าวได้ส่งผลให้
บุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ได้มีการต่ืนตัวในการให้บริการกันอย่างกว้างขวาง 
มีการค้นหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริการและถือหลักการ
การให้บริการท่ีดีต่อผู้ท่ีมาใช้บริการทุก ๆ คน โดยมีการ
ปลูกฝังให้ทุกคนภายในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service 
mind) เป็นหลักยึดส าหรับสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึน
ในจิตใจของผู้ให้บริการทุกคน ซ่ึงการวัดความพึงพอใจถือ
เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน ซ่ึงระดับความพึงพอใจเป็นการสะท้อนให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการขององค์กรหน่วยงาน
ของภาครัฐกับประชาชนผู้มาใช้บริการ (จิราภรณ์ มาก
สวัสด์ิ, 2558 ) 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยไ ด้ศึกษาค้นคว้ากรณี
ความพึงพอใจในการขอรับบริการ ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 
กล่าวไว้ว่า “ พึง” เป็นค าช่วยกริยาอ่ืน หมายความว่า 
“ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค า
ว่า “พอ” หมายความว่า เท่าท่ีต้องการเติมความต้องการ 

ถูก ชอบ เมื่อน าค าสองค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะ
หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีต้องการ   

ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความ รู้สึกท่ีเป็นการยอมรับ 
ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกท่ียินดีกับการปฏิบัติงาน ท้ังการ
ให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ี  

วันเพ็ญ ศรีมะโรง และคณะ (2557) ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล 
ซ่ึงมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกันข้ามหาก
ความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึง
พอใจก็จะเกิดข้ึน   

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2551) ความพึงพอใจ 
คือ เจตคติ หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตเมื่อบุคคล
ประสบผลส าเร็จตามความคาดหวัง หรือเมื่อบุคคลได้รับ
การตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการ หรือส่ิง ท่ีปรารถนา โดย
เป็นความรู้สึกท่ีดี หรือเป็นความรู้สึกในทางบวก 
Good (1973) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ 
หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่าง 
ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น เพ่ือให้ได้ซ่ึงความพอใจ
จึงถือได้ว่าคุณภาพการให้บริการเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญในการท่ีจะวัดความพึงพอใจ 

จากแนวทางดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจ ายเสียง กิจ การโทรทัศน์  และกิจกา ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค 2 ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ในสายงานบริหารคล่ืนความถ่ีและภูมิภาค โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการก ากับดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาต  บัง คับใ ช้
กฎหมายและตรวจสอบตรวจค้น จับกุม ผู้กระท าผิด
กฎหมายท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และ กิจการโทรคมนาคม ตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง
ส่ง เส ริมสิท ธิและ รับเ ร่ื อง ร้ องเรี ยนของประ ชาชน  
ผู้บ ริโ ภค และ หน่ วย งานท่ี เ ก่ี ยว ข้องใ นพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรดังกล่าวนี้ เป็นองค์กรท่ีมี  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 เ พ่ือศึกษา เปรียบเทียบลักษณะส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใ ช้บริการขอรับ
ใบอนุญาตวิทยุคม นาคมส านักงาน  กสทช.  เขต 2 
(อุบลราชธานี) 

1.2. 2 เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจ จัยกา ร
ให้บริการกับความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการขอรับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ส านักงาน กสทช. เขต 2 
(อุบลราชธานี) 

1.2.3 เ พ่ือ ศึกษาอิท ธิพลของ ปัจ จัยกา ร
ให้บริการท่ีส่งผลต่อความ พึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ส านักงาน กสทช. เขต 2 
(อุบลราชธานี)  
 
3. การด าเนินการวิจัย 

กา ร วิจั ยคร้ั ง นี้ เ ป็ น งาน วิจั ย เชิ ง ปริม าณ 
(Quantitative research) โ ดยใ ช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้มา
ใช้บริการในการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ส านักงาน 
กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) จ านวน 320 คน การเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 
2560  

การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  โดย
การน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้องเคร่ืองมือวิจัย 

(IOC) มีค่าเฉล่ีย 0.94 และได้ค่าความช่ือมั่น   ( ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค) มีค่าเฉล่ีย 0.98 โดย
การสร้างแบบสอบถาม มีจ านวน 3 ส่วน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล ไ ด้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) โดยเนื้อหาครอบคลุมข้อมูล
เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยการให้บริการ ไ ด้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ ด้านกระบวนการการให้บริการ  ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก ด้านสถานท่ีใ ห้บริการ และด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนท่ี 3: ความพึงพอใจในการให้บริการออก
ใบอนุญาตวิทยุคม นาคม ส านักงาน กสทช .เขต 2 
( อุบลราชธานี )  ไ ด้แก่ ลักษณะทา งกายภาพ ความ
น่าเช่ือถือของการบริการ การตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ความไว้วางใจ และการเข้าถึงจิตใจ 
 
4. ผลการวิจัย 
 จ านวน 320 คน ตามตาราง ท่ี 1 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการให้บริการ 
โดยรวมในระดับมาก มีค่ าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ
ด้านสถานท่ีใ ห้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก และด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.31, 4.21, 4.16, 4.15, และ 4.02 ตามล าดับ

ผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยคร้ังนี้ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 72.50 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ 46.9 และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 31.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใ ช้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   - เพศ 
  - อายุ 
  - ระดับการศึกษา 
  -  อาชีพ 
    
 

 
 

ความพึงพอใจการให้บริการ 
- ลักษณะทางกายภาพ 
- ความน่าเช่ือถือของการบริการ  
- การตอบสองความต้องการของผู้บริโภค  
- ความไว้วางใจ 
- การเข้าถึงจิตใจ  
      
 

ปัจจัยการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
- ด้านกระบวนการการให้บริการ 
- ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
- ด้านสถานท่ีให้บริการ 
- ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ  ส านักงาน ก ส ท ช .  เ ข ต  2  ( อุ บ ล ร า ช ธ า นี ) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยการให้บริการโดยภาพรวม 

จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการให้บริการ 
พบว่า 
 1.  ด้าน เจ้าหน้าท่ี ผู้ใ ห้บริกา ร  กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับ เจ้าหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่ รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบด้านการแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ีมีความสะอาดและเรียบร้อย ด้านเจ้าหน้าท่ีมี
มนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส ด้านเจ้าหน้าท่ีมีความ
ต้ังใจในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพในการ
ให้บริการ    

 2. กระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง มีเอกสาร/ป้ายประกาศ/
บอร์ด แจ้งข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน การติดต่อ
ประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยการ
ให้บริการท่ีแน่นอน และมี ข้ันตอนการให้บริการ ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน  

3.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ 
ส านักงานมีท่ีพักรอรับบริการ มีเก้าอ้ีให้นั่งรอรับบริการ
อย่าง เพีย งพอเหมาะสม กับจ านวน ผู้มา ใ ช้บ ริกา ร 
ส านักงานมีห้องสุขาส าหรับผู้รับบริการมีความสะอาดไมม่ี
กล่ิน ถูกสุขอนามัย ส านักงานมีอุปกรณ์/เคร่ืองมือ ไ ว้
บริการ เช่น ปากกา ดินสอ ไว้ส าหรับกรอกค าร้องขอรับ
บริการ ส านักงานมีแบบฟอร์มค าร้องขอใช้บริการต่าง ๆ 
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย  

4.  สถานท่ีใ ห้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดมาก โดยให้ความส าคัญกับ 
สถานท่ีบริการมีความสะดวกเข้าถึงง่าย สถานท่ีมีระบบ
รักษาความปลอดภัย รองลงมา สถานท่ีให้บริการมีความ
สะอาด สถานท่ีบริการมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น มีแบบสอบถาม 
สถานท่ีมีพ้ืนท่ีให้บริการท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ 

5.  การให้ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ มีการ
ปรับเปล่ียนข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มี
การจัดบริการช่องทางในด้านข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่
ผู้สนใจ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่าน
ส่ือมวลชน และระบบอินเทอร์เน็ต และมีเอกสาร/แผ่น
พับ มีความทันสมัยน่าสนใจ 
 ผลการศึกษาข้อมูลความพึงพอใจของ ผู้มา
ขอรับบริการ ตามตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิท ยุ
คมนาคมของส านักงาน กสทช.เขต 2( อุบลราชธานี) 
ม ีความ คิด เ ห็น ต่อความ พึง พอใ จกา ร ให้บริกา ร 
โดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เมื่ อ
พิจารณาตามตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสองความ
ต้องการของ ผู้มาใ ช้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.24 และ 4.21 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็น ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเช่ือถือของการบริการ และด้านการเข้าถึงจิตใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่า เฉล่ีย 4. 20 , 4.19, และ 4.19 
ตา ม ล า ดั บ  โ ด ย พิ จ า รณ า เ ป็น ร า ย ด้ าน  ดั ง นี้

ปัจจัยการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 
( x̄ ) 

ส่วนค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ระดับ 

1.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.31 0.52 มากท่ีสุด 
2.  ด้านกระบวนการการให้บริการ 4.16 0.61 มาก 
3.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.15 0.61 มาก 
4.  ด้านสถานท่ีให้บริการ 4.21 0.55 มากท่ีสุด 
5.  ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 4.02 0.65 มาก 
รวม 4.17 0.50 มาก 
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ความพึงพอใจการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 
( x̄ ) 

ส่วนค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(SD) ระดับ 

 1.  ลักษณะทางกายภาพ  4.20 0.55 มาก 

 2 . ความน่าเช่ือถือของการบริการ  4.19 0.60 มาก 

 3.  การตอบสองความต้องการของผู้มาใช้บริการ    4.21 0.58 มากท่ีสุด 

 4.  ความไว้วางใจ  4.24 0.60 มากท่ีสุด 

 5.  การเข้าถึงจิตใจ  4.19 0.60 มาก 
รวม 4.20 0.52 มาก 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการให้บริการ 
 
จากตามรางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการ
ให้บริการ พบว่า 

1.  ลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างใ ห้
ความส าคัญในเร่ือง ส านักงานมีเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี
น ามาให้บริการมีความเหมาะสม ส านักงานมีสถานท่ี
ให้บริการมีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใ ห้บริการต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกาย 
ความเป็นระเบียนท่ีช่วยเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
ส านักงานมีสถานท่ีให้บริการมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ มีความเหมาะสม ส านักงานมีสถานท่ีให้บริการมีการ
ตกแต่งสถานท่ีสวยงาม เหมาะกับยุคสมัย 

2.  ความน่าเช่ือถือของการบริการกายภาพ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ือง ด้านเจ้าหน้าท่ีสามารถ
รับรู้ถึงปัญหาของผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีให้
ความสนใจในการแก้ปัญหาของผู้มาใช้บริการอย่างจริงจงั 
เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการได้ตามท่ีแจ้งไว้ เจ้าหน้าท่ีมี
การแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการป ฏิบัติเ ก่ียวกับกา ร
ให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้มาใช้บริการต้ังแต่คร้ังแรก 

3.  การตอบสองความต้องการของ ผู้มาใ ช้
บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ือง เจ้าหน้าท่ีมีความต้ังใจใน
การท างาน และบริการตลอดเวลา ผู้รับบริการได้รับการ
บริการตรงตามความต้องการ ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีดี 
สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วอยู่เสมอ ผู้รับบริการได้รับ
การบริการเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด และเจ้าหน้าท่ีมีการ
แจ้งให้ทราบทุกคร้ังเก่ียวกับการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ  

4.  ความไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับ
มากท่ีสุด  โดยกลุ่มตัวอย่ างให้ความส าคัญ ในเ ร่ือง 
เจ้าหน้าท่ีมีทักษะ ความรู้ และเช่ียวชาญต่อการให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีมีการส่งมอบเอกสารต้นฉบับจริงทุกคร้ังท่ีมีการ 
ขอส าเนาเป็นท่ีเ รียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีไม่น าข้อมูล
ส่วนตัวของท่านไปเผยแพร่ให้ผู้มาใช้บริการคนอ่ืนทราบ 
และเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานส าเร็จ โดยไม่ต้องมีการแก้ไข  
5.  การเข้าถึงจิตใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับ
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ือง เจ้าหน้าท่ี
เอาใจใส่และดูแลผู้มารับบริการเป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ี
บริการท่ีถูกต้อง แม่นย า ตรงตามความต้องการของ ผู้มา
ใช้บริการ เจ้าหน้าท่ียินดีรับฟังค าแนะน า และความ
คิดเห็นของผู้รับบริการ เจ้าหน้าท่ีสามารถจดจ าผู้มาใ ช้
บริการ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้มาใช้บริการได้ เจ้าหน้าท่ี
ท าให้ผู้มารับบริการรู้สึกได้ว่า ผู้มาใช้บริการได้รับบริการ
เป็นพิเศษ 
สมมุติฐานท่ี 1  

ผลการ วิเครา ะห์เ ชิง อนุม าน เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 ( อุบลราชธานี ) 
แตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความแตกต่างของ
ลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบ 
Independent t-test และลักษณะส่วนบุคคลจ าแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส าหรับสถิติท่ีใช้ใน
การ วิเครา ะห์นั้ น จ ะใ ช้กา รวิ เคร าะห์หา ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variances: 
One Way ANOVA) ท่ีระดับความ เช่ือมั่น 95% จะ
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ยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความแตกต่างของ
ลักษณะส่วนบุคคลท้ัง 4 ด้านพบว่า โดย ภาพรวมระดับ
ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล มีค่า  p-value มี
ค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท้ัง 4 
ด้านคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มี ผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมส านักงาน กสทช. เขต 2 ( อุบลราชธานี )  ไม่
แตกต่างกัน  
สมมุติฐานท่ี 2 

ผลการ วิเครา ะห์เ ชิง อนุม าน เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยของการให้บริการมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 ( อุบลราชธานี ) 

ส ารับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของ Pearson correlation เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท้ังสองตัว ถ้ามีค่า p-value (2-tailed) 
น้อยกว่า 0.01 นั้น คือ ยอมรับในสมมติฐาน หมายถึง ตัว
แปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 และถ้ามีค่า  p-value (2-tailed) น้อยกว่า 
0.05 นั้นคือ ยอมรับในสมมติฐาน หมายถึง ตัวแปรท้ัง
สองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 4 โดยการทดสอบ
ดังกล่าวนี้ เป็นการทดสอบเบ้ืองต้น (Primary Analysis) 
เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และ
แปรตาม   

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบปัจจัยการให้บริการท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ 
ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) 

ข้อท่ี สมมติฐานงานวิจัย สถิติ p-value 
1 เพศ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาต

วิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) แตกต่างกัน t-test 0.30 

2 อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 

0.39 

3 ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี ) 
แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 

0.66 

4 อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการขอรับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ  ส านักงาน กสทช. เขต 2 ( อุบลราชธานี ) 
แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 0.91 

ตัวแปร 
ค่าเฉลี่ย 
( x̄ ) 

( 1
) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. ความพึงพอใจ 4.20 1 0.74** 0.75** 0.76** 0.72** 0.74** 
2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.3  1 0.64** 0.62** 0.61** 0.55** 

  3. ด้านกระบวนการการให้บริการ 4.16   1 0.72** 0.68** 0.66** 

4.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.15    1 0.69** 0.68** 
5. ด้านสถานท่ีให้บริการ 4.21     1 0.64** 
6. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 4.02      1 
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จากตาราง ท่ี 4  ผลการทดสอบปัจจัยการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 
2 (อุบลราชธานี) พบว่า ปัจจัยการให้บริการท้ัง 5 ด้าน มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้มาใ ช้บริการขอรับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 
(อุบลราชธานี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 

สมมุติฐานท่ี 3 
 ผลการ วิเครา ะห์เ ชิง อนุม าน เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยของการให้บริการมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) ส ารับสถิติ
ท่ีใช้ในการทดสอบค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis: MRA) ดังนั้น จ ะ
ยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.01 
ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 5 

 
 

ปัจ จัยการให้บ ริการมี ผล ต่ อ
ความพึงพอใจ 

b SE b Beta t p-value VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.29 0.13  2.13 0.03  
1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 0.32 0.04 0.30 8.09 0.00** 1.96 
2.ด้านกระบวนการการให้บริการ 0.14 0.04 0.15 3.46 0.00** 2.73 
 3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 0.18 0.04 0.20 4.55 0.00** 2.83 
4. ด้านสถานท่ีให้บริการ 0.13 0.04 0.13 3.15 0.00** 2.42 
5. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 0.21 0.03 0.25 6.24 0.00** 2.23 
Adjusted R2 = 0.772, SEE = .252, F =  217.014, Sig of F = 0.000** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยการให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาต

วิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัย
การให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 
2 (อุบลราชธานี) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
พบว่า ปัจจัยของการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจทุก
ด้านมี ค่า p-value = 0 .00   คือ  ด้าน เจ้าหน้าท่ี ผู้
ให้บริการมีค่า Beta = 0.30  ด้านกระบวนการการ
ให้บริการมีค่า Beta = 0.15 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มีค่า Beta = 0.20 ด้านสถานท่ีใ ห้บริการมีค่า Beta = 
0.13 และด้านการให้ข้อมูลข่าวสารมีค่า Beta = 0.25 มค่ีา 
Adjusted R2 = 0.772 หม ายความว่า ปัจจัยกา ร
ให้บริการท้ัง 5 ด้าน มีผลต่อความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้
บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน 
กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) ร้อยละ 77.2 แต่ยังมีอีก
ร้ อ ย ละ  2 2 . 8  ท่ี เ กิ ดจ า ก ปัจ จั ย อ่ื น  ๆ  ท่ี อ ยู่
นอกเหนือไปจากการศึกษาในคร้ังนี้ 

โดยในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยไ ด้ก าหนดค่า 
Variance inflation factor (VIF) ไม่ควรเกิน 5.3 (ลัดดา
วัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2547) และจากผลการศึกษา

พบว่า มีค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 1.96 - 2.83 หมายความ
ว่า ปัจจัยการให้บริการท้ัง 5 ด้าน ท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
ในคร้ังนี้ไม่มีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์กันสูงมากเกินไป 
จึงสามารถน าไปวิเคราะห์สมการถดถอยได้ และสามารถ
น ามาใช้ในการพยากรณ์ความพึงพอใจในการขอรับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ของส านักงาน กสทช. ไ ด้ถึง 
ร้อยละ 77  ซ่ึงผู้วิจัยมองว่า ตัวแปรท่ีน ามาใช้ในงานวิจัย
ในคร้ังนี้  มีความน่าเช่ือถือ 
 
 
5. สรุปและเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของ ผู้มาใ ช้
บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน 
กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี) ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้ 

1.  ส านักงาน กสทช. เขต2 ( อุบลราชธานี ) 
ควรให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ และก ากับให้
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เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสะอาด และเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี ย้ิม แย้มแจ่ มใส มี ความต้ั งใจในการให้บริกา ร 
ตลอดจนมีความสุภาพในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ  

2.  ส านักงาน กสทช. เขต2 ( อุบลราชธานี ) 
ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการท่ีมีการ
ให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง มีเอกสาร/ป้ายประกาศ/
บอร์ด แจ้งข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน และผู้มาใ ช้
บริการสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีไ ด้ความ
สะดวกรวดเร็ว มีระยะเวลารอคอยการให้บริการท่ี
แน่นอน และมีข้ันตอนการให้บริการท่ีไม่ ยุ่งยากและ
ซับซ้อนในการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

3.  ส านักงาน กสทช. เขต2 ( อุบลราชธานี ) 
ควรให้ความส าคัญกับส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับ ท่ี
พักรอรับบริการ มีเก้าอ้ีให้นั่งรอรับบริการอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับจ านวนผู้มาใ ช้บริการ มีห้อง สุขาส าหรับ
ผู้ใช้บริการท่ีมีความสะอาดไม่มีกล่ิน ถูกสุขอนามัย มี
อุปกรณ์/เคร่ืองมือส านักงานไว้บริการ เช่น ปากกา 
ดินสอ ไว้ส าหรับกรอกค าร้องขอรับบริการ และมีฟอร์ม
ค าร้องขอใช้บริการต่าง ๆ ท่ีมีความชัดเจน เข้าใจง่ายใน
การให้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

4.  ส านักงาน กสทช. เขต2 ( อุบลราชธานี ) 
ควรให้ความส าคัญกับสถานท่ีให้บริการ สถานท่ีบริการมี
ความสะดวกเข้าถึงง่าย มีระบบรักษาความปลอดภัย มี
ความสะอาด มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น มีแบบสอบถาม และมีพ้ืนท่ี
ให้บริการท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ 

5.  ส านักงาน กสทช. เขต2 ( อุบลราชธานี ) 
ควรเพ่ิมความส าคัญและพัฒนาเก่ียวกับการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาใช้บริการมากท่ีสุด ควยมีการปรับเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ิมช่องทางใน
ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาใช้บริการ และจัดช่องทางใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังมีเอกสาร/แผ่นพับ ท่ีมีความ
ทันสมัยน่าสนใจให้กับผู้มาใช้บริการให้มากกว่านี้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผู้วิจัยเสนอแนะ ส าหรับการวิจัยความพึงพอใจ

ของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ 
ส านักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี )  ในคร้ัง ต่อไป 
ดังนี้ 

1. ควร มี กา ร ศึก ษาความ คิ ด เ ห็นขอ ง
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ 
ส านักงาน กสทช. เขต 2 ( อุบลราชธานี )  โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิง ลึก เ พ่ือใ ห้ไ ด้ข้อมูลท่ีหลากหลาย และ
สามารถน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษาในคร้ังนี้  เ พ่ือ

สามารถน าไปปรับปรุงการให้บริการของส านักงาน 
กสทช. เขต2 (อุบลราชธานี) ต่อไป 

2. ควรศึกษาความคิดเห็นของ ผู้มาใ ช้บริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ ส านักงาน กสทช. เขต 
2 (อุบลราชธานี) เพ่ือใ ห้ไ ด้ข้อมูลจากผู้มาใ ช้บริการท่ี
หลากหลาย และสามารถน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษา
ในคร้ังนี้ เห็นควรให้มีการศึกษาแยกเป็นจังหวัด ตามเขต
พ้ืนท่ีการให้บริการของ ส านักงาน  กสทช .  เ ขต 2 
( อุบลราชธานี )  ซ่ึงมีด้วยกัน 6 จังหวัด ไ ด้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือ
สามารถได้ข้อสรุปท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะน าไปปรับปรุงกา ร
ให้บริการของส านักงาน กสทช. เขต 2 อุบลราชธานี ใน
อนาคต   
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษากระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้า
ในงานศพ” ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการด าเนินงาน “ทุก
พ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ จาก 11 หมู่บ้านของต าบลกุดจิก จ านวน 33 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และ
ใช้ Paired - t – test ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และระดับช่วงเช่ือมั่นร้อยละ 95  
 ผลการวิจัยพบว่า 1.) คณะกรรมการ มีการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาด้านการด่ืมสุราและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน มีการก าหนดข้อบังคับหมู่บ้าน มีครัวเรือนเข้า
ร่วมโครงการเพ่ิมเป็นร้อยละ 87 มีงานศพปลอดเหล้าคิดเป็นร้อยละ 100 2.) การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” พบว่าหลังการพัฒนา ด้านการด าเนินกิจกรรมในชุมชน  มีคะแนนเฉล่ียสูง สุด  
การมีส่วนร่วมคณะกรรมการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า หลังการ
พัฒนาดีข้ึนกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p <0.05) 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, พ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ, ปลอดเหล้า 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study development process of participation in “All free 
alcohol funeral” in Kudjig Sub-District, Thankantho District, Kalasin Province. The population selected as 
a sample in this research was the committee of the “All free alcohol funerals” in Kudjig Sub-District 
Thankantho District, Kalasin Province from 11 Villages totaling 33 people. Data were collected by 
questionnaires. Statistics used were frequency, percentage, and mean, standard deviation, minimum, 
maximum and Paired-t-Test with a given statistical significance level of 0.05 and 95% confidence interval 
level.  
 The results indicated that 1) the committee analyzed alcohol drinking situations and problem 
conditions and impacts at community level. Responsible persons and village regulations were clearly 
determined. The number of households who have joined the project operation increased to be 87% 
and free alcohol funeral rate have reached  00%. 2) After the development of “All free alcohol funeral 
in Kudjig Sub-District”, the operation of activities in community was the highest average rating. The 
participation of the operation committee was in moderate level. By comparing the effective participation 
of the operation committee in “All free alcohol funeral in Kudjig Sub -District”, Thakantho District, Kalasin 
Province, after the development, the participation was better than before with a statistical significance 
level of 0.05 (p<0.05). 
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1. บทน า  
 องค์การอนามัยโลกได้ระ บุไ ว้ว่า เคร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในส่ี ของกลุ่มตัวการร้ายท่ีท าลาย
สุขภาพ การด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุให้ประชากรโลก
เสียชีวิตปีละกว่า 2.50 ล้านคน จากการส ารวจพฤติกรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปี 2554 พบว่า คน
ไทยท่ีอายุ 15 ปีข้ึนไปเป็นนักด่ืมในปัจจุบัน หรือผู้ท่ีด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนท่ีผ่านมา จ านวน 
16,992,017 คน  ห รื อ คิด เ ป็น ร้ อยละ  31.52 ของ
ประชากรผู้ใหญ่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีคนไทยนิยม ด่ืม 
ได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 60.93 สุราขาวหรือสุรากล่ัน ร้อยละ 
42.72 สุ ร า สี ย่ี ห้ อ ไ ทย ร้อยละ  23.61 สุ ร า สี ย่ี ห้ อ
ต่างประเทศร้อยละ 4.73 ขณะท่ีกลุ่มเยาวชน 15 -19 ปี 
นิยมด่ืมเบียร์ ร้อยละ 74.52 สุราขาวหรือสุรากล่ัน ร้อย
ละ 37.65 สุรา สีย่ีห้อไทย ร้อยละ 25.05 สุราสีย่ีห้ อ
ต่างประเทศร้อยละ 2.80 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบความนิยม
บริโภคของท้ัง สองกลุ่มนี้พบว่า เยาวชนนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ร่วมสมัยมากข้ึน และบริโภคเคร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีมีภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้ัง เดิมลดลง 
(ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557 : 54) 
 กา ร ด่ืมเ ค ร่ื อง ด่ืม ท่ีมี แอลกอฮอล์ ย่ อม มี
ผลกระทบต่อผู้ด่ืมท้ังทางด้านร่างกายจิตใจครอบครัว 
สังคมและเศรษฐกิจกล่าวคือ ด้านร่างกาย เคร่ือง ด่ืม ท่ีมี
แอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อตับท าให้เกิดการค่ังของไขมัน
ในตับ ตับอักเสบและตับแข็ง ด้านจิตใจพบว่าท าใ ห้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์จะเกิดภาวะ
ซึมเศร้า กังวล ฟุ้งซ่าน ขาดความสุขและมึนงงและส่งผล
ให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาทางด้านครอบครัวท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น
ขาดความสุขและท าให้เด็กกลายเป็นปัญหาของสังคม  
ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดคือปัญหาทางด้านอุบัติเหตุโดยพบว่า 
การเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับการด่ืมเคร่ือง ด่ืม ท่ีมี
แอลกอฮอล์ เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์มีผลท าใ ห้
ทักษะการขับรถลดลงตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 
สมาธิเสียง่าย การตอบสนองช้าและชอบขับรถอยู่กลาง
ถนนและบังคับพวงมาลัยไม่มั่นคงท าให้เกิด อุบัติเหตุไ ด้
ง่าย (ศูนย์บ าบัดยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น, 2546: 50) 
 ปัญหาเร่ืองการด่ืมแอลกอฮอล์ก็เป็นปัญหา
อันดับต้นๆ ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซ่ึงพบว่าความชุกของ
นักด่ืมอายุ 15 - 19 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 14.94 และความชุก

ของนักด่ืมอายุ 20 ปีข้ึนไป อยู่ท่ีร้อยละ 37.24 เป็น
อันดับท่ี 29 และ 30 ของประเทศตามล าดับ1 จากผลการ
ส ารวจประเพณีวัฒนธรรมท่ีมี การ ด่ืมแอลกอฮอล์ 
สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ  1.ประเพณีวัฒนธรรม
ระดับชาติ ได้แก่ เทศกาลสนุกฤดูหนาวต่อเนื่อง สู่งาน
ฉลองปีใหม่ 2.ประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน เช่น งานบุญ
บ้ังไฟ ประเพณีแซนโดนตา ประเพณีทานสลากภัต เป็น
ต้น ซ่ึงประเพณีเหล่านี้มักจะเกิดพฤติกรรมด่ืมยกหมู่บ้าน  
3.ประเพณีวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน เช่น งานศพ งาน
บุญ งานบวช ย่อมมีการเล้ียงฉลองและมีการด่ืมสุราใน
งานดังกล่าว จนน าไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การ
ทะเลาะเบาะแว้ง การสร้างความวุ่นวายระหว่างประกอบ
พิธีกรรม ตลอดจนการสร้างความร าคาญและเดือดร้อน
ให้กับเจ้าภาพและคนในชุมชน ซ่ึงน าปัญหาต่างๆตามมา
มากมาย ท้ังความรุนแรงในครอบครัว ความยากจน 
อุบัติเหตุ เป็นต้น ปัจจัยส าคัญท่ีท าใ ห้ต้องมีการด่ืมสุรา
เนื่องจากค่านิยมการด่ืมทุกโอกาส สร้างความสนุกสนาน
ร่ืนเริงในงานเล้ียงงานประเพณีวัฒนธรรม (ส านักงาน
ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ , 
http://www.thaihealth.or.th/ index.php : 2557)  
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ จึงมีการจัดท าวาระจังหวัดใน
เ ร่ื อง ของ ปัญหากา รด่ืม แอลกอฮอล์ โ ดยมุ่ ง เ น้ น
กระบวนการมีส่วน ร่วมของคน ในชุม ชน ผ่ านกา ร
ขับเคล่ือนของคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมาจากผู้น า
ชุมชน ตัวแทนชุม ชน และ ภาคี เครื อข่า ย ร่ วมกัน
ด าเนินงานให้วาระของจังหวัดกาฬสินธ์ุน าสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นรูปธรรม คือ “ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ” เป็น
งานน าร่องงานประเพณีปลอดเหล้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดย
ด าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุมาต้ังแต่ปี 2556  
 ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าใน
งานศพ” มีการด าเนินงานมาต้ังแต่ปี 2556 แต่มีผลการ
ด าเนินงานท่ีอยู่ในระดับต่ าท่ีสุดในอ าเภอ จากการ
สรุปผลการด าเนินงาน พบว่าเกิดจากการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วยผู้ด าเนินงาน
ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ท้ังหมด 11 หมู่ บ้าน 
รวม 33 คน ขาดความรู้ เจตคติท่ีพึงประสงค์ ในเ ร่ือง
ปลอดเหล้าในงานศพ ตลอดจนขาดความตระหนัก
ความส าคัญของการปลอดเหล้าในงานศพโดยมีส่วนร่วม
ด าเนินงานท่ีน้อย อนึ่งการด าเนินงานยังขาดการวางแผน
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แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การ
พัฒนากระบวนการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ” ต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทและการด าเนินงาน ในเร่ือง
“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการ การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ” ต าบลกุด
จิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 3. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนากระบวนการ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน “ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงาน
ศพ” ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิน  
 
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือศึกษาการพัฒนากระบวนการ การมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้า
ในงานศพ” ต าบลกุดจิ ก อ าเภอท่าคันโ ท จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม (AIC) 
ในการวางแผนแก้ไขและพัฒนา การปฏิบัติตามแผนการ
ประเมินผล รวมถึงการสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยไ ด้
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วยผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน และ
ภาคีเครือข่าย “ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุด
จิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ จาก 11 หมู่ บ้าน
ของต าบลกุดจิก หมู่บ้านละ 3 คน รวมจ านวน 33 คน 
ประกอบไปด้วย ตัวแทน ผู้น าชุมชน 1 คน ตัวแทน
ผู้สูงอายุ 1 คน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 1 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เ ค ร่ื อง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ นกา ร ศึก ษา วิจั ยค ร้ั ง นี้ 
ประกอบด้วย  
 1.แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากรของ
คณะกรรมการด าเนินงาน  
 ส่วนท่ี 2 แบบวัดการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ 
งานศพปลอดเหล้า  

 ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ ปัจจัยความส าเร็จและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน งานศพปลอดเหล้า  
 แบบสอบถามถูกน าไปตรวจสอบคุณภา พ
เคร่ืองมือ โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและ
ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการศึกษาข้อมูลเ บ้ืองต้น
โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลจากต ารา ทฤษฎี งานวิจัย 
และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน งานศพ
ปลอดเหล้า ตลอดจนขอค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก าหนดขอบเขต และโครงสร้างของ
เนื้อหาของเคร่ืองมือ ท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจัยเ พ่ือใ ห้มี
ความครอบคลุมตามกรอบแนวคิด สร้างแบบสอบถาม 
ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ส าหรับค าตอบในแต่ละ
ข้อ น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนอคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของการใ ช้
ภาษา ความชัดเจนของภาษา และความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามท่ีคณะกรรมการแนะน า น าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
แก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา 
เป็นการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์  ( IOC : Index of item Objective 
Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน (ชวนชัย 
เช้ือสาธุชน, 2542 : 38)  น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เ ช่ีย วชาญมาป รับปรุงแบบสอบถาม ร่วมกับ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เ พ่ือ
ตรวจสอบอีกคร้ัง น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณา
และได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาจัดพิมพ์ 
 ส่วนแบบวัดส่วนท่ี 2 เป็นแบบวัดแบบ Likert 
scale มี 5 ระดับ ไ ด้น าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
คณะกรรมการด าเนินงานปลอดเหล้า ต าบลกุงเก่า 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีคล้ายคลึง กับกลุ่ม
ตัวอย่า ง จ าน วน 30  คน  หาค่าความเช่ื อมั่นของ
แบบสอบถาม โ ดยหา ค่า สัม ประ สิท ธ์ิแอล ฟ่า  ( -
Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbrach’s Alpha 
Coefficient  มีค่าความเช่ือมั่นรวม เท่ากับ .92 จัดพิมพ์
แบบสอบถามเพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมู ลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการแปลผลคะแนนเก่ียวกับการด าเนินงาน 
งานศพปลอดเหล้า น ามาจัดล าดับเป็น 3 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามแนวคิดของเบสท์ (ชูศรี วง ศ์รัตนะ , 
2547 : 68)   ได้แก่ 
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 ระดับดี หมายถึง  ช่วงคะแนนเฉล่ียระหว่าง 
2.34 – 3.00 
 ระดับปานกลาง หมายถึง  ช่วงคะแนนเฉล่ีย
ระหว่าง 1.67 – 2.33 
 ระดับต่ า หมายถึง  ช่วงคะแนนเฉล่ียระหว่าง 
1.00 – 1.66 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะเตรียมการ (Pre – research phase) 
โดยการ ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือ
แจ้งขอด าเนินการวิจัย เตรียมข้อมูลในระดับพ้ืนท่ี ท่ี
เก่ียวกับการด าเนินงาน ส่งหนังสือประสานงาน เพ่ือขอ
อนุญาตในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 ระยะด าเนิน การวิจัย ( Research phase) 
แบ่งเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การค้นหาปัญหาในชุมชน ใ ช้กระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยการประชุมเชิง
ปฏิบั ติการ เ พ่ือ ศึกษาบ ริบทพ้ืน ท่ี กา รวิเ คร าะ ห์
สถานการณ์ แนวโน้มและความต้องการ  
 2. การวางแผน ก าหนดระยะเวลาคร่ึง วันภาค
บ่าย เป็นการวา งแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่า ง 
คณะกรรมการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ
ต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยผู้วิจัย
ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในข้ันตอนท่ี 1 มาสรุป เป็น
ข้อมูล ในการก าหนดแนวทาง กิจกรรม โครงการ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาด้วยการจัดประชุมท าแผนปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (AIC) 
 3. การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการทุกพ้ืนท่ี
ปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก  อ าเภอท่าคันโ ท 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นเวลา 1 เดือน 
 4. การประเมินการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 
ช่วง คือ การติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินการและ
การประเมินผลสรุปโครงการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
 4. 1 การ ติดตาม ประ เ มิ นผลระห ว่า ง
ด าเนินการ แบ่งเป็น ในระหว่างการจัดประชุมเชิงปฎิบัติ
การโดยผู้วิจัย ถอดบทเรียนหลังการด าเนินงาน (AAR) 
เพ่ือเป็นการเรียนรู้ทบทวน  
 4.2 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการวิจัย 
ประเมินด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการทุกพ้ืนท่ี
ปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก ความ รู้ และค่านิยม 
ปัญหาอุปสรรค การได้รับผลประโยชน์ ความพึงพอใจ
จากกิจกรรม ชุมชน ประเมินการเข้าร่วมโครงการของ

ครัวเรือน และหากครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการมีงานศพ
เกิดข้ึนในชุมชนต้องเป็นงานศพปลอดเหล้า 
 5. การสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยการน าข้อมูล
ท่ีรวบรวมไว้ต้ังแ ต่ข้ันตอนท่ี 1 ถึ ง ข้ันตอน ท่ี 4 ม า
พิจารณาร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงการพัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน “ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงาน
ศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยใช้ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่า ต่ า สุด  ( Minimum) และ ค่าสู ง สุด 
(Maximum)  
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดย
การเปรียบเทียบการก่อนและหลังการด าเนินการใ ช้
กระบวนการ AIC ใช้ Paired - t – test ก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และระดับช่วงเช่ือมั่นร้อยละ 95 
(95% CI of mean difference) 
 การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
ด้วยการรวบรวม แยกแยะ และตีความหมาย 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. บริบทและการด าเนินงาน “ทุกพ้ืนท่ีปลอด
เหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
 1.1ประชากรของคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงาน
ศพ” ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.64) มีอายุมากกว่า 54 ปี 
มากท่ีสุด (ร้อยละ 57.58)  รองลงมา อายุ 45 -54 ปี 
(ร้อยละ 30.30) มีอายุเฉล่ียเท่ากับ 53.03 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 84.85) รองลงมาเป็นหม้าย/
หย่า /แยก ( ร้ อยละ  9.09)  การ ศึกษาสู ง สุดระดับ
ประถมศึกษา มากท่ีสุด (ร้อยละ 51.52) รองลงมาเป็น 
มัธยม ศึกษา  ( ร้ อยละ  36.36)  ส่ วน ใ หญ่ มี อา ชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 84.85) รองลงมาอาชีพข้าราชการ
และรับจ้าง (ร้อยละ 6.06) รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนมาก
ต่ ากว่าเดือนละ 5,000 บาท (ร้อยละ 81.82)  รองลงมา
เดือนละ 5,000 -10,000 บาท( ร้อยละ 21.21)  รายได้
เฉล่ียเท่ากับ 4,036 บาท บทบาทในสังคมเป็น ผู้น า
ชุมชนและ อสม.มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.33) รองลงมาเป็น
ตัวแทนประชาชน(ร้อยละ 24.24)  
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  1.2 ปัญหาด้านสุขภาพและแนวโน้ม
การเกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนคือปัญหาด้านโรค
ท่ีเกิดจากพฤติกรรมเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะ
รุนแรงมากข้ึนคือ ปัญหาและผลกระทบจากการด่ืมสุรา
ของคนในชุมชน 
 2. การพัฒนากระบวนการด าเนินงาน “ทุก
พ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ” ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท 
จังห วัดกาฬ สิน ธ์ุ โดย ใช้กระบวนการ ประ ชุม เชิ ง
ปฏิบัติการโดยใช้การเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม A-I-C ซ่ึงมีผลการประชุมรายละเอียด ดังนี้ 
 ผลของการประ ชุมเ ชิงป ฏิบั ติกา ร พบว่า
คณะกรรมการ มีการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหา
ด้านการด่ืมสุราและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ท าใ ห้
เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาร่วม และอยาก
ด าเนินการแก้ไขปัญหา และร่วมคิดหาวิธีการด าเนินการ
ท่ีคาดว่าจะท าให้การด่ืนสุราลดลงและไม่เ กิดผลกระทบ
กับครอบครัวและชุมชน ซ่ึงคณะกรรมการได้ร่วมกันสร้าง
แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าใน
งานศพ ต าบลกุดจิก” เช่น การด าเนินการแก้ปัญหา
จะต้อง รับผิดชอบชัดเ จน มี การ ต้ังคณะกรรมกา ร
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบงานท่ีชัดเจน มีส่วนร่วม 
ต้ังแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน ในชุม ชน การมีข้ อบัง คับหมู่ บ้ านหรือ
ข้อตกลงประชาคมหมู่บ้านเก่ียวกับ“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้า
ในงานศพ ต าบลกุดจิก” ให้ทุกคนได้รับรู้และรับทราบ
แนวทางในการปฏิบัติและยินดีปฏิบัติร่วมกัน และท่ี
ส าคัญจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และการกระจาย

ข่าวสารเก่ียวกับ“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ ต าบลกุด
จิก” เร่ืองโทษ พิษภัยของสุรา ข้อบัง คับหมู่ บ้านอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นอกจากนั้นคณะกรรมการยังไ ด้
สร้างแนวทางการปฏิบัติการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอด
เหล้าในงานศพ ต าบลกุดจิก” มอบหมายภารกิจให้
เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล แสวงหาการมีส่วน
ร่วมภาคี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจะเป็นกิจกรรม
ชุมชนสามารถปฏิบัติได้จริงและไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย เช่นการประกาศเกียรติคุณแก่ ครัวเรือนท่ี
สมัครเข้าร่วมงานศพปลอดเหล้า นอกจากนั้น ในด้านการ
ควบคุมการบริโภคสุรามีการก าหนดข้อบังคับหมู่ บ้านให้
เป็นหมู่บ้านงานบุญ งานศพปลอดเหล้า รณรงค์งดด่ืมสุรา
ในวันส าคัญ เช่น วันพระ งดเหล้าเข้าพรรษา มีการน า
พระราชบัญญัติควบคุมการด่ืมเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์  
ปรับใช้กับชุมชน เช่นการก าหนดสถานท่ีปลอดสุรา วัน
ปลอดสุรา ก าหนดเขตห้ามขาย จ าหน่ายสุราและขอ
ความร่วมมือร้านค้าร้านช าในการปฏิบัติห้ามจ าหน่ายสุรา
แก่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี 
 3. ผลการด าเนินงานการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ี
ปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
   3.1 ระดับการมีส่วนร่วม คณะกรรมกา ร
ด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตารางท่ี 1 ระดับการมี
ส่วนร่วมในโครงการ “ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพ” 
ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ของ
คณะกรรมการด าเนินงานก่อนและหลังการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับต่ า (mean = 1.34 S.D = 0.12) ด้านการวางแผนของชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับต่ าสุด ( x = 1.27 S.D = 0.19) หลังการพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 2.23 S.D = 0.13) ด้านการด าเนินกิจกรรมในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับสูงสุด  (x = 2.33 S.D = 0.21) 
 4. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมคณะกรรมการด าเนินงาน“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 
 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ก่อนการพัฒนา แปลผล หลังการพัฒนา แปลผล 
Mean S.D Mean S.D 

ด้านการวางแผนของชุมชน 
ด้านการด าเนินกิจกรรมในชุมชน 
ด้านการติดต่อประสานงาน 
ด้านการจัดการประชุม 
ด้านการควบคุมการบริโภคในชุมชน 

1.27 
1.33 
1.29 
1.45 
1.34 

0.19 
0.20 
0.26 
0.26 
0.32 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

2.20 
2.33 
2.18 
2.12 
2.27 

0.24 
0.21 
0.40 
0.31 
0.26 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 1.34 0.12 ต่ า 2.23 0.13 ปานกลาง 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า หลังการพัฒนาดีข้ึนกว่า
ก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p 
<0.05)  
 5. ปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงานการพัฒนา 
“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก”  
 ปัจจัยความส าเร็จการด าเนินงานผู้วิจยัได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกได้มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับ
ประเด็นการท่ีจะด าเนินการพัฒนา“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าใน
งานศพต าบลกุดจิก” ให้ส าเร็จได้นั้นส่ิงท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างย่ิง คือการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนนิงานและ
ชุมชนในทุกภาคส่วน การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบความ
เข้มแข็งของคณะกรรมการ กระจายข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการยอมรับและการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสัญญาประชาคมหมู่บ้าน  
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุป ผลการศึกษาการด าเนินงานการพัฒนา“ทุก
พ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” ระดับก่อนการ
พัฒนาอยู่ในระดับต่ า (mean = 1.27 S.D = 0.19) หลังการ
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 2.33 S.D = 0.21) 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ถนอม ผิวหอม (ถนอม ผิว
หอม, 2554 : 87) ท่ีได้ ใช้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม (AIC) ซ่ึงเป็นการจัดการพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึง
ส่งผลให้หลังการพัฒนา กลุ่มคณะกรรมการด าเนินงาน มี
ความรู้เก่ียวกับสุราเพ่ิมข้ึน ค่านิยมเหมาะสม เพ่ิมมากข้ึน 
จนสามารถน าไปสู่การลด ละ เลิกการด่ืมสุรา ซ่ึงอธิบายได้
ว่ารูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือปรับลด
พฤติกรรมการด่ืมสุราให้ได้ผล มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จนั้นต้องมีการพัฒนาการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนโดยการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่คณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาของ

ตนเอง ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง  และสามารถ
วางแผน ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตนเองได้ และ
การระดมความคิดและการสร้างการยอมรับซ่ึงกันของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคัญกับการก าหนดอนาคตร่วมกัน 
เน้นการสร้างพลังความคิด วิเคราะห์และเสนอทางเลือกใน
การพัฒนา ชุมชน และสอดคล้องกับสุรีย์พร บุญปก (สุรีย์
พร บุญปก, 2555 : 87) ท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาหมู่บ้าน
ปลอดสุรา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พบว่าการพัฒนา
รูปแบบหมู่บ้านปลอดสุรา  มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน  ท าใ ห้
สามารถน าแนวทางไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาในหมูบ้่าน
อ่ืนๆ  ท้ังนี้ควรค านึงถึงปัจจัยท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่นผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน ากลุ่มต่างๆ  ต้องมี
ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของชุมชนระยะเวลาการพัฒนา 
กิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
มณีรัตน์ งอยภูธร (มณีรัตน์ งอยภูธร, 2552 : 78) ได้ศึกษา
ในหัวข้อเร่ือง การพัฒนาการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการลด
พฤติกรรมการบริโภคสุรา ของผู้บริโภคแอลกอฮอล์ในเขต
เทศบาลต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ประชากรเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  17 คน 
ผู้เข้าร่วมศึกษา แกนน าชุมชน จ านวน 42 คน ผลการศึกษา
พบว่า อาสาสมัครมีความรู้และค่านิยมเพ่ิมข้ึนในระดับมาก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) สามารถเลิกบริโภค
สุราได้ 4 คน คิดเป็นร้อยละ  23.50และท่ีเหลือ 13 คน 
สามารถลดการบริโภคลงได้ทุกคน เข้มของการมส่ีวนร่วมใน
ชุมชนอยู่ในระดับการตัดสินใจ อาสาสมัครประเมนิว่าได้รับ
การสนับสนุนความเข้มข้นจาก ครอบครัวและชุมชนเพ่ิมข้ึน
ผลส าเร็จของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเป็นอย่างดีทุกข้ันตอน
ของอาสาสมัคร ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สร้างศักด์ิ โสมสุข (สร้าง ศักด์ิ โสมสุข, 
2553:75) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านปลอดสุรา 
จังหวัดบุรีรัมย์ ในกลุ่มแกนน าหมู่บ้านเพ่ือศึกษารูปแบบการ
พัฒนาหมู่บ้านปลอดสุรากระบวนการพัฒนาหมู่บ้านปลอด
สุรา เปรียบเทียบผลการด าเนินงานพัฒนาและปัจจัย
ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปลอดสุรา ผล
การศึกษาพบว่ากระบวนการสร้าง รูปแบบการพัฒนา
หมู่บ้านปลอดสุราประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การด าเนินงานตามรูปแบบก่อนการพัฒนาอยู่ใน
ระดับน้อย หลังการพัฒนาการการด าเนินงานอยู่ในระดับสูง 
ผู้วิจัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้ผู้เ ข้าร่วม
ประชุม ได้คัดประเด็นท่ีเก่ียวกับความส าเร็จของการพัฒนา

การ
พัฒนา N mean S.D t 

P -
value 

ก่อน 
 
หลัง 

33 
 
33 

1.34 
 
2.23 

0.12 
 
0.13 -

31.69 
˂ 
0.001* 
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“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” มีข้อคิดเห็น
ตรงกันเก่ียวกับประเด็น การท่ีจะด าเนินการ“ทุกพ้ืนท่ีปลอด
เหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” ใ ห้ส าเ ร็จไ ด้นั้น ส่ิง ท่ีมี
ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุก
ภาคส่วน การยอมรับ และการปฏิบัติ ตามข้อบังคับหมูบ้่าน 
สัญญาประชาคม “ การด าเนินการ“ทุกพ้ืนท่ีปลอดเหล้าใน
งานศพต าบลกุดจิก”ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนต้อง
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน
ให้ชาวบ้านตระหนักตลอดเวลา”  “ ต้องช่วยเหลือกันทุกๆ
คน ไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการ ท่ีส าคัญคือประชาชนใน
หมู่บ้านทุกคนส าคัญท่ีสุดคือผู้น าในแต่ละครัวเรือน” 
(คณะกรรมการด าเนินการ อสม., 2559 : สัมภาษณ์)  “ 
ผู้สูงอายุเราอยากเห็น บ้าน เมืองพัฒนา ซ่ึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกๆคนในต าบล” (คณะกรรมการด าเนินการ 
สูงอายุ, 2559:สัมภาษณ์) สอดคล้องกับการศึกษาของ มนชั
ยา กองท า (มนัชยา กองท า, 2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
จัดการปัญหาเร่ืองเหล้าของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน
แคนน้อย ต าบลแคนน้อย อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
ผลการวิจัย พบว่าชุมชนเคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้สุรา 
ท้ังประสบการณ์ของผู้ท่ีสามารถเลิกด่ืมสุราได้ โดยลดการ
ด่ืมสุรา สร้างแรงจูงใจในการการเลิกสุราและการรวมพลัง
ชุมชนในการรณรงค์ต่อสู้สุราและปรับค่านิยม แต่การ
ด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ชุมชนจึงมีข้อเสนอแนะแนว
ทางการป้องกันการด่ืม สุราได้แก่ จัดท าแบบส ารวจ
พฤติกรรมเส่ียงในการด่ืมสุราของกลุ่มวัยรุ่น และคนท่ัวไป
พาไปศึกษาดูงานของจริง และการประชาคมเพ่ือก าหนด
นโยบายของชุมชนเพ่ือป้องกันการด่ืมสุรา การเข้าค่าย
ธรรมะ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายหรือนโยบายควบคุมการด่ืมสุรา ส่งเสริม
การออกก าลังกายในชุมชน เน้นให้กลุ่มวัยรุ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเป็นตัวแทนในการจัดงานประเพณี สร้างข้อตกลงใน
การป้องกันการด่ืมสุราของวัยรุ่นในชุมชนร่วมกันจากการ
สร้างพันธะสัญญา 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาข้ันการสัง เกต พบว่าบาง
ครัวเรือน ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
สัญญาประชาคมของหมู่บ้านและตามพระราชบัญญัติการ
ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จึงควรมีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ครัวเรือนตลอดจน
ร้านค้าร้านช าและให้ร้านค้าร้านช าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนงานให้มากกว่านี้ 

 2. การพัฒนากระบวนการ การมีส่วนร่วม“ทุก
พ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน 
ท าให้สามารถน าแนวทางไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาใน
หมู่บ้านอ่ืนๆต่อไป ท้ังนี้ควรค านึง ถึง ปัจจัยท่ีต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เช่นผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน า
กลุ่มต่างๆ ต้องมีความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ระยะเวลาการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสม 
 3. ควรมีการศึกษากระบวนการวิจัยเร่ืองการ“ทุก
พ้ืนท่ีปลอดเหล้าในงานศพต าบลกุดจิก” ในวงรอบต่อไปเพ่ิม
อีกเพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างย่ังยืน 
 4. ควรมีการติดตามผลในระยะยาว ภายหลังจาก
การใช้รูปแบบการวิจัยนี้ เพ่ือดูว่ามีปัจจัยอะไรท่ีมผีลต่อการ
ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือมีปัจจัยอะไรท่ีส่งผลให้ต้อง
เลิกท ากิจกรรมต่อไป 
 5. ควรมีการเก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลวางแผนและพัฒนาหา
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามบริบทพ้ืนท่ี 
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การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ  
ของลูกค้าร้านอาหารแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 

A comparative study between CUSTOMER expectations and perceptions in the service quality of 
apirom “jaew horn” restaurant, second branch, Khon kaen province 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมาใ ช้
บริการร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
คุณภาพการบริการของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ “SERVQUAL” 
เพ่ือวัดคุณภาพการบริการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อ
ลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ จ านวน 21 ข้อโดยใช้ Likert scale 7 ระดับ
เป็นมาตรวัด กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 ราย และวัดความแตกต่างของค่าเฉล่ียของความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพ
การบริการ ผลการศึกษาพบว่าถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้คุณภาพการบริการ ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวัง คุณภาพ
การบริการ อย่างมีนัยส าคัญท้ัง 5 ด้าน จ านวน 20 ข้อ แต่การรับรู้คุณภาพการบริการยังอยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่าง
ย่ิง จึงควรใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น ใ ห้ดีย่ิง ข้ึน
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความยินดีพอใจมากย่ิงข้ึนต่อไป 
ความส าคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพการบริการ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to 1) evaluate the customer expectations and perceptions in 
the service quality of Apirom “Jaew Horn” restaurant, second branch, Khon Kaen Province and 2) to 
compare the difference between the customer expectations and the perceptions in the service quality 
of Apirom “Jaew Horn” restaurant, second branch, Khon Kaen Province. the questionnaire survey based 
on SERVQUAL 5 dimensions; defined as Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangible of 
21 items with Likert Scale of seven levels with the sample size of 120. The differences between the 
mean of expectations and the mean of perceptions of the service quality were measured. The results 
found that although the means of the perception were significantly lower than the means of the 
expectation of service quality in 20 items of all 5 dimensions, but the means of the service quality were 
in the levels of agree to mostly agree. It must take into consideration to improve the service quality of 
the restaurant to the level of customer delight.  
Keyword:  Expectation, Perception, Service Quality 
1. บทน า 
 อาหารอีสานเป็นอาหารของคนไทยสืบต่อกัน
มาจากบรรพบุรุษ ด้วยรสชาติ ท่ีมีครบทุกรส ท้ัง เปร้ียว 
หวาน เค็ม เผ็ด ซ่ึงหนึ่งในเมนูอาหารอีสานต ารับไทยท่ี
คนอีสานบ้านเฮานิยมรับประทานกัน ก็คือ “แจ่วฮ้อน” 
ลักษณะการรับประทานคล้ายสุก้ียาก้ี บางคนเรียกว่า   

“สุก้ีอีสาน” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง เมนูยอดนิยมของคน
อีสาน 
             จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลักตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา 
ความเจริญ สาธารณสุข เศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ 
และการคมนาคมท่ีส าคัญ ไ ด้รับการขนานนามว่าเป็น 

mailto:jao393@hotmail.com
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เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน มีมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงคือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาศึกษาอยู่ในคณะวิชา
และวิทยาลัยต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
 ร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ ได้เปิดสาขา 2 ข้ึน เมื่อ
วัน ท่ี  1 0  สิ ง หาค ม  2 5 6 0  ใ น บ ริ เ วณใ ก ล้ กั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือรองรับลูกค้าในพ้ืนท่ี ซ่ึง ส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของ ร้านมี
ความต้ังใจมุ่งมั่นท่ีจะมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นการตกแต่งร้านท่ีดูดีเป็นเอกลักษณ์แนวอีสาน การ
บริการลูกค้าได้อย่างประทับใจ การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพ และการรักษามาตรฐานด้านการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงให้ความส าคัญกับคุณภาพและการบริการเป็น
อย่างมาก 
 ในกา รศึกษาเ ร่ือง คุณภาพกา รบริการมี
เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” วัดความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพการบริการ 5 ด้าน ไ ด้แก่ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความ
เช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และด้าน
ความเป็นรูปธรรมในการบริการ  และวิเคราะห์ช่องว่าง ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างความคาดหวัง คุณภาพการบริการของ
ลูกค้ากับคุณภาพการบริการท่ีลูกค้าไ ด้รับรู้จากการ
ให้บริการ (Zeithmal, Bitner and Berry, 2013) 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพการบริการของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ 
สาขา 2 จัง หวัดขอนแก่นและศึกษาความแตกต่า ง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือให้ทางร้านใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง คุณภาพการ
บริการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษา ระดับความ คาดหวังและการรับรู้ใ น
คุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ร้านแจ่วฮ้อ
นอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 
2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพการบริการของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ 
สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ความคาดหวังและการรับ รู้คุณภาพกา ร
บริการ 5 ด้าน ไ ด้แก่ ด้านความน่าเ ช่ือถือ ด้านการ

ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรม
ในการบริการ   
3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรคือ ลูกค้าท่ีมาใ ช้บริการร้านแจ่ว
อ้อนอภิรม ย์ สาขา 2 จั งหวัดขอนแก่น  ต้ัง แต่ 10 
สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 3,525 คน   
3.3 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
 ร้านแจ่ วอ้อนอภิรมย์ สาขา  2 จัง หวัด
ขอนแก่น 
3.4 ขอบเขตด้านเวลา  
 10 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560     
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ ลูกค้าท่ีมาใ ช้บริการร้านแจ่ว
อ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น จ านวน 3,525 คน  
ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาวางแผนท่ีจะวัด
ตัวแปรโดยใช้มาตรอันตรภาค (Continuous Scale) 
เป็นส าคัญจึง เลือกใช้สูตรของ Bartlet, Kotrlik and 
Higgins (2001) ดังสมการท่ี (1) ส าหรับการค านวณ
ขนาดตัวอย่างแบบตัวแปรต่อเนื่อง   และสมการท่ี (2) 
ส าหรับการปรับสูตรเมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างเกิน 5 % ของ
ประชากรดังนี้ 

 

   
          

    
(1) 

เมื่อ  t  = 1.96 
S = 1.167 
d = ระดับ 7 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

= 0.03 
   

  

                           
          (2) 

   
          

    

  
               

         

     
 เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5 % ของ
จ านวนประชากรจึงไม่ต้องปรับสูตร และผู้ศึกษาได้ปรับ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวน 118 คน เป็นจ านวน 120 
คน 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ในกา รศึกษาค ร้ังนี้ ผู้ศึกษาใ ช้ เคร่ื องมื อ 
SERVQUAL (Zeithmal, Bitner and Berry, 2013) 
จ านวน 21 ข้อ เป็นแบบเคร่ืองมื อในการวัดความ
คาดหวังและการรับรู้โดยแบ่งเป็นด้านความเป็นรูปธรรม
ในการบริการ (Tangibles)   จ านวน 4 ข้อ ด้านความ
น่าเ ช่ือ ถือ  ( Reliability)  จ าน วน 4 ข้ อ ด้านกา ร
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)   จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) จ านวน 4 
ข้อ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) จ านวน 5 
ข้อ 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ  
 ส่วนท่ี 1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ใ ช้มาตรวัด
นามบัญญัติ (Nominal Scale) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ การแจกแจงความถ่ี ( Frequency)  และร้อยละ 
(Percentage) 
  ส่ วน ท่ี  2. คว าม คาด ห วั ง ขอ ง ผู้ ตอ บ
แบบสอบถาม ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ ของร้านแจ่ว
ฮ้อนท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดีและใช้ Likert scale 7 
ระดับเป็นมาตรวัด ใช้เกณฑ์การแปลผลแบบอันตรภาค
ช้ัน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเมือ่
น าไปทดสอบความน่าเช่ือถือ  ได้ค่า Cronbach’s alpha 
คือ 0.949 ถือว่าน าไปใ ช้ไ ด้  (Sekaran and Bougie, 
2013)  
  ส่วนท่ี 3. การรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ี
มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของ ร้านแจ่ วฮ้อนอภิรมย์ 
สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น และใช้ Likert scale 7 ระดับ
เป็นมาตรวัด ใช้เกณฑ์การแปลผลแบบอันตรภาคช้ัน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และเมื่อ
น าไปทดสอบความน่าเช่ือถือ  ได้ค่า Cronbach’s alpha 
คือ 0.926 ถือว่าน าไปใ ช้ไ ด้  (Sekaran and Bougie, 
2013)  

 โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นเคร่ืองมือท่ีใ ช้ใน
การวัดระดับคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน มี
ข้อค าถามย่อยรวม 21 ข้อ ดังนี้ 

 1 .  ด้ า นความ น่ า เ ช่ื อ ถื อ ไ ว้ ว า ง ใ จ ไ ด้ 
(Reliability) จ านวน 4 ข้อ 
 1) สามารถรักษาสัญญาท่ีให้ไว้กับลูกค้า 

 2) สามารถให้บริการท่ีถูกต้อง ต้ังแต่คร้ัง
แรก 
 3) สามารถให้บริการได้ตามก าหนดเวลาท่ี
สัญญาไว้ 
 4) สามารถบันทึกข้อมูลของลูกค้าไ ด้อย่าง
ถูกต้องต้ังแต่คร้ังแรก 
 2 .  ด้ า น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ลู ก ค้ า 
(Responsiveness) จ านวน 4 ข้อ 
 1) การแจ้ง ข้อมูลสถานการณ์บริการแก่
ลูกค้า ว่าจะให้การบริการเมื่อใด 
 2) ความพร้อม ในการ ให้บริการลูกค้า
ในทันที 
 3) ความยินดีและเต็มใจในการให้บริการ
เสมอ 
 4) ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อค าขอของ
ลูกค้า 
 3.  ด้ า นกา รใ ห้ ความ เ ช่ือมั่ น ต่อ ลูก ค้า 
(Assurance) จ านวน 4 ข้อ 
 1) การแสดงออกถึงการมีความรู้และความ
ช านาญ 
 2) ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
 3) ความมีมารยาทและสุภาพนอบน้อม
เสมอ 
 4) การมีความรู้ สามารถตอบค าถามลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง 
 4. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 
จ านวน 5 ข้อ 
 1) การเอาใจใส่ดูแลลูกค้าในแต่ละราย 
 2) การติดตามการให้บริการแก่ลูกค้าเป็น
การส่วนบุคคล 
 3) การมีจิตบริการใส่ใจลูกค้า 
 4) ความเข้าใจความต้องการท่ีจ าเพาะของ
ลูกค้าแต่ละราย 
 5) การอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
ขอบริการ 
 5. ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริกา ร 
(Tangible) จ านวน 4 ข้อ 
 1) เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 2) ส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย มองดูแล้ว
สวยงามน่ามอง 
 3) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 229 ~ 

 4) ส่ิง ของ หรืออุปกร ณ์ในกา รบริกา ร 
สวยงาม ได้มาตรฐาน 

มีเกณฑ์การให้ในแต่ละระดับคะแนน ดังนี้ 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  7  ห ม า ย ถึ ง   เ ห็ น

ด้วยอย่างย่ิง 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  6  หมายถึง เห็นด้วย 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  5  หมายถึง เห็นด้วยเล็กน้อย 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  4  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  3  หมายถึง ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  2  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้        
ค่าเฉล่ีย 6.17 –7.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง    
ค่าเฉล่ีย 5.31–6.16 หมายถึง เห็นด้วย  
ค่าเฉล่ีย 4.45-5.30 หมายถึง เห็นด้วยเล็กน้อย   
ค่าเฉล่ีย 3.59–4.44 หมายถึง ไม่แน่ใจ  

ค่าเฉล่ีย 2.73–3.58 หมายถึง ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.87–2.72 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉล่ีย  1.00–1.86 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคาดหวัง
และการรับรู้ในคุณภาพการบริการใช้ สถิติค่าที (Paired 
Sample t-test)  แบบการทดสอบทางเดียว (One-
tailed test) หาก ค่าเฉล่ียของการรับรู้มากกว่าความ
คาดหวังหมายถึงลูกค้ามีความยินดีพอใจมาก (P > E) 
หากค่าเฉล่ียของความคาดหวังเท่ากับค่าเฉล่ียการรับรู้ 
(E= P) หมายถึงลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริการท่ีไ ด้รับ 
หากค่าเฉล่ียของความคาดหวังมากกว่าค่าเฉล่ียการรับรู้ 
(E > P) หมายถึง ลูกค้าไม่พึงพอใจต่อบริการท่ีไ ด้รับ

5. ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพท่ี 1  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลท่ัวไป 
 
 จากภาพท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
43.33 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.83 
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.17 ส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนจ านวน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 39.17 ดัง (ภาพท่ี 1) 
 2. ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
ของลูกค้าท่ีมีต่อร้านแจ่วฮ้อนท่ีมีคุณภาพในการบริการท่ี
ดี ท้ัง 5 ด้านบริการ มีดังต่อไปนี้  

43.33% 

56.67% 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

11.67% 

35.83% 

29.17% 

15.00% 

5.83% 

2.50% 
อายุ 

ต่ ากว่า 21 ปี 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกว่า 60 ปี 

18.33% 

49.17% 

32.50% 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

22.50% 

39.17% 
7.50% 

30.83% 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

ไม่เกิน 15,000 บาท 

15,001 - 20,000 
บาท 
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  2.1 ด้านความคาดหวังในคุณภาพการบริการ 
ของ ร้านแจ่ วฮ้อนท่ีมี คุณภาพในการบริการท่ี ดี มี

ดังต่อไปนี้  

(ภาพท่ี 2) 

 
ภาพท่ี 2 ค่าเฉล่ียของความคาดหวังในคุณภาพการบริการรายด้านและรายข้อของ 
ร้านแจ่วฮ้อนท่ีมีคุณภาพในการบริการท่ีดี 
 
  2.1.1 ระ ดับความ คาดห วัง ด้านความ
น่าเช่ือถือ พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง  
  2.1.2 ระดับความคาดหวังด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า  พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ  6.28 อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างย่ิง 3 ข้อ คือ ควรมีการแจ้งข้อมูลเ ก่ียวกับการ
บริการ ควรมีความเต็มใจในการให้บริการเสมอ และควร
มีความพร้อมท่ีจะสนองความต้องการของลูกค้า และมี 1 
ข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ควรให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว ทันที   
  2.1.3 ระดับความคาดหวัง ด้านเช่ือมั่นต่อ
ลูกค้า พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ  6.43 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง  

  2.1.4 ระดับความคาดหวังด้านการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.04อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างย่ิง 2 ข้อ คือควรสนใจในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า และควรเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 
และอยู่ในระดับเห็นด้วย 3 ข้อ คือ ควรเอาใจใ ส่ดูและ
ลูกค้าแต่ละราย ควรให้ความสนใจลูกค้าเป็นรายบุคคล 
และควรเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ล 
  2.1.5 ระดับความคาดหวังด้านความเป็น
รูปธรรมในการบริการ พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.49  ใน
ภาพรวมและรายหัวข้อทุกข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง 
  2.2 ด้านการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ของ
ร้านแจ่ว ฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จั งหวัดขอนแก่น มี
ดังต่อไปนี้ (ภาพท่ี 3) 
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ภาพท่ี 3 ค่าเฉล่ียของการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้านและรายข้อของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 
   
จากภาพท่ี 3 พบว่า  
  2.2.1 ระดับการรับรู้ด้านความน่าเ ช่ือถือ 
พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.97 
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
  2.2.2 ระดับการรับรู้ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.00 
 อยู่ในระดับเห็นด้วย 3 ข้อ คือ มีการแจ้งข้อมูลเ ก่ียวกับ
การบริการ  มีการใ ห้บ ริกา รท่ี รวดเร็ว  และพร้อม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีระดับเห็นด้วยอย่าง
ย่ิง 1 ข้อ คือ มีความเต็มใจในการให้บริการเสมอ          
  2.2.3 ระดับการรับรู้ด้านความเช่ือมั่นต่อ
ลูกค้า พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.02 
อยู่ในระดับเห็นด้วย ทุกข้อ 

  2.2.4 ระดับการรับรู้ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.71 
อยู่ในระดับเห็นด้วย  
  2.2.5 ระดับความคาดหวัง ด้านความเป็น
รูปธรรมในการบริการ พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.99 อยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่าง ย่ิง  1 ข้อ คือพนักงานต่างกาย
สุภาพเรียบร้อย และอยู่ในระดับเห็นด้วย 3 ข้อ คือ มี
เคร่ืองมือบริการท่ีทันสมัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย 
และมีการแนะน าข้ันตอนการให้บริการ 
3. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้ในคุณภาพการบริการของร้านแจ่วฮ้อน อภิรมย์ 
สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น แสดงดัง  ตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายด้านของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 
จังหวัดขอนแก่น 
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คุณภาพการบริการ 
รายด้าน 

ความ
คาดหวัง 

(E) 

การ
รับรู้ 
(P) 

E-P 
Sig. 
(1-

tailed) 
แปลผล 

ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) 6.38 5.97 0.41 0.01 E > P 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 6.28 6.00 0.28 0.000 E > P 

ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) 6.43 6.02 0.41 0.002 E > P 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 6.04 5.71 0.33 0.003 E > P 

ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ (Tangibles) 6.39 5.99 0.40 0.001 E > P 

      * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของการรับรู้
คุณภาพการบริการ มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าค่าเฉล่ียของความ
คาดหวังคุณภาพการบริการ (E > P) ในท้ัง 5 ด้านอย่างมี
นัยส าคัญย่ิงทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว่าลูกค้าไม่พึง
พอใจในคุณภาพการบริการท้ัง 5 ด้านของร้านแจ่วฮ้อนอ
ภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น แต่การรับรู้คุณภาพการ

บริการยังอยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างย่ิง 
 
5. สรุปผลและอภิปราย 
  1. ผลการศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการ
บริการของร้านแจ่วฮ้อนท่ีมีคุณภาพการบริการดี ท้ัง 5 ด้าน
อยู่ใน ระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง  ดังนี้  

 1.1 ระดับความคาดหวังด้านความน่าเช่ือถือ พบว่ามี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 
 1.2 ระดับความคาดหวังด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  
พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ  6.28 
 1.3 ระดับความคาดหวังด้านเช่ือมั่นต่อลูกค้า พบว่ามี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ  6.43 
 1.4 ระดับความคาดหวังด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.04 
 1.5 ระดับความคาดหวังด้านความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.49 
พบว่าความคาดหวังท้ัง 5 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 6.17 –
7.00 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิงแสดงว่าลูกค้ามีความ
คาดหวังสูงมาก   
  2. ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
ของร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่นท้ัง 5 ด้าน
อยู่ใน ระดับเห็นด้วย ดังนี้  
2.1 ระดับการรับรู้ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่ามีค่าเฉล่ี ย
เท่ากับ 5.97 
  2.2 ระดับการรับรู้ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.00 
  2.3 ระดับการรับรู้ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 
พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.02 
2.4 ระดับการรับรู้ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  พบว่ามี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.71 

2.5 ระดับความคาดหวังด้านความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.99 
  พบว่าระดับการรับรู้ ท้ัง 5 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 5.31–6.16 อยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงว่าลูกค้า
เห็นด้วย ว่าร้านมีคุณภาพการบริการตามท่ีไ ด้ระบุไ ว้ใน
แบบสอบถาม  
  3.  ผลการ ศึกษาความแตกต่า ง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
พบว่าถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียของความคาดหวังมากกว่าค่าเฉล่ีย
ของการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ( E > P)  ท้ัง  5 ด้าน 
ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญย่ิงทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
แสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจ แต่จากผลในข้อ 2 การรับรู้ใน
คุณภาพการบริการของร้านแจ่ว  ฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 
จังหวัดขอนแก่นท้ัง 5 ด้านอยู่ใน ระดับเห็นด้วยถึง เห็น
ด้วยอย่าง ย่ิง  แสดงว่าร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 
จังหวัดขอนแก่นให้บริการท่ีไม่ดีเพียงพอส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไปใช้บริการ จ าเป็นต้องปรับปรุง คุณภาพการ
บริการให้เกินระดับความคาดหวังของลูกค้า เ พ่ือท าใ ห้
ลูกค้าเกิดความยินดีพอใจมาก (  Customer Delight ) 
ข้ึนกว่าเดิม 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ นายมานพ แสง มี 
ผู้บริหารร้านแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น 
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พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน ท่ีช่วยให้ข้อมูลในการท าวิจัย 
ขอขอบพระคุณครูอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี ช่วย
สอนวิธีการท าวิจัยขอขอบพระคุณวารสารวิชาการเฉลิม
การจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ท่ีเป็นส่ือกลางใน
การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง วิชาการนี้ ไปสู่
สังคม ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีท าให้ผู้ศึกษานี้
บรรลุผลในการศึกษา 
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Factors Affecting The Team Work Efficiency Of Employees Of The Bank For Agriculture And 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี งานนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวัดอุบลราชธานี จ านวน 240 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไ ด้แก่ 
สถิติเชิงพรรณนา T-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการท างานภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากท่ีสุด และด้านบรรยากาศในการท างานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลโดยภาพรวมมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้านการส่ือสารแตกต่างกันอย่างมีนัยทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานและด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี อย่าง
มีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท่ีร้อยละ 73  
ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

Abstract 
  The research aimed to study the team work efficiency of employees of the Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives in Ubon Ratchathani province divided by personal characteristics . In 
addition, the research focused on the studying of occupational environments that affect the team work 
efficiency of employees of the bank. The research instrument was the questionnaire. The sample were 
240 employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Ubon Ratchathani province, 
selected by random sampling. The descriptive statistics used in analysis consisted of mean, percentage, 
standard deviation, T-test, F-test and Multiple Regression Analysis. The result reveals that the 
respondents’ sentiments toward overall occupational environments are at the highest level, with the 
sentiments toward correlation between colleagues and supervisors are at the highest level and the 
sentiments toward environments are at the high level .  The findings illustrate that personal 
characteristics do not significantly affect the team work efficiency. However, the difference of age 
significantly affect the team work efficiency, particularly in communications are at the statistical level of 
0.05. Moreover, factors of working environment and correlation between colleagues and supervisors 
significantly affect the team work efficiency of employees of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives, Ubon Ratchathani province at the statistical level of 0 .05, which counts as 73 percent. 
Keywords: Team work, Efficiency and Occupational environments 
1. บทน า  ปัจจุบันสภาวะการแข่ง ขันของภาคธุรกิ จ

ธนาคารเป็นไปอย่างรุนแรง ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมี
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สถานะท่ีแข็งแกร่งและมั่นคงจากความสามารถในการ
ด าเนินงานขององค์กร แต่ละธนาคารต่างมีการน า
เทคโน โลยีดิจิทัลท่ี ทันสมั ยมาใ ช้ในการเร่ ง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการท่ีครบวงจร เ พ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมและความต้อง การขอ งลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย การท างานของพนักงานในองค์กร มักจะ
เกิดความขัดแย้ง ข้ึนระหว่างพนักงาน หรือเกิดความ
ขัดแย้งระหว่าง ผู้บัง คับบัญชาและพนักงาน ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอาจเกิดจากความไม่เข้าใจกัน เกิดความแตกต่าง
จากคนหลากช่วงอายุ (Generation) เนื่องจากแต่ละกลุ่ม
มีความแตกต่างใ นหลาย  ๆ ด้าน  ท้ัง ด้านความคิด 
ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
อย่างชัดเจน เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้อยู่รวมตัวเพ่ือท างาน
ร่วมกันจึงท าให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในท่ีท างาน จึงเห็นได้
ว่า ลักษณะนิ สัยและพฤติกรรมของคนในองค์กร ท่ี
แตกต่างกัน ล้วนส่งผลต่อการท างานขององค์กร เพราะ
หากพนักงานผู้ปฏิบัติเกิดความขัดแย้งกัน ผลงานท่ีไ ด้ก็
จะไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีองค์กรวางไ ว้  ธนาคารเพ่ือ
การเ กษตรและสหกรณ์การเ กษตร (ธ .ก. ส.)  เป็ น
หน่ วย งานรั ฐ วิสาหกิจภายใ ต้การก า กับ ดูแลจ าก
กระทรวงการคลัง มีหน้าท่ีให้บริการทางด้านเงินฝาก การ
ให้สินเช่ือ และบริการทางการเงินแก่ประชาชนท่ัวไป 
มุ่ง เน้นใ ห้สินเ ช่ือแก่ประชาชนในชนบทท่ีส่วนใหญ่
ประกอบอา ชีพเ กษตรกร ปั จจุบั นมีกา รขยายกา ร
ให้บริการทางการเงินครอบคลุมท่ัวประเทศ มีฝ่ายกิจการ
สาขาท้ังส้ิน 10 ฝ่าย มีส านักงานระดับจังหวัด 77 แห่ง 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: รายงาน
กิจการประจ าปีบัญชี, 2560: 58) การท างานของแต่ละ
สาขาจะมีตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพ
การท างาน โดยมีการบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันออกไป 
ข้ึนอยู่กับผู้บริหารในสาขานั้น ๆ ว่ามีการบริหารจัดการ
อย่างไร ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานี มีสาขาของธนาคารท้ังส้ิน 
25 สาขา มีผู้บริหารระดับจังหวัดเป็นผู้ติดตาม ควบคุม 
มอบหมายงานหรือส่ังการลงไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีธนาคารวางไ ว้ 
จึงกล่าวได้ว่า กลไกส าคัญในการขับเคล่ือนงานธนาคาร 
คือ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน การท่ีธนาคารจะได้ม าซ่ึง
ผลงานตามเป้าหมายท่ีวา งไ ว้นั้น ต้องเกิดจากแร ง
ขับเคล่ือนและการท างานของพนักงานทุกฝ่ายร่วมมือร่วม
ใจกันปฏิบัติงาน ดังท่ีกล่าวเอาไ ว้ว่า ความส าเ ร็จของ
องค์กรไม่อาจเกิดข้ึนได้จากผลงานของพนักงานเพียง ผู้
เดียว ต้องเกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือ ใ ช้ทักษะ

ประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย 
(มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553: 11) 
 พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีล้วนมีความหลากหลายท้ัง
ด้านเพศ อายุและลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เมื่อกลุ่มคนมี
การท างานร่วมกันในลักษณะการท างานเป็นทีมเพ่ือให้ได้
เป้าหมายตามท่ีธนาคารวางไว้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจ 
ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือให้งานท่ีได้รับมอบหมายนั้น
ประสบความส าเร็จ (จินตนา ณ ระนอง , 2545  อ้าง อิง
จาก ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555: 11) หากแต่ความเป็น
จริงแล้วทีมงานสาขาท่ีปฏิบัติงานล้วนเกิดความขัดแย้ง 
ท้ังจากลักษณะงานหรือเกิดจากลักษณะนิสัยของแต่ละ
คน เมื่อต่างคนต่างความคิดมาอยู่รวมกันย่อมท าใ ห้เกิด
ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน เกิดการส่ือสารท่ีไม่ตรงกัน 
บรรยากาศในท่ีท างานไม่มีความสุข ผลท่ีตามมาคือ สาขา
ไม่สามารถท าผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ โดยความ
ขัดแย้งนั้นจะมีมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับทีมงานในแต่ละ
สาขา อีกท้ัง สาขาท่ีท าผลงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไ ว้
นั้นก็ไม่อาจทราบได้ว่ามีสภาพการท างานเป็นทีมท่ีแท้จริง
หรือไม่ หรือหากมีแล้วจะมีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลให้สาขา
นั้นเกิดการท างานเป็นทีม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของพนักงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานใน
องค์กรให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของพนักงานธน าคาร เพ่ือการเ กษตรและสหกร ณ์
การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
3. สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 
แตกต่างกัน 
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 2. สภาพแวดล้อมใ นกา รท าง านมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด โดย
สามา รถบรรลุจุดมุ่ง หมายโดยใช้ท รัพยากร ต่ าสุ ด 
กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือ
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ท า
ส่ิงต่าง ๆ ให้ถูกต้อง” เป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ไ ด้
อย่างสมดุล คือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ใ ช้คนให้
เหมาะกับงาน ใ ช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม โดยใช้ตัวช้ีวัดผลงานหลักหรือตัวช้ีวัดของ
ความส าเร็จท่ีท า โดยค านึงถึงการใ ช้ทรัพยากรท่ีดีและ
การใช้เวลาท่ีเหมาะสมท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน อันเป็นผลท าให้องค์การได้รับประโยชน์
สูงสุดบรรลุเป้าหมายขององค์การซ่ึง ก็คือ ประสิทธิผล 
(แอนนา ศุภสร, 2556: 92) 
 ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากจะพิจารณา
ถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ท่ีเป็นปัจจัยน าเข้าและ
ผลิตผลขององค์กร คือการบรรลุเป้าหมาย แล้วองค์กรใน
ฐานะท่ีเป็นองค์กรในระบบเปิด (Open System)  ยังมี
ปัจจัยประกอบสมมติฐาน  ซ่ึงสามารถสรุปได้ดัง นี้ 
(Becker and Neuhauser, 1975) 
 1. หากสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร
มีความซับซ้อนต่ า หรือมีความแน่นอน มีการก าหนด
ระเบียบปฏิบัติในการท างานขององค์กรอย่างละเอียดถ่ี
ถ้วน แน่ชัดจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กร
มากกว่าองค์กรท่ีมีสภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยาก
ซับซ้อนสูง 
 2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิม
ผลการท างานท่ีมองเห็นได้ มีผลท าให้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
     3. ผลการท า งานท่ีมอง เห็นไ ด้สัมพันธ์ใ น
ทางบวกกับประสิทธิภาพ 
 4. หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่า การ
ก าหนดระเบียบปฏิบัติอย่าง ชัดเจน และผลของการ
ท า ง าน ท่ีมอง เห็น ได้  มีความ สัมพัน ธ์ม ากข้ึน ต่อ
ประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 
 และยังเช่ืออีกว่า การสามารถมองเห็นผลการ
ท างานขององค์กรได้ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของ

องค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบ
ปฏิบัติได้ ซ่ึงระเบียบปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพนั้นส่ิงท่ีส าคัญในองค์กรคือ ผู้ปฏิบัติงาน 
เพราะงานต่าง ๆ จะถูกขับเคล่ือนโดยกลุ่มคนเหล่านี้
ร่วมกันปฏิบัติงาน องค์กรจึงต้องมีการสร้างทีมงานท่ีมี
ความเข้มแข็ง โดย Dalton (2000 ; อ้าง อิง รัตติกรณ์  
จงวิศาล, 2543)  ไ ด้เสนอแนวคิดในการสร้างทีม ท่ีมี
ประสิทธิผลว่า ปัจจัยส าคัญ คือ ผู้น าทีมจะต้องมีความ
รับผิดชอบและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม นอกจากตัวผู้น า
ทีมแล้ว สมาชิกในทีมก็ต้องมีลักษณะท่ีดี ท้ัง ยัง ต้องมี
ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีอีกด้วย กล่าวคือ การสร้าง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลจ าต้องอาศัยความร่วมมือในการ
ท างานของท้ังสองฝ่าย คือ ผู้น าทีมท่ีต้องมีภาวะผู้น าท่ีดี 
และสมาชิกในทีมท่ีจะต้องมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ เ ช่น 
ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 การท างานเป็นทีม คือ การท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คน
ข้ึนไปร่วมท ากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการ
ใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ 
และมีการประสานงานอย่างดีเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และ
พัฒนาองค์การ ให้บรร ลุเป้าหมายสู ง สุดของทีมไ ด้ 
(มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553: 5) 
จากความหมายและแนวความคิดข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม คือ การท างาน
ต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกัน 
โดยมีการตัดสินใจร่วมกัน การส่ือสารท่ีดีระหว่างคนใน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ เ มื่ อ
พิจารณาจากความหมาย แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
แล้ว จึงได้ตัวแปรในงานวิจัย ดังนี้ 
   ตัวแปรต้น 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงานและอายุงาน 
 2. สภาพแวดล้อม ในการท า งาน  ไ ด้แ ก่  
บรรยากาศในการท างานและความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา    
ตัวแปรตาม 
 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
อุบลราชธานี คือ ด้านการส่ือสาร  ด้านความสามัคคีและ
ด้านการแก้ไขปัญหา 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
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 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 
คือ พนักงานธนาคาร เพ่ือการ เกษตรและสหกร ณ์
การเกษตร จังหวัด อุบลราชธานี จ านวน 240 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึง
พัฒนามาจากทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดย
ท าการเก็บแบบสอบถามผ่าน google form ส่ง ผ่าน
แอพพลิ เค ช่ัน ไลน์ของ กลุ่ม พนั กง านธนาคาร เพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่า ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย เป็นต้น การหาค่า T-Test, F-Test และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Regression)  
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดย
การน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้องเคร่ืองมือวิจัย 
(IOC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.75 และได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.96 

5.ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ 59.2 มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.8 ระดับการศึกษาสูง สุดปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 79.6 ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
สินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 48.3 และมีอายุงาน 1 ปีแต่ไม่เกิน 
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานธนาคาร
เพ่ือกา ร เ กษตรและ สหกรณ์กา รเ กษตร  จัง ห วัด
อุบลราชธานี จ านวน 240 คน พบว่า ระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.23 และเมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานและผู้บัง คับบัญชามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับม าก ท่ีสุด มี ค่า เฉ ล่ีย เท่ ากับ  4.32 และ ด้าน
บรรยากาศในการท างานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 ดังตารางท่ี 1 

ข้อ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน    SD ระดับ 
1. ด้านบรรยากาศในการท างาน 4.14 0.56 มาก 
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 4.32 0.58 มากท่ีสุด 
 เฉลี่ย 4.23 0.58 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานใน  ภาพรวม 
 

จากตาราง ท่ี 1 พบว่า ด้านความสัมพัน ธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บัง คับบัญชามีระ ดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเ ร่ือง
พนักงานเต็มใจรับฟังและพิจารณาตามค าแนะน า (   = 
4.49, SD = 0.66) มีการท างานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน 
(   = 4.45, SD = 0.68) มีความเป็นกันเองในท่ีท างาน 
(   = 4.33, SD = 0.73) พอใจท่ีไ ด้ช่วยเหลือและเป็น
ส่วนหนึ่งในผลงาน (   = 4.30, SD = 0.74) เปิดโอกาส
ให้ได้คิดและท างานได้อย่างมีอิสระ (   = 4.28, SD = 
0.68) มีการท างานร่วมกันช่วยเหลือเก้ือกูลอย่างเป็นมิตร 
(   = 4.28, SD = 0.83)  มีความเอ้ือเฟ้ือเ ผ่ือแผ่และ
ยอมรับความสามารถ  (   = 4.27, SD = 0.76) มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และการสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานของหัวหน้างาน  (   = 4.15, SD = 0.81) 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ส่วนด้านบรรยากาศในการท างานมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ืองการก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน (   = 4.42, SD = 
0.69) และมีความปลอดภัยเมื่อออกปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี  (   = 4.21, SD = 0.76) มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนบรรยากาศมีความเหมาะสมต่อ
การท างาน (   = 4.19, SD = 0.79) อุปกรณ์เคร่ืองมือ
พร้อมต่อการท างาน (   =  4.06, SD = 0.74)  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม (   = 
4.03, SD = 0.78) และมีอิสระท่ีจะก าหนดวิธีการและ
การวางแผนการท างาน (   = 3.95, SD = 0.79) มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานเป็น
ทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 240 คน พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานเป็น
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ทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.31 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยด้านการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35  

ด้านความสามัคคี มีค่าเฉล่ีย 4.31 และด้านการส่ือสาร มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ในภาพรวม 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านการส่ือสารมีระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
เร่ืองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมทีม (   = 
4.33, SD = 0.66) พนักงานสามารถซักถามข้อสงสัยหรือ
ปัญหาในการท างาน (   =  4.33, SD = 0.71)  มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา (   = 4.32, SD = 
0.76) และการติดต่อส่ือสารในทีมมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
(   = 4.30, SD = 0.72) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ส่วนผู้น าทีมมีความสามารถในการ  ส่ังการและ
การมอบหมายงาน (   = 4.20, SD = 0.82)  และการ
ได้รับข่าวสารเก่ียวกับการท างานอย่างท่ัวถึง (   = 4.09, 
SD = 0.72) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ส่วนด้านความสามัคคีมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญเร่ืองพนักงานเต็มใจ
ช่วยเหลือ นอกเหนือจากงานของตน (   =  4.48, SD = 
0.74) เมื่อเกิดปัญหาเพ่ือนร่วมงานสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ (   =  4.28, SD = 0.75)  ยอมรับความ
ผิดพลาดของเพ่ือนร่วมทีมได้ (   =  4.25, SD = 0.77) 
และมีการประสานงานอย่างเต็มใจระหว่างแผนก (   = 
4.24, SD = 0.83) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  

และด้านการแก้ไขปัญหามีระดับความคิดเห็นในระดับ
มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน โดยให้ความส าคัญในเ ร่ือง กา ร
ปรึกษาหาสาเหตุของปัญหาและมีการแก้ไข ปัญหา
ร่วมกัน (   = 4 .37, SD = 0.63) และเ มื ่อ เ กิดความ
ผิดพลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้ (   =  4.37, SD = 
0.65) และสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการ
ท างานได้อย่างเต็มท่ี (   = 4.32, SD = 0.72)  มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เป็นทีม
ของพนักงานธนาคาร เพ่ือการเ กษตรและสหกร ณ์
การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ 
Independent sample T-test และการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% จะยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า Sig. น้อย
กว่า 0.05 และหากพบว่ามีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน เพ่ือหาค่าเฉล่ีย
คู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  ดังตารางท่ี 3 

 
ข้อ สมมติฐานงานวิจัย สถิติ Sig. 
1 เพศ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน  T-test 0.68 

2 อายุ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 

0.11 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 

0.78 

4 ต าแหน่งงาน แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 0.12 

ข้อ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม    SD ระดับ 

1. ด้านการส่ือสาร 4.26 0.60 มากท่ีสุด 
2. ด้านความสามัคคี 4.31 0.67 มากท่ีสุด 
3. ด้านการแก้ไขปัญหา 4.35 0.60 มากท่ีสุด 
 เฉลี่ย 4.31 0.62 มากท่ีสุด 
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5 อายุงาน แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 

F-test 
Anova 

0.33 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลโดย
ภาพรวม ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูง สุด ต าแหน่ง
งาน และอายุงาน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน แต่เมื่อทดสอบเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมด้านการส่ือสารแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 4 

ประ สิท ธิภ าพกา รท าง าน เป็นทีม 
จ าแนกรายด้าน 

แห ล่ ง ควา ม
แปรปรวน 

SS df MS f Sig. 

ด้านการส่ือสาร 
ระหว่างกลุ่ม 3.06 3 1.02 2.86 .04* 
ภายในกลุ่ม 84.24 236 .36   
รวม 87.30 239    

ด้านความสามัคคี 
ระหว่างกลุ่ม 1.51 3 .50 1.11 .34 
ภายในกลุ่ม 106.40 236 .45   
รวม 107.91 239    

ด้านการแก้ไขปัญหา 
ระหว่างกลุ่ม 1.64 3 .55 1.55 .20 
ภายในกลุ่ม 83.06 236 .35   
รวม 84.70 239    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม จ าแนกตามอายุ วิเคราะห์รายด้าน 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ประสิทธิภาพการท างาน

เป็นทีมด้านการส่ือสาร มีค่า P-value เท่ากับ 0.04 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้านการส่ือสาร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ด้านความสามัคคีและด้านการแก้ไขปัญหามีระดับความ

คิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า P-value มีค่า
มากกว่า 0.05 และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้าน
การส่ือสารมีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ต่อว่า
คู่ใดท่ีแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างอายุท่ีแตกต่างกันกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านการส่ือสาร 
 

จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ของประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม ด้านการส่ือสาร ของกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการท างานเป็นทีม 

ด้านการส่ือสาร แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 
41-50 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-
value = 0.04) ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดล้อมใน
การท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ

อายุ ค่าเฉลี่ย 
21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
4.27 4.13 4.42 4.27 

21-30 ปี 4.27 - 0.14 0.15 0.00 

31-40 ปี 4.13  - 0.30* 0.15 
41-50 ปี 4.42   - 0.15 

51-60 ปี 4.27    - 
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พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

จากการวิเคราะห์สถิติถดถอยของประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศในการ
ท างานมีค่า P-value เท่ากับ 0.01 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 
อีกท้ัง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา มีค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อย
กว่า 0.05 เช่นเดียวกัน แสดงว่าปัจจัยด้านบรรยากาศใน
การท างานและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของพนักงานอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ท่ีร้อยละ 73 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการท างาน

เป็นทีมแล้ว พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บัง คับบัญชา 
รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศในการท างาน  
 ในกา รวิจัยคร้ั งนี้ ไ ด้ก า หนดค่า Variance 
inflation factor (VIF) ไม่ควรเกิน 5.3 (ลัดดาวัลย์ เพชร
โรจน์ และคณะ, 2547: 149) จากผลการศึกษาพบว่า มี
ค่า VIF เท่ากับ 2.42 ซ่ึงไม่เกินค่าท่ีก าหนด หมายความ
ว่า ปัจจั ยด้านบรรยากาศในการท าง านและ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ท่ี
น า ม า ใ ช้ ในกา ร ศึกษา ใ นค ร้ัง นี้ ไ ม่ มี ปัญ หา เ ร่ื อง
ความสัมพันธ์กันกับกา รยอม รับ จึง สามารถน าไ ป
วิเคราะห์สมการถดถอยได้ ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 6 

 
ตัวแปร b SE. Beta p-value VIF 
ด้านบรรยากาศในการท างาน 0.14 0.05 0.14 0.01* 2.42 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา 

0.72 0.05 0.74 0.00* 2.42 

Adjusted R2  =  0.73  SEE = 0.29   F = 324.18*   
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

  

6. สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จ ากผลกา ร วิจั ย เ ร่ื อง  ปั จ จั ย ท่ี มี ผล ต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วง
อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสินเช่ือ และมีอายุงาน 1 
ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี  
  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน กลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
(   = 4.23, SD = 0.58) โดยมีระดับความคิดเห็นต่อด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บัง คับบัญชา
มากท่ีสุด (   = 4.32, SD = 0.58)  รองลงมาคือ ด้าน
บรรยากาศในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.14, SD = 0.56)  เมื่อพิจารณารายข้อ
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด โดยพนักงานให้ความส าคัญในเ ร่ืองการ
เต็มใจรับฟังและพิจารณาตามค าแนะน าของเพ่ือร่วมงาน 

รองลงมาคือ การท างานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีความ
เป็นกันเองในท่ีท างาน และมีความพอใจท่ีไ ด้ช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน มีการเปิดโอกาสให้ได้คิดและท างานอย่าง
มีอิสระ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลและเอ้ือเฟ้ือเ ผ่ือแผ่กัน 
และการสร้างแรงจูงใจในการท างานของหัวหน้างาน 
ตามล าดับ 
 2. ด้านบรรยากาศในการท างาน กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยพนักงาน
ให้ความส าคัญในเร่ืองการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจนและเร่ืองความปลอดภัยของพนักงานเมื่อ
ต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
บรรยากาศในท่ีท างานมีความเหมาะสมต่อการท างาน มี
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีพร้อมต่อการท างาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรมและต้องมีอิสระใน
การก าหนดวิธีการและการวางแผนงานของตนเอง 
  ด้านประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (   = 4.31, SD = 0.62) โดยมีระดับความคิดเห็น
ด้านการแก้ไขปัญหามากท่ีสุด (   = 4.35, SD = 0.67) 
รองลงมาคือด้านความสามัคคี (   = 4.31, SD = 0.77) 
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และด้านการส่ือสาร (   = 4.26, SD = 0.73) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายข้อสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 1. ด้านการแก้ไขปัญหา กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยพนักงานให้
ความส าคัญเร่ืองการปรึกษาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
มากท่ี สุด ดังนั้ น เมื่ อเกิดปัญ หาในการท า ง านข้ึน 
พนักงานต้องสามารถปรึกษาเพ่ือนร่วมงานหรือขอ
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาได้ ต้องสามารถพูดคุยและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการท างานได้อย่าง
เต็มท่ี 
 2. ด้านความสามัคคี กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญในเร่ือง
ความเต็มใจช่วยเหลือนอกเหนือจากงานของตนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาข้ึน
ได้ ทีมสามารถยอมรับความผิดพลาดของเพ่ือนร่วมทีมได้ 
และมีการติดต่อประสานงานอย่างเต็มใจระหว่างแผนก 
ดังนั้น การท่ีทีมจะประสบความส าเ ร็จไ ด้นั้น เกิดจาก
เพ่ือนร่วมทีมต้องมีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ไม่
เกิดการแบ่งแยกในทีมและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 3. ด้านการส่ือสาร กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความส าคัญ
เร่ืองการแลกเปล่ียนความคิดเห็นสามารถซักถามข้อสงสัย
กับเพ่ือนร่วมทีมมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายใน
การส่ือสาร ผู้น าทีมมีความสามารถในการส่ังการและการ
ได้รับข่าวสารเก่ียวกับการท างานอย่างท่ัวถึง ดังนั้น การท่ี
ทีมจะมีประสิทธิภาพต้องมีการส่ือสารท่ีชัดเจนในทีม 
ต้องสร้างการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีตรงกัน ท้ังผู้น าทีมต้องมี
ความสามารถในการส่ังงานลูกน้องหรือการควบคุมการ
ท างานได้ เพ่ือให้เกิดการเข้าในท่ีตรงกันในทีม 
  
7. การอภิปรายผล 
 สภาพแว ดล้อม ใ น กา รท า ง านมี ผล ต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 
เนื่องจากด้วยลักษณะงานของพนักงานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นงานท่ีค่อนข้างหนัก 
จ าเป็นต้องมีการปรับสมดุลของชีวิตท้ัง ด้านการท างาน
และการใช้ชีวิตประจ าวันให้มีความเหมาะสม มีการ
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม อีก
ท้ัง บรรยากาศในการท างานเป็นส่ิง ท่ีท าใ ห้พนักงาน
สามารถผ่อนคลายความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการ

ท างาน หากท่ีท างานมีบรรยากาศท่ีไม่เหมาะสม แออัด 
หรือมีความขัดแย้งในท่ีท างานก็จะท าใ ห้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้ไม่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก 
บุญ ชู จ รั ส  ( 2553:84)  ท่ี ศึ กษ า เ ร่ื อง  ปั จ จั ย ท่ี มี
ความสัมพันธ์ต่อการท างานเป็นทีมของพัฒนากรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 
กล่าวว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการท างานเป็นทีม
ของพัฒนากรต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะท าให้เกิดการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพการท างาน เนื่องจากอัตลักษณ์
เฉพาะของบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนเป็นงานท่ี
ค่อนข้างหนักพัฒนากรผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องปรับความ
สมดุลของชีวิตและการท างานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
ท้ังการท างานของพัฒนากรต้องมีภารกิจและกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีโครงสร้างของทีม มีสายงาน
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน จะท าให้สามารถลดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน และส่งผลต่อประ สิทธิภ าพ ใ นกา ร
ท างานของพัฒนากร และสอดคล้องกับงานวิจัยของจริา
ภรณ์ เตชะอุดมเดช (2559: 124) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานเป็นทีมของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหา ราชนครเชียงใหม่ พบว่า 
ลักษณะการท างานของพยาบาลจ าเป็นต้องมีการท างาน
เป็นทีม มีกิจกรรมท่ีได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการท างานร่วมกันท่ี
ชัดเจน ท าใ ห้พยาบาลมีการติดต่อส่ือสารและมีการ
ประสานงานท่ีดีในทีม มีอิสระในการตัดสินใจและ
ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการท างาน 
นอกจากนี้การท างานเป็นทีมช่วยให้ปฏิบัติงานได้ส าเ ร็จ
ภายใต้ทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีจ ากัด 
 
8. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า สภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิ จัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของพนักงานในองค์กร 
ดังนี้  
 1. ด้านบรรยากาศในการท างาน ธนาคาร
ต้องให้ความส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม บรรยากาศในท่ีท างาน 
ต้องมีความเหมาะสมท้ัง ด้านวัตถุและด้านจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานท่ีเพียงพอ 
มีระบบปฏิบัติการของธนาคาร (core bank system)  ท่ี
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ทันสมัยและครอบคลุมในการท างานของพนักงาน มีการ
จั ด กิจ กรรม ใ ห้พนั กง าน ไ ด้ รั บความ ผ่อนคลาย
นอกเหนือจากเวลางาน พนักงานมีอิสระในการวาง
แผนการปฏิบัติงานของตนได้ มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม เสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  
 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมมากท่ีสุด องค์กรนอกจากจะมีการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยท่ัวไปแล้ว ควรเน้นใน เ ร่ือง
กระบวนการท างานเป็นทีมให้แก่พนักงานแต่ละช่วงอายุ 
เพราะส่ิงท่ีเป็นปัญหามากคือ ความแตกต่างระหว่าง ช่วง
อายุท่ีมีลักษณะนิสัยท่ีขัดแย้งกัน ควรเสริมสร้างความ รู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการท างานเป็นทีมร่วมกัน ผู้บริหาร
ควรมอบหมายให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซ่ึง กันและกัน ท้ัง
พนักงานท่ีบรรจุเข้าท างานใหม่หรือพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
มานาน 
  ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
  จากการวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษางานวิจัยในคร้ังต่อไป ดังนี้ 
1. ควรศึกษางานวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยเชิง คุณภาพ 
โดยใ ช้การ สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึกเ พ่ือ ให้ทร าบ ข้อมูล ท่ี
หลากหลายและชัดเจนข้ึน 
2. ควรศึกษาเจาะลึกเฉพาะต าแหน่งงาน เนื่องจาก
ลักษณะงานของแต่ละสายงานมีความแตกต่างกัน หาก
ท าการศึกษาเฉพาะสายงานจะท าใ ห้องค์กรทราบถึง
ปัญหาท่ีชัดเจนและน าไปใช้ในการปรับปรุงองค์กรได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองประเด็นหลักคือ เพ่ือวิเคราะห์ระดับสมรรถนะต่างๆของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์และ

ระดับคุณภาพการบริการโดยเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างพนักงานและลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการ
ท างานของพนักงานและคุณภาพการบริการ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน เป็นพนักงานร้าน 155 คน และลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการ 155 คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า จากสถิติเชิงพรรณา (1) สมรรถนะต าแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ตาม
การรับรู้ของพนักงานและลูกค้าท้ังโดยรวมและด้านต่างๆ ไ ด้แก่ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านมั่นคงทางอารมณ์ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความสามารถในงานและด้านจิตใจใฝ่บริการ อยู่ในระดับดี (2) คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของสองกลุ่ม
ตัวอย่าง ท้ังโดยรวมและด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านรูปธรรมท่ีปรากฎ ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
การให้ความมั่นใจต่อลูกค้าและด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า อยู่ในระดับดี และจากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
พบว่า (3) พนักงานรับรู้สมรรถนะการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกับลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) 
พนักงานรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมและรายด้านสูงกว่าลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (5) สมรรถนะการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ค าส าคัญ: สมรรถนะการท างาน, คุณภาพการบริการ, สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

Abstract 
There are two main objectives projected in this research, which are: to analyze the level of 

competencies of Customer Relations and service quality in comparative perspective among staff and 
customer and to investigate the relationship between these two variables. 310 samples are selected as 
155 staff and another 155 customers. The quantitative approach is employed into the study. The 
descriptive statistic results showed that (1) Competencies perceived by staff and customers are all good 
level: Human Relations, EQ, Responsibility, Abilities and Service Mind. (2) Five dimensions of Service 
Quality are all level as good: Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. Apart from 
that hypotheses testing (inferential statistic) have been supported (3) the Competencies are significantly 
different between the perception of staff and customers (p < .01). (4) The Service Quality perceived by 
staff is higher than customers (p < .01). And (5) there are significant positive correlations between 
Competencies and Service Quality in comparative view among these two representative sample (p < .01).  
Keywords: Competencies, Service Quality, Working Environment 
 
1. บทน า 

ไม่ ว่ าจ ะ เป็นอง ค์กร รั ฐบาล เ อกชนห รือ
รัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ  ทุกคนต่างมีหน้าท่ีต่อ “ลูกค้า” 
แทบท้ังส้ิน จะแตกต่างกันก็เพียงบทบาทในการอยู่ “ส่วน
หน้า” หรือ “เบ้ืองหลัง” เท่านั้น ดัง ท่ี Nykamp (2001) 
ได้กล่าวไว้ว่า โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีมุ่งเน้น
การให้คุณค่าอันสูงสุดแก่ลูกค้า เช่นประโยคเตือนใจได้แก่ 
“ลูกค้าคือพระเจ้า” “ลูกค้าถูกเสมอ” หรือ “ลูกค้าต้องมา
ก่อน” เป็นต้น ความส าเร็จขององค์กรจึงมิใช่เพียงมีสินค้า
ท่ีเป็นเลิศ มีนักขายท่ีมีความสามารถ หรือมีกิจกรรมและ
วิธีการเพ่ือกระตุ้นโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ส่ิง ท่ีมี

ความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าปัจจัยแห่งการท าธุรกิจดัง
กล่าวคือ การให้บริการ (Services) ท่ีดีเย่ียม 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยธุรกิจท่ีเ ก่ียวข้อง ซ่ึงไ ด้แก่ 
บริษัทเครือข่ายมือถือรวมถึงผู้ผลิตมือถือต่างพัฒนาด้าน
สัญญาณ การให้บริการและแข่งขันในเชิงนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างคุณประโยชน์อ่ืนๆ ให้สามารถใช้มือถือได้อย่างครบ
ครันและมีประสิทธิภาพอย่างย่ิง ศูนย์บริการมือถือจึงเป็น
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายและให้บริการ (Channels) ซ่ึง
ต้องใช้พนักงานจ านวนมากท่ีต้องท างานซ่ึงมีความส าคัญ 
ดังเช่นท่ี Woodruffe (1995) กล่าวไว้ว่า พนักงานขาย
และบริการเหล่านี้มีบทบาทอย่างย่ิงต่อความส าเ ร็จของ
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องค์กรเพราะพวกเขาเป็นตัวแทน (Representatives) 
ของบริษัท การน าเสนอบริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานย่อม
ส่งผลต่อความเร็จของการให้บริการได้ และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Parvatiyar and Sheth (2001) ท่ีกล่าว
ว่า ช่องทางโดยตรงท่ีลูกค้าสามารถติดต่อหรือให้ข้อมูลท่ี
ลูกค้าต้องการในเร่ืองต่างๆ กับบริษัทเป็นตัวแปรส าคัญท่ี
ท าใ ห้เกิดความพึงพอใจแ ก่ลูกค้า ด้วยเหตุ ดังกล่า ว 
การศึกษาคุณลักษณะของพนักงานบริการและคุณภาพ
การบริการ ตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้าซ่ึงมาใ ช้
บริการในศูนย์บริหารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
เก่ียวข้องหลายฝ่าย  
 นอกจากนั้น Hoffman and Bateson (2002) 
ได้เสริมว่า พนักงานส่วนหน้าต้องเผชิญกับความกดดัน
รอบด้าน เนื่องมาจากต้องแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของท้ังองค์กร ลูกค้า และของตนเอง ดังนั้น 
การท่ีให้พนักงานได้ประเมินสมรรถนะและคุณภาพการ
บริการด้วยตนเอง  จะช่วยลดช่องว่างความขัดแย้งในตัว
พนักงานเองและบทบาทท่ีจ าเป็นต้องแสดง (Person-
Role Conflicts) เพราะมาตรฐานท่ีได้จะมีความชัดเจน
มากข้ึนโดยท่ีพนักงานจะเข้าใจและยอมรับในมาตรฐาน
ดังกล่าวนี้ ค าถามการวิจัยซ่ึงน าไปสู่การอภิปรายและหา
ค าตอบของการศึกษาช้ินนี้ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย
และให้บริการอันได้แก่ ศูนย์บริการมือถือ พนักงาน
ต าแหน่งลูกค้าสัมพันธ์มีแนวปฏิบัติเชิงพฤติกรรมและ
ทัศนคติต่อการให้บริการอย่างไร และในอีกด้านหนึ่ง 
ลูกค้าผู้เข้าใช้บริการประเมินคุณลักษณะดังกล่าวรวมถึง
คุณภาพการบริการเป็นอย่างไร โดยข้อมูลท่ีไ ด้ตามการ
รับรู้ของลูกค้าจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ท่ีช่วย
สร้างโอกาสและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ต่อองค์กรในการ
ปรับปรุงพัฒนาส่ิงท่ีพนักงานแสดงออกและคุณภาพการ
บริการท่ีได้รับเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะเร่ิมจากการน าเสนอ
บทความ ทา ง วิชากา รข อง McClelland ( 1 9 7 3 )  
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ด ซ่ึงกล่าวถึง 
ความ สัม พัน ธ์ระ ห ว่า ง คุณลักษณะ ท่ี พึงประ สง ค์ 
(Desirable Characteristic) ของบุคคลในองค์การกับ
ระดับทักษะความรู้  ความสามารถ  โดยกล่าวว่า  การวัด
ความฉลาดทางสติปัญญา และการทดสอบบุคลิกภาพ  ยัง
ไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ หรือสมรรถนะ
ของบุคคลได้  เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง
ออกมาได้ นอกจากค าว่า “สมรรถนะ” มีนักวิชาการ

หลายท่านๆ เรียกกันต่างออกไป ไม่ ว่าจะเป็น “ขีด
ความสามารถ ”  “คุณลักษณะ”  ซ่ึงมาจากค าใ น
ภาษาอังกฤษคือ “Competency” (พรศิริ  สกุลเลิศฤทธ์ิ, 
25 46 ) และต่าง ก็ใ ห้นิ ยามของ ค า เห ล่านั้น หลาย
ความหมายด้วยกัน บ้าง ก็อธิบายเก่ียวกับงาน (Work) 
ได้แก่ ตัวงาน(Tasks) ผลลัพธ์(Results) และผลท่ีไ ด้จาก
การท างาน(Outputs) และบ้างก็อธิบายถึง ลักษณะของ
บุคคลและพันธะสัญญา(Commitments) โดยผู้วิจัยไ ด้
ศึกษารวบรวมนักวิชาการท่ีให้ความหมายของสมรรถนะไว้
ดังนี้ 
 Scott B. Parry (อ้างถึงใน สุกัญญา  รัศมีธรรม
โชติ 2004, 48) นิยามค าว่าสมรรถนะว่าคือ  กลุ่มของ
ความรู้ (knowledge)  ทักษะ(skills) และคุณลักษณะ 
(attributes)  ท่ีเก่ียวข้องกัน  ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลัก
ของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มความ รู้  ทักษะ  และ
คุณลักษณะดังกล่าว  สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงาน
นั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ  และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได้  โดยผ่าน
การฝึกอบรมและการพัฒนา 
 Dubois และคณะ (2004) กล่าวว่าสมรรถนะ
หมายถึง “คุณลักษณะท่ีทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย ซ่ึง
คุณลักษณะเหล่านี้ ไ ด้แก่ ความ รู้ ทักษะ บุคลิกภาพ 
แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัยส่วนบุคคล ตลอดจน
รูปแบบความ คิดและวิธีการคิด ความ รู้สึกและกา ร
กระท า” 
 Nadaillac (2003) ได้ใ ห้ค าจ ากัดความไว้ว่า
สมรรถนะนั้นเป็นส่ิงท่ีต้องลง มือปฏิบัติและท าใ ห้เกิดข้ึน 
กล่าวคือความสามารถท่ีใช้เพ่ือใ ห้เกิดการบรรลุผลและ
วัตถุประสงค์ ต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีท าให้เกิดความรู้ 
(Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ (Know-how) และเจต
คติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) ท่ีช่วย
ให้สามารถเผชิญและแก้ไข สถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนได้จริง 
 จากนิยามของค าว่า “สมรรถนะ” ดังกล่าว
ท้ังหมดท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า
ความหมายท่ีนักวิชาการแต่ละท่านได้ก าหนดข้ึน มีความ
แตกต่างกันไปตามรากฐานความคิดท่ีแต่ละคนมี โดยแบ่ง
ได้เป็นมุมมองทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ลักษณะของ
ธุรกิจ ลักษณะของงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ให้ค าจ ากัดความ
ของสม รรถนะ ว่าหมาย ถึง  ลั กษณะ รวมระ หว่า ง 
“คุณลักษณะทางอาชีพหรืองาน” และ “คุณลักษณะ
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เฉพาะของบุคคล” โดยผู้ท่ีมีความ รู้ ความสามารถท่ี
เหม าะสมใน งานจะ สาม ารถปฏิ บัติง านไ ด้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง ท้ังนี้ ผู้ ท่ีมี คุณสมบัติ
ดังกล่าวจะต้องมีท้ังสมรรถนะส่วนบุคคล (บุคลิกภาพและ
เจตคติ) และสมรรถนะทางอาชีพ (ความ รู้ ทักษะและ
ความสามารถ) ในส่วนของงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องด้าน
สมรรถนะของพนักงานบริการ ผู้วิจัยไ ด้รวบรวมมาพอ
สังเขปดังนี้ 
 สมพร  อัตถากร (2538) ไ ด้ศึกษาเก่ียวกับ
คุณลักษณะของพนักงานแม่บ้านโรงแรมตามความคิดเห็น
ของพนักงานแม่บ้านและผู้บริหารโรงแรม ผลการวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม มีความเห็นดังนี้ คือ ด้านบุคลิกภาพ 
พนักงานแม่บ้าน ควรมีใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใส  แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย  มีความซ่ือสัตย์สุ จริต และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านทักษะ พนักงานแม่บ้านควร
ความสามารถท างานได้ถูกต้องทันเวลา ด้านความ รู้ กลุ่ม
ตัวอย่างท้ังสองกลุ่มเห็นว่า พนักงานแม่บ้านควรมีความ รู้
เก่ียวกับศัพท์เทคนิค และความรู้เ ก่ียวกับการดูแลรักษา
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
 Kriegl (2000) ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 51 โรงเรียน
การโร งแรม ระหว่า งประ เทศ ด้วยกา รให้จั ดล าดับ
คุณลักษณะส่วนตัวและทางอาชีพท่ีจ าเป็น โดยนักเรียนได้
ให้ล าดับความส าคัญของคะแนน ได้แก่ ความสามารถทาง
ความรู้สึกทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) ทักษะ
ส่วนบุคคล (Interpersonal Skills) ความยืดหยุ่นทางการ
จัดการ (Managerial Flexibility) ความเป็นผู้น าด้านการ
ปรับตัว (Adaptive Leadership) แรงจูง ใจและความ
สนใจ (Motivation and Interest) ความสามารถระหว่าง
วัฒนธรรม (Intercultural Competence) มารยาทหรือ
จรรยาบรรณ (Etiquette) ความสามารถในการท างาน
ภายใต้ทรัพยากรท่ีจ ากัด ( the ability to work with 
limited resources) และความเข้าใจในธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (understanding of international business) 
ตามล าดับ 
 อุบลวรรณ ปานกลา ง  ( 25 56 ) ไ ด้ ศึกษา
สมรรถนะการท างานในด้านของพนักงานโรงแรมในระดับ
สามดาวท้ังในนครหลวงเวียงจันทร์ และโรงแรมระดับสาม
ดาวในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปรียบเทียบสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะท่ัวไป (Generic 
Competency) และสม รรถนะหน้าท่ี  ( Functional 
Competency) กับการท างานของพนักงานท้ังสองเมือง

ปรากฏว่า สมรรถนะของพนักงานต้อนรับท้ังสามมิติไม่
แตกต่างกัน   
  
2. วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 
 (1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะและคุณภาพการ
บริการของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ตามการรับรู้ของ
พนักงานและลูกค้า และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการท างาน
และคุณภาพการบริการ โดยมีความสัมพันธ์ของตัวแปรที
ใช้ ในงานวิจัยตามแผนภาพท่ี 1 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
                        ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยน ามาซ่ึงสมมติฐานและผล
การทดสอบดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 สมรรถนะในการท างานตามการรับรู้ของ
พนักงานและลูกค้ามีความแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของ
พนักงานสูงกว่าลูกค้า         
สมมติฐานท่ี 3. สมรรถนะในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงาน
และลูกค้า 
  
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใช้เทคนิคเชิงปริมาณ (Quantitative 
Approach) เ พ่ือศึกษาสมรรถนะในการท างานและ
คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้า
ของศูนย์บริการมือถือ ส าหรับแบบสอบถามซ่ึง เป็น
เคร่ืองมือในการวิจัยได้พัฒนาข้อค าถามโดยการปรับปรุง
จากการทบทวนเอกสาร 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

สมรรถนะของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 

1. มนุษย์สัมพันธ์ 

2. ความมั่นคงทางอารมณ์ 

3. ความรับผิดชอบ 

4. ความสามารถในงาน 

5. จิตใจใฝ่บริการ 
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ประ กอบ ด้วยแ บบสอบถาม  2 ส่ วน  คือ 
แบบสอบถามวัดสมรรถนะของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์และ
แบบวัดคุณภาพการบริการ โดยแบบสอบถาม “สมรรถนะ
ของพนักงานบริการ” สร้างข้อค าถามซ่ึงรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ใน 5 ด้านได้แก่ ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความสามารถในงานและด้านจิตส านึกใน
การให้บริการ และแบบสอบถาม “คุณภาพการบริการ” 
ได้พัฒนาและปรับปรุงจาก Parasuman et al., (1990) 
ซ่ึงมี 5 มิติ ได้แก่ ด้านรูปธรรมท่ีปรากฏ ความน่าเ ช่ือถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจต่อ
ลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
ตัวแปรตาม 
ข้อค าถามท้ัง 2 ส่วนใช้การค านวณหาค่าความ 
 
 
 
 
 
 
 
เ ท่ี ย ง ต ร ง  ( Validity) ห า ค่ า อ า น า จ จ า แ น ก 
(Discrimination Power) การวิเคราะห์รายข้อ ( Item 
Analysis) และค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ซ่ึงวัดค่าคงท่ีภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีหา
สัม ประสิทธ์ิ อัล ฟ่า  (Coefficient Alpha) ท่ี ระ ดับ

นัยส าคัญ .05  พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นโดยรวมและในแต่
ละด้านอยู่ในระดับสูง แบบวัดสมรรถนะในการท างานของ
พนักงานบริการ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .84 (พนักงาน) 
และ .91 (ลูกค้า) ส่วนแบบวัดคุณภาพการบริการ มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .88 (พนักงาน) และ .89 (ลูกค้า)  ถือ
ว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตรฐาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ประมาณกลุ่มตัวอย่างด้วยความเช่ือมั่น
ระดับ 95% โดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) 
เมื่อแทนค่าในสูตรปรากฎว่าจะต้องใ ช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
พนักงานท้ังหมด 155 คน และกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามี
จ านวนเท่ากันคือ 155 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ใน
การศึกษาท้ังส้ิน 310 คน วิธีการจัดการแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้จัดส่งให้สองกลุ่มตัวอย่าง (พนักงานและลูกค้า)
ทางไปรษณีย์ไปท่ีร้านทรูมูฟช้อปท้ังสาขาในกรุง เทพฯ 
และต่างจั งหวัดโดยท าจดหม ายถึง ส านั กงานใหญ่ 
และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเรียนไปยัง
ผู้จัดการแต่ละสาขา โดยแต่ละสาขาจะได้รับแบบสอบถาม
สองชุด ชุดแรกข้อค าถามเก็บข้อมูลกับพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ และชุดท่ีสองเป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยขอความ
ร่วมมือกับร้านสาขาให้ช่วยแจกไปยัง ลูกค้าท่ีเข้ามารับ
บริการ หลังจากได้ครบแล้วจึงส่งไปรษณีย์กลับคืนมายัง
ผู้วิจัย ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามพบว่า ท่ีตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์กลับคืนมาในส่วนของพนักงาน คิดเป็น
ร้อยละ 97.42 และ ลูกค้าร้อยละ 96.5 ตามล าดับของ
แบบสอบถามท่ีแจกไปท้ังหมด 

ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล (t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 1 
ตัวแปร  T p-Value 
สมรรถนะของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์โดยรวม 
1. ด้านมนุษย์สัมพันธ์            
2. ด้านความมั่นคงทางอารมณ์  
3. ด้านความรับผิดชอบ    
4. ด้านความสามารถในงาน      
5. ด้านจิตใจใฝ่บริการ         

-7.71** 
-5.77** 
-5.41** 
        -6.14**            
 -8.05** 
 -6.97** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล (t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 2 
ตัวแปร T p-Value 

คุณภาพการบริการ 

1. รูปธรรมท่ีปรากฏ 

2. ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ 

3. การตอบสนองต่อลูกค้า 

4. การให้ความมั่นใจต่อลูกค้า 

5.   การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
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คุณภาพการบริการโดยรวม 
1. ด้านรูปธรรมท่ีปรากฏ             
2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้  
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า   
4. ด้านการให้ความมั่นใจต่อลูกค้า     
5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า       

        -5.85**         
-2.00** 
8.48** 
-4.32** 
-3.41** 
-6.17** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.001 

.000 
 
 จากตารางท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ตามการรับรู้ของพนักงานและ
ลูกค้า โดยการทดสอบค่าที พบว่า พนักงานรับรู้สมรรถนะ
ของตนโดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกับลูกค้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
ท่ีว่า สมรรถนะในการท างานตามการรับรู้ของพนักงาน
และลูกค้ามีความแตกต่างกันและจากตารางท่ี 3 เป็นการ

เปรียบเทียบคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงาน
และลูกค้า โดยการทดสอบค่าที พบว่า พนักงานรับรู้
คุณภาพการบริการโดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกับ
ลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของ
พนักงานและลูกค้าแตกต่างกัน  

 
ตารางท่ี 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของสมรรถนะการท างานและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงาน 
                     
สมรรถนะ 
 
คุณภาพการบริการ 

มนุษย์สัมพันธ์ 
ความมั่นคงทาง
อารมณ์ 

ค ว า ม
รับผิดชอบ 

ความสาม ารถ           
ในงาน 

จิ ต ใ จ ใ ฝ่
บริการ โดยรวม 

รูปธรรมท่ีปรากฏ .39** .40** .48** .58** .53** .61** 

ความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ .43** .46** .70** .53** .73** .73** 

ตอบสนองต่อลูกค้า .45** .54** .56** .53** .59** .68** 

กา ร ให้ ความ มั่ นใ จ ต่อ
ลูกค้า 

.48** .52** .55** .62** .65** .72** 

รู้จักและเข้าใจลูกค้า .39** .37** .51** .46** .56** .59** 

โดยรวม .52** .55** .67** .65** .74** .80** 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการท างานและคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้า 
                        
สมรรถนะ 
 

มนุษย์สัมพันธ์ ความมั่นคง 
ทางอารมณ์ 

ค ว า ม
รับผิดชอบ 

ความสามารถ           
ในงาน 

จิ ต ใ จ ใ ฝ่
บริการ 

โดยรวม 
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คุณภาพการบริการ 

รูปธรรมท่ีปรากฎ .44** .42** .60** .50** .55** .58** 

ความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ .59** .63** .65** .65** .70** .74** 

การตอบสนองต่อลูกค้า .61** .57** .68** .66** .69** .74** 

การให้ความมั่นใจต่อลูกค้า .57** .58** .75** .74** .77** .79** 

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า .45** .42** .64** .61** .60** .63** 

โดยรวม .63** .62** .79** .75** .79** .83** 

 
และจากตารางท่ี 4 และ 5 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ
ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างสมรรถนะในการท างานพนักงาน
ลูกค้าสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการพบว่า สมรรถนะของ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ท้ัง 5 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณภาพการบริการท้ัง 5 มิติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีร ะดับ .01 โ ดยจากการ รับ รู้ของ พนั กง านพบ ว่า 
สมรรถนะต าแหน่งลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ .80 ในขณะท่ี
กลุ่มตัวอย่าง ลูกค้ารับรู้มิติสมรรถนะกับคุณภาพการ
บริการมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยรวม
เท่ากับ .86 กล่าวโดยสรุป สมรรถนะในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริการตามการรับรู้
ของท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง 
 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 การแปรผลระดับกา รรับรู้ สมรรถนะ ของ
พนักงานต าแหน่งลูกค้าสัมพันธ์และการรับรู้คุณภาพการ
บริการ ค านวณตามหลักการหาค่าเฉล่ียจากความกว้าง

ของช่วงอันตรภาคช้ันโดยอาศัยแนวคิดของ Best & Kahn 
(2013) แบ่งการตีความออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
ต้ังแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 3.50 – 4.4 9  
หมายถึง ดี 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 1.50 – 
2.49 หมายถึง แย่ และ 1.00 – 1.49 หมายถึง แย่มาก 
โดยเมื่อวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของพนักงานดังตารางท่ี 
6 พบว่า หากเรียงล าดับสมรรถนะของพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ตามการรับรู้ของพนักงาน สามารถเรียงล าดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้  จิตใจใ ฝ่บริการ ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในงาน มนุษย์สัมพันธ์และความมั่นคงทาง
อารมณ์ ในขณะท่ีสมรรถนะตามการรับรู้ของลูกค้า เมื่อ
พิจารณาเรียงล าดับท้ัง 5 ด้านจากมากไปน้อยได้แก่ ความ
รับผิดชอบ จิตใจใฝ่บริการ มนุษย์สัมพันธ์ ความมั่นคงทาง
อารมณ์และความสามารถในงาน โดยหากพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า ลูกค้าและตัวพนักงานเองมีการรับรู้
สมรรถนะของต าแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์โดยรวมในระดับ 
“ดี” โดยค่าเฉล่ียของสมรรถนะตามการรับรู้ของพนักงาน
เท่ ากับ 4.09 และลูกค้าเ ท่า กับ  3.70 ตาม ล า ดับ

ตารางท่ี 6 แสดงระดับสมรรถนะของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้า 
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง พ นั ก ง า น 
ลูกค้าสัมพันธ์ 

พนักงาน การแปลผลระดับ
การรับรู้ 

ลูกค้า การแปรผลระดับ 
การรับรู้ X S.D. X S.D. 
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1. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
           
2. ด้านความมั่นคงทางอารมณ์
  
3. ด้านความรับผิดชอบ 
4. ด้านความสามารถในงาน     
5. ด้านจิตใจใฝ่บริการ  
    โดยรวมทุกด้าน    

4.04 
3.93 
4.18 
4.06 
4.23 
4.09 

0.43 
0.48 
0.41 
0.46 
0.50 
0.36 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ด ี

3.69 
3.60 
3.86 
3.57 
3.77 
3.70 

0.61 
0.62 
0.53 
0.62 
0.67 
0.52 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ด ี

 
ประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณาจากผลการวิจัย

ข้างต้น ได้แก่ ประการแรก กลุ่มตัวอย่างท้ังสอง ต่างมีการ
รับรู้ตรงกันว่า คุณลักษณะซ่ึงได้แก่ จิตใจใ ฝ่บริการและ
ความรับผิดชอบ เป็นองค์ประกอบ 2 ล าดับแรกท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีประภา ทวี
ธรรมวุฒิ (2549) และเอกชัย ล้ินสุวรรณ (2525) ซ่ึงศึกษา
ความพึงพอใจในการเข้ารับบริกา รและพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างลูกค้ามีการรับรู้ว่าพนักงานมีมารยาทและให้
เกียรติลูกค้า (ตามนิยามของผู้วิจัยด้านจิตใจใ ฝ่บริการ) 
และการเอาใจใส่ลูกค้า (ตามนิยามของ ผู้วิจัยด้านความ
รับผิดชอบ) ประการท่ีสอง กลุ่มตัวอย่างพนักงานรับรู้ว่า
ตนและเพ่ือนร่วมงานมีสมรรถนะด้านความมั่นคงทาง
อารมณ์มีค่าเฉล่ีย ต่ าสุด เช่นเดียว กับท่ีลูกค้ารับรู้ว่ า
พนักงานแสดงความมี EQ ค่าเฉล่ียในอันดับต่ ารองสุดท้าย  

 
ตารางท่ี 7 แสดงระดับคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของพนักงานและลูกค้า 
คุณภาพบริการ พนักงาน การแปลผลระดับ 

การรับรู้ 
ลูกค้า กา รแปรผลระ ดับ 

การรับรู้ X S.D. X S.D. 
1. ด้านรูปธรรมท่ีปรากฏ           
2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้  
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
4. ด้านการให้ความมั่นใจต่อ
ลูกค้า    
5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
  
    โดยรวมทุกด้าน    

4.26 
4.32 
4.15 
4.25 
4.30 
4.26 

0.44 
0.42 
0.49 
0.47 
0.43 
    0.37 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.15 
3.88 
3.89 
4.03 
3.96 
3.98 

0.49 
0.50 
0.57 
0.66 
0.53 
0.46 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ด ี

จากตารางท่ี 7 เมื่อวิเคราะห์มิติคุณภาพการ
บริการ หากเรียงล าดับคุณภาพการบริการตามการรับรู้
ของพนักงานสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
ความน่าเช่ือถือไว้ใจได้ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ด้าน
รูปธรรมท่ีปรากฎ การให้ความมั่นใจต่อลูกค้าและการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ในขณะท่ีคุณภาพการบริการตามการ
รับรู้ของลูกค้า เมื่อพิจารณาเรียงล าดับท้ัง  5 ด้าน จาก
มากไปน้อยกลับได้แก่ ด้านรูปธรรมท่ีปรากฎ การให้ความ
มั่นใจต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า การตอบ สนอง
ต่อลูกค้า และความน่ าเ ช่ือถือไ ว้วางใจไ ด้ โดยหาก
พิจารณาในภาพรวม พบว่า ลูกค้าและตัวพนักงานเองมี
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้านพบว่า การรับรู้คุณภาพ
การบริการโดยรวมในระดับ “ดี” โดยค่าเฉล่ียของคุณภาพ

การบริการตามการรับรู้ของพนักงานเท่ากับ 4.26 และ
ลูกค้าเท่ากับ 3 .98 ตามล าดับ ประเด็นส าคัญท่ีควร
พิจารณาจากผลการวิจัยข้าง ต้น ไ ด้แก่ ประการท่ีหน่ึง 
กลุ่มตัวอย่างท้ังสองมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ การท่ีพนักงาน
ประเมินคุณภาพการบริการในด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจได้
มีค่าเฉ ล่ียสูง สุด ในขณะท่ีกา รรับรู้จ ากลูกค้ าพบว่า 
คุณภาพการบริการในด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจดีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าท่ีสุด ประการถัดมา การรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการ
บริการด้านรูปธรรมท่ีปรากฎ มีค่าเฉล่ียในระดับสูงสุด โดย
เป็นคุณภาพการบริการท่ีลูกค้าสามารถประเมินได้โดยง่าย 
เช่น การแต่งกายท่ีพิถีพิถันของพนักงานการดูแลสถานท่ี
ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา การจัดเรียงสินค้าอย่าง
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เป็นระเบียบ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้สามารถสร้างความประทับใจ
ต้ังแต่แรกเห็น (First Impression) เพราะฉะนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าเมื่อลูกค้าพบเห็นความสะอาด เป็นระเบียบ ส่ิง
อ านวยความสะดวกและเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงามของ
เจ้าหน้าท่ีจึงเกิดความประทับใจ และมั่นใจได้ว่าจะได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพในด้านอ่ืนๆ ตามมาด้วย 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยไ ด้น าระบบการจัดการทางทรัพยากร
มนุษย์มาเสนอเป็นแนวคิด เช่น การฝึกอบรมและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของพนักงาน และการก าหนดทิศทาง  
กลยุทธ์การส่งมอบ“คุณภาพการบริการ”อย่าง ย่ัง ยืนให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อเรียกร้องของลูกค้า 
ดังนี้ 

1. สมรรถนะในการท างานของพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์และงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ส่ิงท่ีองค์กรสามารถ
พัฒนาและปรับปรุง คุณลักษณะด้านนี้  ไ ด้แก่ ก าหนด
คุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นสมรรถนะหนึ่ง ในการ
วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้พนักงานต้องแสดง
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

1.2 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ องค์กรควร
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความมั่นคงทางอารมณ์ เช่น 
ความฉลาดทางอารมณ์ การแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมะ 
เป็นต้น ย่ิงกว่านั้น องค์กรต้องปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ี
เน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Oriented)  

1.3 ด้านความรับผิดชอบ ไ ด้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างานและต่อ
ลูกค้า โดยใช้การประเมินแบบ 360 องศา  

1.4 ด้านความสามารถในงาน พนักงานต้อง
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถโดยเฉพาะเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆและพัฒนาความ รู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge)  

1.5 ด้านจิตใจใฝ่บริการ องค์กรควรก าหนด
คุณลักษณะด้านจิตใจใ ฝ่บริการ  (Service Mind) เป็น 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies)  

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ด้านรูปธรรมท่ีปรากฏ การปรับปรุง

คุณภาพการบริการในด้านนี้เป็นด้านท่ีง่ายท่ีสุดและควร
เร่ิมด าเนินการให้เร็วท่ีสุด เพราะความเป็นรูปธรรมเป็นส่ิง
ท่ีลูกค้าสามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น ด้านการแต่งกาย 

อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในสาขา
จัดให้มีความสะอาด เป็นระเบียบและสะดวกสบาย 

2.2 ด้านความน่า เ ช่ือถือ  พนักง านต้อง
สามารถให้บริการได้ตรงกับท่ีสัญญาไว้กับลูกค้า บริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ใ ห้เกิดข้อผิดพลาดและการ
บริการทุกคร้ังต้องได้ผลออกมาเช่นเดิม 

2.3 ด้านการตอบสนอง ผู้รับบริการ ไ ด้แก่ 
ความกระตือรือร้นพร้อมให้บริการทุกเมื่อและให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้ว ควรฝึก
ให้พนักงานเป็นผู้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างด้วยการมี
ทักษะหลายด้าน (Multi-skills) จะช่วยลดข้ันตอนไม่ใ ห้
ลูกค้าต้องเสียเวลาไปติดต่อ ณ จุดอ่ืน 

2.4 ด้านการให้ความมั่นใจลูกค้า  พนักงาน
ต้อง เ ป็น ผู้ ซ่ึ งแสดง ออก ถึง  ความ รู้  ทั กษะ  และ
ความ สาม า รถ ท่ีสาม า รถส่ือสาร ลูก ค้า ไ ด้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

2.5 ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 
เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนมีความคาดหวังและต้องการใน
สินค้าและบริการท่ีหลากหลาย ความต้ังใจและความสนใจ
รับฟังจึงเป็นเร่ืองท่ีพนักงานต้องพิจารณา  

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านจิตใจใ ฝ่

บริการ (Service Mind) มีความสัมพันธ์ทางบวกท่ีมี
ค่าสูงสุดกับคุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือไว้ใจไ ด้ 
(Reliability) แสดงว่า ถ้าผู้ใ ห้บริการเป็นผู้มีจิตใจใ ฝ่
บริการ การบริการท่ีออกมาจะท าใ ห้ผู้รับบริการเ ช่ือถือ
ไว้ใจไ ด้ ดังนั้น การมี  “จิตใจใ ฝ่บริการ” จึงควรเป็น
คุณสมบัติแรกท่ีองค์กรต้องพิจารณานับต้ังแต่ข้ันตอนการ
สรรหา คัดเลือกผู้สมัครเข้ามาท างานในต าแหน่งพนักงาน
บริการหรือลูกค้าสัมพันธ์  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกท่ีมีอยู่ 
เช่น ข้อสอบเฉพะส าหรับต าแหน่งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) และการสัมภาษณ์
แล้ว อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ
อ่ืนๆ เข้ามาร่วมใช้วัดด้วย นอกจากนั้นแล้ว หลังจากท่ี
องค์การได้รับพนักงานเข้ามาท างานในแต่ละรุ่นหรือแต่ละ
รอบนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมและ
พัฒนาให้พนักงานได้แสดงออกด้านการมีจิตใจใ ฝ่บริการ
อย่างต่อเนื่อง 
6. เอกสารอ้างอิง 
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บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด(มหาชน). 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 251 ~ 

(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). 

ศรีประภา ทวีธรรมวุฒิ (2549). ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะการให้บริการของภัตตาคารและ
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร . (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต, 
สาขา วิชากา รตลาด คณะ บ ริหา ร ธุร กิจ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). 

สมพร อัตถากร. (2538). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
พนักงานแม่บ้านโรงแรม ตามความคิดเห็น
ของพนักงานแม่บ้านและผู้บริหารโรงแรม . 
กรุงเทพมหานคร: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2549) . แนวทางการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ม นุ ษ ย์  ( Competency 
BasedLearning). พิมพ์คร้ังท่ี3. กรุงเทพฯ: ศิริ
พัฒนาอินเตอร์พร๊ินท์. 

เอกชัย ล้ินสุวรรณ (2545). ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี
ต่อการบริการของศูนย์บริการโทรศัพท์เทเล
คอมเอเชียคอร์ปเปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก . (สารนิพนธ์
มหา บัณฑิ ต ,  สาขา วิชาการจั ดกา รคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). 

อุบลวรรณ ปานกลาง (2556). สมรรถนะการทางานของ
พนักงานโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
เปรียบเทียบกบเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี . 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ส าห รับ ผู้บริหา ร วิทยาลัยพา ณิชยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา). 

Nadillac, A. D. (2003). Competency System. 
Retrieved on 28 Mar 2018 from 
http://competency.rmutp .ac.th 

Best, J.W. and Kahn, J.V. (2013). Research in 
Education. Massachusetts: Pearson 
Education. 

Dubois, D. D., ,Rothwell, W. J., Stern, D, Jo King., 
& Kemp, L. K. (2004). Competency-Based 
Human Resource Management. UK: 
Davies-BlackPublishing. 

Hoffman, K.D. & Bateson, J.E.G. (2002). Essentials 
of Service Marketing: Concepts, 
Strategies and Cases (2nded.). Fort Worth 
Texas: Harcourt College Publishers.  

Kriegl, Ursula. (2000). Identifying Important Skills 
and Effective raining. International 
Hospitality Management, 41 (2), 64-71. 

McClelland, C. D. (1973). Testing for competence 
rather than for intelligence. American 
psychologist, 28(1), 1. 
Nykamp Melinda. (2001).The Customer 
Differential : The Complete Guild to 
Implementing Customer Relationship 
Management. AMACOM. New York. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., and Berry, L.L. 
(1990). Guidelines for Conducting 
Service Quality Research. Journal of 
Marketing, 49, 33-44. 

Parvatiyar, A., & Sheth, J. N. (2001). Customer 
relationship management: emerging 
Practice, process, and discipline. Journal 
of economic & social research. 3(2), 1 – 
34. 

Woodruffe Helen. (1995). Services Marketing. 
London : Financial Times Pitman 
Publishing, Pearson Education, Ltd. 

Yamane, T. (1973). Statistics An Introductory 
Analysis”. 2nd ed. New York : Harper.



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 252 ~ 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  
Legal Issues Concerning Citing of Offenses as Conducted 

by Public Prosecutors in Criminal Cases 
 

พันต ารวจโท ดร. สมนึก  เขมทองค า1 ฐณิชา  สาลีพันธ์2  รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์3 
1อัยการจังหวัดประส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

และการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 
2คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
3คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail: kid.1347@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
   บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการแจ้ง ข้อหาของพนักงาน
สอบสวนในคดีอาญาของไทยกับต่างประเทศ  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยบัญญัติไว้เพียงว่าก่อนแจ้ง
ข้อหาต้องมีพยานหลักฐานตามสมควร ท าให้พนักงานสอบสวนมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการแจ้งข้อหา จึงท าให้มีการแจ้ง
ข้อหาก่อนรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆครบถ้วนและเมื่อมีการแจ้งข้อหาแล้วท าให้มีข้อก าจัดในเร่ืองเวลาการสอบสวน จึงท า
ให้พนักงานสอบสวนต้องเร่งรีบแสวงหาพยานหลักฐาน อันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานไม่ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะฟ้องร้อง
ด าเนินคดี อีกท้ัง ท าให้มีการแจ้งข้อหาผู้ต้องหาไม่ถูกต้องหรือแจ้งข้อหาเกินความผิดท่ีพนักงานอัยการจะฟ้องร้องด าเนินคดี 
และจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่า พนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีเพียงแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูก
จับและรีบส่งรายงานบันทึกจับกุมให้พนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบเหตุแห่งการจับ พฤติการณ์แห่งคดี และพยานหลักฐ านท่ี
เก่ียวข้องกับการกระท าความผิด โดยการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนท่ีจะขอฝากขังจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง พฤติการณ์
ท่ีถูกกล่าวหาและพยานหลักฐานโดยได้รับความรับรองจากพนักงานอัยการแล้วเท่านั้น  
  แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการแจ้งข้อหาของไทยโดยน าเอาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ
เก่ียวกับการแจ้งข้อหามาบัญญัติเป็นกฎหมายไทย ท้ังนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทุกๆฝ่าย 
ค าส าคัญ: การแจ้งข้อหา,  การสอบสวน, คดีอาญา 

Abstract 
This paper describes a study involving current legal problem in cit ing charges and a comparison 

of practices as conducted by Thai public prosecutors and as seen in Japan.  The study found that the 
Thai procedure only indicated before citing charges there had to be reasonable evidences for doing so.  
The inquiry officials therefore were able to use wide discretion for making such decisions.  Inadequate 
evidences were often not available before making charges.  Also, there was limited time for making 
further legal steps in finding additional evidences and conducting further inquiries.  This, therefore, often 
resulted in having adequate evidences for accusing the accused.  In addition, the study also found that 
there were improper accusations and charges more serious than allowed by law.  Results from the study 
concerning this kind of legal practice in Japan showed that the inquiry officials only gave available facts 
and causes to the accused and sent the arrest reports to the public prosecutors for further related 
action.  After which, the accused would then be placed in custody and conduct a check on facts, 
accused action, and related evidences with consent from the public prosecutors. 
 For remedy to the problematic situation in Thailand, the study suggested that the practice 
involving citing of the wrongdoing as conducted in Japan be implemented as part of the Thai law.  This 
was seen as a way to guarantee that rights and freedom of all concerned are properly protected.  

mailto:kid.1347@hotmail.co.th
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1. บทน า  

การใช้อ านาจสอบสวนคดีอาญาของพนักงาน
สอบสวนเป็นการใช้อ านาจของรัฐในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการสอบสวนคดีอาญานั้น
พนักงานสอบสวนจะต้องเป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริงจาก
พยานหลักฐานต่างๆ ด้วยความรอบคอบและต้องป้องกัน
มิให้เกิดความผิดพลาดจนท าใ ห้ผู้บริสุทธ์ิไ ด้รับความ
เดือดร้อน อันเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนและเป็นการเสริมสร้างความชอบ
ธรรมของรัฐให้กับประชาชนทุกๆฝ่าย3  
   การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ต้องท าการสอบสวนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและ
ให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน ท้ังนี้  
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ต้องหาหรือฝ่ายผู้กล่าวหาก็ตาม ซ่ึง
พนั กง าน สอ บส วน จั ก ต้อ ง ส อบ สว นร วบ รว ม
พยานหลักฐานทุกชนิดท่ีมีอยู่และน ามากล่ันกรอง
พิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานใดน่าเ ช่ือถือได้หรือรับฟัง
ได้มากน้อยเพียงใด และถ้าพยานหลักฐานไม่พอรับฟังไ ด้
ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดต้องมีความเห็นควรส่ัง
ไม่ฟ้องและปล่อยตัวไปโดยเร็ว เ พ่ือคุ้มครองสิทธิของ ผู้
บริสุทธ์ิไม่ให้ถูกด าเนินอาญาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 
แต่ถ้ามีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าผิดก็
ต้องมีความเห็นควรส่ังฟ้องและน าตัวผู้ต้องหาส่งไปยัง
พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีต่อศาลโดยเร็ว ซ่ึงจะท าใ ห้
พนักงานอัยการสามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าจ าเลยเป็น
ผู้กระท าความผิดและศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยตาม
ข้อหาได้ และในขณะเดียวกันก็จะท าให้ผู้เสียหายสามารถ
ติดตามผู้กระท าความผิดท่ีแท้จริงมาชดใช้ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนได้โดยเร็วด้วย4 
   การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
ในกรณีการแจ้ง ข้อหาคดีอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 
ซ่ึงได้ก าหนดว่า “การแจ้งข้อหาจะต้องมีหลักฐานตาม
สมควรว่าผู้น้ันน่าจะได้กระท าผิดตามข้อหา” นั้น ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีค านิยามศัพท์หรือ
ค าอธิบายศัพท์ว่า “อย่างไรท่ีต้อง ถือว่ามีหลักฐานตาม

                                                                 
3จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช ,  หลักทฤษฎีการสอบสวน

,พิมพ์คร้ังที่ 4. (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อภิสภราอินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากัด, 2553), หน้า 2. 

4จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช, เร่ืองเดิม, หน้า 3. 

สมควร” จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีให้ดุลพินิจแก่
พนักงานสอบสวนไว้อย่างกว้างขวาง ท าใ ห้พนักงาน
สอบสวนใช้ดุลพินิจสอบสวนปากค าพยานท่ีเก่ียวข้องกับ
คดีเพียงบางปาก แล้วใช้ดุลพินิจเห็นว่ามีหลักฐานตาม
สมควรแล้ว เช่น ท าการสอบสวนเฉพาะพยานปากท่ีเป็น
ผู้กล่าวหาเพียงปากเดียวแล้วก็เรียกผู้ต้องหามาแจ้งข้อหา
ทันที ท้ังๆท่ียังมีพยานหลักฐานอ่ืนๆท่ีต้องด าเนินการ
รวบรวมต่อไปอีกจ านวนมาก อันเป็นการเรียกผู้ต้องหามา
แจ้งข้อหาท้ังๆท่ียังไม่ได้มีพยานหลักฐานใดบ่งช้ีแน่ชัดว่ามี
การกระท าความผิดอาญาเกิดข้ึนและบ่ง ช้ีแน่ชัดว่า
ผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดแต่อย่างใด จึงท าใ ห้ผู้ถูก
กล่าวหาตกเป็นผู้ต้องหาและต้องถูกควบคุมตัวก่อนการ
สอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนๆเสร็จส้ิน ซ่ึงผู้ต้องหาต้องถูก
ควบคุมตัวเป็นระยะเวลายาวนาน ท้ังนี้  เพราะตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 
วรรคสาม ส่ี ห้า และวรรคหก ได้ให้อ านาจพนักงานสอบ
สอบสวนในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไ ว้ระหว่างสอบสวน
เป็นระยะเวลายาวนาน โดยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติว่า  
   “ในกรณี ท่ีผู้ ถู กจับ ไม่ ได้ รับการปล่ อย
ชั่วคราว และมีเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวน หรือ
การฟ้องคดีให้น าตัวผู้ ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปด
ชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีผู้ถูกจับถูกน าตัวไปถึงท่ีท าการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดย
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการย่ืนค าร้องต่อ
ศาลขอหมายขั งผู้ต้องหาน้ัน ไว้ ใ ห้ศาลส อบถาม
ผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาล
อาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมา
ชี้แจงเหตุจ าเป็นหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 
    ในกรณีความผิดอาญาท่ีได้กระท าลงมีอัตรา
โทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
ร้อยบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขังได้ค ร้ัง
เดียว มีก าหนดไม่เกินเจ็ดวัน 
   ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกิน
กว่าห้าร้อยบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ศาลมีอ านาจสั่งขัง
หลายคร้ังติดๆ กันได้ แต่คร้ังหน่ึงต้องไม่เกินสิบสองวัน
และรวมกันท้ังหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน 
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   ในกรณีความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็
ตามศาลมีอ านาจสั่งขังหลายคร้ังติดๆ กันได้ แต่ค ร้ัง
หน่ึงต้องไม่เกินสิบสองวัน และรวมกันท้ังหมดต้องไม่
เกินแปดสิบสี่วัน”  
   จะ เห็น ได้ ว่า ตาม บท บัญญั ติม าตรา 8 7   
ดังกล่าว เป็นการให้อ านาจพนักงานสอบสวนขอให้ศาล
ออกหมายขังผู้ต้องหาไว้เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการ
สอบสวน และให้อ านาจพนักงานอัยการขอให้ศาลออก
หมายขังผู้ต้องหาไว้เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นเพ่ือการฟ้องคดี 
โดยบทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่ได้แบ่งระยะเวลาในการ
ใช้อ านาจขอให้ศาลออกหมายขัง ผู้ต้องหาไ ว้ระหว่าง
สอบสวนของพนักงานสอบสวนและการฟ้องคดีของ
พนักงานอัยการแต่อย่างใด จึงท าให้พนักงานสอบสวนขอ
ศาลให้ออกหมายขังผู้ต้องหาไ ว้ท าการสอบสวนจนจะ
ครบฝากขังคร้ังสุดท้าย หรือบางคร้ังต้องใช้เวลาสอบสวน
คดีจนกระท่ังวันสุดท้ายของการฝากขัง แล้วจึงส่งส านวน
การสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาส่ังฟ้องหรือส่ัง
ไม่ฟ้อง ท้ังๆท่ีในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้น 
พนักงานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆให้
แล้วเสร็จก่อนแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาได้และแม้ว่าบางคดี
จะเป็นคดีท่ีเกิดความผิดซ่ึงหน้าของเจ้าพนักงาน ซ่ึง เจ้า
พนักงานต้องจับกุมด าเนินคดีทันทีก็ตามและคดีความผิด
ซ่ึงหน้าดังกล่าวก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการ
ใด  ยกตัวอย่างเช่น คดีอาญาตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้ โทษ ซ่ึงใ นคดีท่ี มี อัตร าโทษจ าคุกไม่ถึ ง สิบ ปี 
พนักงานสอบสวนสามารถขอให้ศาลออกหมายขั ง
ผู้ต้องหาได้ 4 คร้ัง (คร้ังละไม่เกิน 12 วัน)  รวม 48 วัน 
หรือในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกต้ังแต่สิบปีข้ึนไป พนักงาน
สอบสวนสามารถขอให้ศาลออกหมายขัง ผู้ต้องหาได้ 7 
คร้ัง (คร้ังละไม่เกิน 12 วัน) รวม 84 วัน แล้วแต่คดี โดย
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของคดียาเสพติดท่ีมี
อัตราโทษท้ังสองลักษณะดังกล่าวก็จะมีลักษณะแห่งคดี
คล้า ยๆกันและก็ ไม่ไ ด้มี ความ ยุ่ง ยากและซับ ซ้อน
เหมือนๆกัน โดยในการสอบสวนคดีท้ังสองลักษณะ
ดังกล่า วพนักงานสอบสวนจะท าการสอบสวนเจ้ า
พนักงานผู้เห็นเหตุการณ์หรือประจักษ์พยานซ่ึง เป็นผู้
จับกุมผู้ต้องหาขณะท่ีเจ้าพนักงานได้พบเห็นว่าผู้ต้องหามี
ยาเสพติดไว้ในครอบครองหรือจ าหน่ายยาเสพติด ซ่ึงใน
การสอบสวนพนักงานสอบสวนจะส่งยาเสพติดของกลาง
และลายพิม พ์นิ้วมือของ ผู้ต้องหา ไปตรวจพิ สูจน์ ท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และต่อมาเมื่อไ ด้รับผลการตรวจ

พิสูจน์ของกลางและผลสอบประวัติอาชญากรแล้ว 
พนักงานสอบสวนก็สามารถสรุปส านวนการสอบสวนและ
มีความเห็นควรส่ังฟ้องหรือควรส่ังไม่ฟ้องส่งใ ห้พนักงาน
อัยการพิจารณาได้ทันที ซ่ึงในช้ันของพนักงานสอบสวน
ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการสอบสวนอย่างมากไม่เ กิน 
20 วัน นั่นหมายความว่าพนักงานสอบสวนสามารถ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาและขอให้ศาลขังผู้ต้องหาไ ว้ระหว่าง
สอบสวนประมาณ 2 คร้ัง ๆ ละ ไม่เกิน 12 วัน รวม 24 
วัน ซ่ึงก็สามารถสรุปส านวนการสอบสวนส่งให้พนักงาน
อัยการพิจารณาได้แล้ว แต่การสอบสวนแจ้ง ข้อหาให้
ผู้ต้องหาทราบของพนักงานสอบสวนและควบคุมตัวไว้ท า
การสอบสวนคดีในดังกล่าวกลับผกผันไปตามอ านาจท่ี
กฎหมายได้ให้อ านาจแก่พนักงานสอบสวนขอให้ศาลออก
หมายขัง ผู้ต้องหาไ ว้ท าการสอบสวนตามมาตรา 87 
ดังกล่าว  กล่าวคือ หากคดีอาญาใดกฎหมายได้ให้อ านาจ
พนักงานสอบสวนขอให้ศาลออกหมายขัง ผู้ต้องหาได้ไม่
เกิน 4 คร้ัง หรือ 48 วัน พนักงานสอบสวนก็จะขอศาลให้
ออกหมายขังผู้ต้องหาไว้จนถึงฝากขังในคร้ัง ท่ี 4 หรือ
ขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาจนถึงคร้ังสุดท้าย แล้วจึง
ส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา และ
หากเป็นคดีท่ีกฎหมายให้อ านาจพนักงานสอบสวนมี
อ านาจขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาได้  7 คร้ัง  หรือ 
84 วัน พนักงานสอบสวนก็จะขอศาลให้ออกหมายขัง
ผู้ต้องหาไว้จนถึงฝากขังคร้ังท่ี 7 หรือขอให้ศาลออกหมาย
ขัง ผู้ต้องหาไ ว้ถึงคร้ัง สุดท้ าย แล้วจึง ส่งส านวนกา ร
สอบสวนไ ป ให้พนักง าน อัยการ พิจา รณา  ท้ัง ๆ ท่ี
พยานหลักฐานตามลักษณะแห่งคดีท่ีพนักงานสอบสวนมี
อ านาจขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาได้ 4 คร้ัง หรือ 7 
คร้ัง ดังกล่าว จะมีลักษณะท่ีไม่ ยุ่งยากหรือไ ม่ซับซ้อน
เหมือนๆกันหรือคล้ายคลึง กัน อันแสดงให้เห็นว่าการ
ขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน
ดังกล่าวไม่ใช่การขอให้ศาลออกหมายขัง ผู้ต้องหาไ ว้ใน
กรณีจ าเป็นเพ่ือการสอบสวนแต่อย่างใด แต่กลับเป็นการ
ขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้เพราะมีกฎหมายให้
อ านาจในการขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาได้ 4 คร้ัง 
หรือ 7 ค ร้ัง  แล้วแ ต่กรณีเท่านั้น จากช่อง ว่างแห่ ง
กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้พนักงานสอบสวนแจง้
ข้ อ หา ต่อ ผู้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ก่ อน ท า ก า ร สอ บส ว น
พยานหลักฐานอ่ืนๆเสมอๆ  ซ่ึงก็มีคดีเป็นจ านวนมากท่ี
พนั กง านสอบสวน ไ ด้ท า กา รสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานจนเพียงพอและเสร็จส้ินแล้วก็พบว่า
ผู้ต้องหาไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด หรือหากมีพยานหลักฐาน
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สนับสนุนให้เห็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดและส่ง
ส านวนให้พนักงานอัยการพิจารณา แต่พนักงานอัยการท่ี
รับส านวนมาจากพนักงานสอบสวนไม่มีเวลาตรวจสอบ
กล่ันกรองการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือมีเวลา
บ้างในการขังคร้ังสุดท้ายแต่ก็เป็นเวลาท่ีมีไม่มากนัก จึง
ท าให้พนักงานอัยการต้องเร่งรีบพิจารณาท าความเห็น
และส่ังส านวนเพ่ือฟ้องหรือไม่ฟ้อง โดยไม่อาจพิจารณา
ส านวนคดีด้วยความละเอียดรอบครอบหรือไม่อา จ
ตรวจสอบกล่ันกรองคดีไ ด้ดีเท่าท่ีควร เช่น คดีน าเข้ า
งาช้างท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเกิดเหตุเมื่อวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2553 และพนักงานสอบสวนส่งส านวนเดือน
มกราคม 2560 ซ่ึงเป็นเวลาภายหลังเกิดเหตุถึง  7 ปี จึง
ท าให้พนักงานอัยการไม่สามารถสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 
เพราะพยานหลักฐานสูญหายหมดและมีบางข้อหาขาด
อายุความแล้ว หรือมีบางคดีพนักงานอัยการได้ส่ัง ฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาล และต่อมาเมื่อมีการสืบพยานหลักฐานใน
ศาลแล้วจึงพบว่ามีข้อบกพร่องในการสอบสวนคดีจึงท า
ให้ศาลยกฟ้อง เช่น ศาลยกฟ้องคดีท่ีพนักงานอัยการย่ืน
ฟ้องนางมณตา หรือไกหยก รัตนกาญ ฐานค้ามนุษย์ 
กระท าแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เ กิน 18 ปี ใน
ลักษณะการบังคับใช้แรงงานเด็ก5 หรือบางคร้ังไ ด้ฟ้อง
ผู้ ต้อง หา เ ป็นจ า เ ลย ต่อศา ลและ เ มื่ อมี กา ร สื บ
พยานห ลักฐ าน ต่อศาลแ ล้วท า ใ ห้ ศาล เ ช่ื อตา ม
พยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมมาศาลจึง
พิพากษาลงโทษจ าเลย แต่ต่อมาปรากฏพยานหลักฐาน
ใหม่ว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด เช่น คดีท่ีนายสุดสาคร หรือ
จอม หนูแก้ว อายุ 29 ปี นักโทษท่ีถูกจ าคุกตามค า
พิพากษาของศาลฎีกา ในความผิดฐานร่วมกันข่มขืน
กระท าช าเราอันมีลักษณะโทรมหญิง ร่วมกันพรากผู้เยาว์
อายุกว่า  15 แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดา มารดา 
ผู้ปกครองเพ่ือการอนาจาร และร่วมกันข่มขืนกระท า
ช าเราหญิงอ่ืนท่ีมิใช่ภรรยา ซ่ึงไ ด้มีการขอร้ือฟ้ืนคดีข้ึน
ใหม่ เนื่องจากผู้กระท าความผิดท่ีแท้จริงคือนายจิรายุทธ  
หรือบอย หนูแก้ว อายุ 26 ปี ซ่ึงไม่ใช่นายสุดสาคร6 เป็น
ต้น  
   นอกจากนี้ ในการแจ้ง ข้อหาแก่ผู้ต้องหานั้น 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา 134 
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general/528263(มกราคม,16). 
  6(Online) ,  Available.URL:http://www.manager. 
co. th/Daily/ViewNews. Aspx News ,html,2557 (มกราคม,2). 

วรรคแรก บัญญัติไว้แต่เพียงว่า “เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียก 
หรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ
ปรากฏว่าผู้ใดซ่ึงมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็น
ผู้ต้ องหา ให้พนักง านส อบส วนแจ้งใ ห้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าท่ีกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้
กระท าผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ” ซ่ึงบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้บัญญัติหลักการให้ชัดเจนว่า
ต้องให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อเท็จจริงแค่ไหน เพียงใด 
หรือมีพยานหลักฐานใดบ้างท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้ต้องหาเป็น
ผู้กระท าผิดในคดีนี้  จึงท าให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจ
แจ้งเฉพาะข้อเท็จจริงโดยย่อแล้วจึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหา
ทราบ จึงท าให้ผู้ต้องหาไม่อาจทราบข้อเท็จจริง เ ก่ียวกับ
คดีได้อย่างละเอียดและท้ังหมดได้ อีกท้ังไม่อาจทราบได้
ว่ามีพยานหลักฐานใดบ้างท่ีท าให้เห็นได้ว่าผู้ต้องหาเป็น
ผู้กระท าความผิด จึงท าให้ผู้ต้องหาไม่สามารถแก้ข้อหาได้
ถูกต้อง โดยหากมีการแจ้งข้อเท็จจริงโดยละเอียดและ
แจ้งเก่ียวกับพยานหลักฐานท่ีส าคัญให้ผู้ต้องหาทราบ เช่น 
แจ้งว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ต้องหาไว้ได้ ผู้ต้องหา
อาจพิสูจน์ได้ว่าบุคคลท่ีปรากฏในกล้องวงจรปิดไม่ใ ช่
ตนเองแต่เป็นบุคคลอ่ืน หรือแจ้ง ว่ามีประจักษ์พยาน 
ผู้ต้อง หาอาจพิ สู จน์ ไ ด้ว่ าประจั ก ษ์พยานมี ความ
คลาดเคล่ือนในการจดจ าคนร้าย โดยสามารถน าพยานมา
พิสูจน์ให้เห็นถึง ลักษณะท่ีแตกต่างกับตนได้ เป็นต้น 
ดังนั้น การท่ีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดหลักการ
กว้างๆเพียงให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อเท็จจริงก่อนแจ้ง
ข้อหาเท่านั้น จึงเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อจริง
โดยย่อและจะไม่แจ้งเก่ียวกับพยานหลักฐานท่ีเ ก่ียวข้อง
ให้ผู้ต้องหาทราบ แล้วแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกกล่าวหาตกเป็น
ผู้ต้องหาทันทีและเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาไม่สามารถแก้ข้อ
กล่าวหาได้ถูกต้องตามรูปคดี อีกท้ัง  ท าใ ห้พนักงาน
สอบสวนแจ้งข้อหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกจับไม่ถูกต้อง
หรือแจ้งข้อหาเกินกว่าความผิดท่ีพนักงานอัยการจะฟ้อง
ด าเนินคดีในช้ันศาลด้วย 
    ปัญหาข้อกฎหมายท่ียังมีช่องว่างเก่ียวกับการ
แจ้งข้อหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหา 
เพราะการแจ้งข้อหาจะต้องท าให้บุคคลท่ีถูกกล่าวหาตก
เป็นผู้ต้องหาทันที ซ่ึงหากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธ์ิก็
จะต้องได้รับความเดือดร้อนโดยต้องแสวงหาหลักประกัน 
ซ่ึงในบางคร้ังผู้ต้องหาไม่สามารถหาหลักประกันได้ต้อง
ท าให้ผู้ต้องหาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนเป็นระยะ
เวลานานตามกฎหมายท่ีให้อ านาจพนักงานสอบสวนไว้
ดังกล่าวข้าง ต้น และเมื่อพนักงานสอบสวนท ากา ร
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สอบสวนจนส้ินกระแสความแล้ว จะพบว่ามีคดีจ านวน
มากท่ีผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธ์ิ
และพนักงานสอบสวนก็ได้ปล่อยตัวไปในภายหลังจาก
การสอบสวนเสร็จส้ิน ซ่ึงแม้ ว่าผู้ต้องหาจะพ้นจากข้อ
กล่าวหาไป แต่ในระหว่าง ท่ีผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ใน
ระหว่างการสอบสวนนั้น ก็เป็นท่ีรู้กันอยู่ท่ัวไปว่าผู้ต้องหา
ย่อมจะสูญเสียเงินหรือประโยชน์ท่ีเป็นทรัพย์สินและสิทธิ
ต่างๆอีกมากมาย เช่น ต้องแสวงหาหลักทรัพย์มาประกัน
ตัวหรือต้องเสียค่าจ้างหลักทรัพย์มาประกันตัว ต้องเสีย
ค่าจ้างทนายความมาเป็นตัวแทนในการต่อสู้คดี และ
ผู้ต้องหาท่ีท างานกับเอกชนอาจถูกนายจ้างปลดออกจาก
งาน เพราะการท างานในหน้าท่ีอาจไม่ดีเหมือนเดิม 
ตลอดท้ังหากจะไปสมัครท างานในองค์กรของเอกชนอาจ
ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าท างาน ส่วนผู้ต้องหาท่ีจะสอบเข้ารับ
ราชการก็ต้องสูญเสียสิทธิในการเข้ารับราชการ เป็นต้น  
  จากสภาพปัญหาทางกฎหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ท าให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะค้นคว้าหามาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธ์ิท่ีถูกกล่าวหา
หรือท่ีตกเป็น ผู้ต้องหาและต้องถูกควบคุมตัวในช้ัน
สอบสวนเพ่ือจะหาแนวทางหรือหาหลักการทางกฎหมาย
น ามาวิเคราะห์และเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ี
เก่ียวข้องให้น าไปปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเก่ียวกับ
การแจ้งข้อหาเพ่ือให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน
โดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้บริสุทธ์ิท่ีถูกกล่าวหาจนเกิด
ความเดือดร้อนอีกต่อไป โดยผู้เขียนต้ังใจจะศึกษาค้นคว้า
กฎหมายเก่ียวกับการแจ้ง ข้อหาในคดีอาญาของไทย
เปรียบเทียบกับของต่าง ประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยให้มีมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาท่ีถูกควบคุมตัวในช้ันสอบสวน
ให้ได้รับความยุติธรรมจากการสอบสวนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

2 .1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมาย
เก่ียวกับการแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  
  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการแจ้ง
ข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาของไทยกับ
ต่างประเทศ    

2.3 เพ่ือได้แนวทางปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
การแจ้งข้อหา ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

    บทความเร่ืองนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาศึกษาปัญหา
ข้อกฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาในการแจ้ง
ข้อหาแ ก่ผู้ ต้องหา โ ดย ศึกษา ค้นคว้า จากเ อกสา ร
(Documentary Research) จากทุกๆแหล่งของข้อมูล 
แล้วน าหลักการทางกฎหมายในการแจ้ง ข้อหาคดีอาญา
ของพนักงานสอบสวนไทยมาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
อันประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธ์
สาธารณะรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝร่ัง เศส และ
ประเทศญี่ปุ่น เ พ่ือน ามาประเมินว่าสมควรจะแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายเก่ียวกับการแจ้ง ข้อหาของพนักงาน
สอบสวนในคดีอาญาหรือไม่ เพียงใด อันเป็นแนวทางใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธ์ิท่ีถูกกล่าวหาให้ได้รับความ
ยุติธรรมตลอดไปได้ 
 
4. ผลการศึกษา 

1. ในประเทศไทย  
     จากการศึกษา พบว่า ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยก าหนดให้การสอบสวน
คดีอ าญ านั้ นพนั กง าน สอบ สว น ต้ อง ร วบ รว ม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าไ ด้เ พ่ือพิสูจน์
ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของ ผู้ต้องหา 7 และให้
เ ร่ิ ม กา รสอบสวน โ ดยมิ ชั ก ช้ า 8 ใ นกา รรวบรวม
พยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนมีอ านาจตรวจตัว
ผู้ เ สี ยหาย  ผู้ ต้อง หา  ห รื อ ส่ิ ง ของ ท่ี อา จ ใ ช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานค้นเพ่ือยึดส่ิงของท่ีมีไว้เป็นความผิด หรือ
ได้มาโดยการกระท าผิด หรือได้ใช้ในการกระท าผิด หรือ
ซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้9 และมาตรา 138 ยังไ ด้
บัญญัติให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนเองหรือส่ง
ประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเป็นมาแห่งชีวิต และ
ความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้ง ใ ห้
ผู้ต้องหาทราบข้อความทุกข้อท่ีได้มา  

หลักกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนารมณ์
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า แท้จริง
แล้วกฎหมายหาใช่มุ่งประสงค์ให้พนักงานสอบสวนท า
หน้าท่ีเพียงรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือจะพิสูจน์ความผิด
และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ เท่านั้นไม่ 

                                                                 
7ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

131. 
8ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

130. 
9ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

132.  
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หากแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้ต้องหาด้วย โดยตามบทนิยายความหมายของค าว่า การ
สอบสวน ตามมาตรา 2(11) มีข้อความระบุชัดแจ้งว่า “...
เพ่ือท่ีจะทราบข้อเท็จจริง...” หาใช่ระบุวัตถุประสงค์เพียง
เพ่ือพิสูจน์ความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้อง
ลง โทษเ ท่านั้น ไม่   อีก ท้ัง มาตรา 13 1 ท่ีก าหนด
วัตถุประสงค์ของการสอบสวนก็บัญญัติใ ห้พนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะ
ท าได้เพ่ือประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง 
ๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีกล่าวหาและเพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท า
ผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิ ดังนั้น 
ภารกิจของพนักงานสอบสวนในการท าหน้าท่ีรวบรวม
พยานหลักฐานนั้น มิใ ช่ว่าพนักงานสอบสวนถูกจ ากัด
ขอบเขตหน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐานเพียงเพ่ือพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเท่านั้น หากแต่ต้อง
รวบรวมพยานห ลักฐานใน ส่วนท่ี เป็น คุณหรือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ท้ังในส่วนท่ีจะพิสูจน์ว่า
ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธ์ิหรือมีเหตุอันสมควรได้รับพิจารณา
ลดหย่อนผ่อนโทษอันเป็นส่วนท่ีเป็นผลดีแก่ผู้ต้องหาด้วย 
   โดยการท่ีจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
มาตรา 131 ซ่ึงก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีหน้าท่ี
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือค้นหาความจริง ว่า
ผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธ์ิ นั้น จ าเป็นท่ีกฎหมาย
จะต้องบัญญัติใ ห้ผู้ต้องหามีสิทธิไ ด้ทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระท าท่ีตนถูกกล่าวหา และมีโอกาสแก้
ข้อหาหรือแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ด้วย 
ดังนั้น ตามบทบัญญัติของ มาตรา 13 4 จึงก าหนด
รายละเอียดของข้ันตอน และวิธีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหา
ทราบ ดังนี้ 
  (1) พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ
ถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าท่ีถูกกล่าวหาว่าผู้ต้องหา
ได้กระท าผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ เพ่ือท่ีผู้ต้องหาจะ
ได้ทราบว่าตนถูกกล่าวหาหรือแจ้งข้อหาว่ากระท าผิดใน
ข้อหาอะไร และพนักงานสอบสวนกล่าวหาโดยอ้าง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าของผู้ต้องหาอย่างไร ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผู้ต้องหาสามารถเข้าใจข้อหาได้ดี เ พ่ือท่ีจะได้
สามารถให้การแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างถูกต้องแล้วอันเป็น
หลักการท านองเดียวกับท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลต้อง
อ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟัง ก่อนถามค าใ ห้การ
จ าเลยในช้ันพิจารณาตามมาตรา 172 วรรคสอง นั่นเอง 
  (2) การแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบตามมาตรา 
134 วรรคหนึ่ง นั้น พนักงานสอบสวนจะต้องมีหลักฐาน

ตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระท าความผิดตามข้อหา
นั้นด้วย10 
  ค าว่า “หลักฐานตามสมควร” (Probable 
Cause)11 ตามมาตรา 134 วรรคสองนี้  เ ป็นบทบัญญัติ
ก าหนดให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ หากพนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรว่าผู้ต้องหา
น่าจะกระท าความผิดข้อหาใด ก็เป็นอันเพียงพอท่ีจะแจ้ง
ข้อเท็จจริง เ ก่ียวกับกระท าท่ีกล่าวหา แต่เนื่องจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก าหนดว่าพนักงาน
สอบสวนจ าเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ถึงขนาด
ต้องมีหลักฐานแน่ชัดหรือมั่นคงเพียงพอท่ีจะพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหาต่อศาล จึงท าให้พนักงานสอบสวน
เลือกท่ีจะท าการสอบสวนพยานเพียงบางส่วนแล้วใ ช้
อ านาจเรียกผู้ต้องหามาแจ้ง ข้อหาก่อนการสอบสวน
พยานหลักฐานอ่ืนเสร็จส้ิน ท าให้เกิดปัญหาดังท่ีผู้เขียนได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
  ซ่ึง ค า ว่ า “มี ห ลักฐ านตาม สม ควร ”หาก
เปรียบเทียบกับการขอออกหมายจับตามมาตรา 66 (1) 
หรือ (2) ได้มีระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่า
ด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นใน 
คดีอาญา พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 ข้อ 
13 และข้อ 14 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การท่ีศาลจะรับฟัง
พยานหลักฐานในการท่ีจะพิจารณาออกหมายจับ ตาม
มาตรา 66 (1) หรือ (2) โดยแม้ว่าศาลจะไม่ถือเคร่งครัด
เช่นเดียวกับการรับฟังพยานหลักฐานท่ีใช้พิสูจน์ความผิด
จ าเลย แต่ศาลจะใช้บันทึกถ้อยค าของผู้รู้เห็นเหตุการณ์
หรือทราบข้อมูล เป็นพยานหลักฐานประกอบค าเบิก
ความของผู้ร้องขอ รวมถึง ข้อมูลท่ีไ ด้จากการสืบสวน
สอบสวน เช่น บันทึกการสอบสวน บันทึกถ้อยค าของ
สายลับ หรือเจ้าพนักงานท่ีได้จากการแฝงตัวเข้าไปใน
องค์กรอาชญากรรมข้อมูลท่ีไ ด้จากแหล่ง ข่าวของเจ้า
พนักงานหรือการหาข่าวจากผู้กระท าความผิด หรือข้อมูล
ท่ีได้จากการเฝ้าสังเกตการณ์ของเจ้าพนักงานและข้อมูลท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือท่ีไ ด้จาก
การใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เช่น 
เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้ว เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์

                                                                 

  10กู้เกียรติ  เจ ริญบุญ,  ปัญหาและข้อบกพร่องของ
ต ารวจ เล่ม 2, กรุงเทพมหานคร :  21 เซ็นจู ร่ี , 2551,  หน้า 102-
107. 
  11ธานิศ เกศวพิทักษ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์คร้ังที่  4  (กรุง เทพมหานคร : 
พลสยามการพิมพ์และการโฆษณา, 2549), หน้า 212. 
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ของกลาง เคร่ืองจับเท็จ เคร่ืองมือตรวจโลหะ และ
เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม เป็นต้น อันเป็นการ
รับฟังพยานหลักฐานท่ีมากจนเพียงพอท่ีจะฟังว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าอย่าง
น้อยน่าจะเป็นแนวทางให้พนักงานสอบสวนน ามาใ ช้ใน
การสอบสวนแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาตามท่ีบัญญัติไ ว้ใน
มาตรา 134 วรรคสอง ได้ 
   หัวใจส าคัญของวิธีการสอบสวน คือ เ พ่ือการ
ค้นหาความจริงว่าผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธ์ิ อีก
ประการหนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานสอบสวน
สามารถค้นหาความจริงได้อย่างสมบูรณ์ คือ “หลักฟัง
ความทุกฝ่าย” (Both sides must be heard)12 ดังนั้น 
มาตรา 134 วรรคส่ี  จึงก าหนดให้พนักงานสอบสวนต้อง
ให้โอกาสแก่ผู้ต้องหาท่ีจะมาให้การแก้ข้อหา และท่ีจะ
แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ด้วย ซ่ึงหากได้
ฟังค าแก้ข้อหารวมท้ังการแสดงข้อเท็จจริง อันเป็น
ประโยชน์แก่ตนและผู้ต้องหาแล้ว พนักงานสอบสวนจะ
ได้ตรวจสอบค าแก้ข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริง ท่ีผู้ต้องหา
แสดงเพ่ือประโยชน์แก่ตนนั้นว่ามีเหตุผลหรือไม่ เ พ่ือท่ี
พนักงานสอบสวนจะได้ตรวจสอบต่อไปว่าค าแก้ข้อ
กล่าวหาและข้อเท็จจริงท่ีผู้ต้องหาได้แสดงเพ่ือประโยชน์
แก่ตนนั้นมีพยานหลักฐานสนับสนุนให้น่าเช่ือถือหรือไม่ 
อันจะเป็นประโยชน์อย่า ง ย่ิงแก่พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานท้ัง
ปวงเพ่ือวินิจฉัยว่า ผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธ์ิในการ
สรุปส านวนท าความเห็นส่ังคดีเสนอพนักงานอัยการ
พิจารณาในข้ันตอนต่อไปตามมาตรา 140 ถึงมาตรา 145 
  ผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าหลักการของมาตรา 131 
จะก าหนดบทบาทภารกิจของพนักงานสอบสวนให้ชัดเจน
ข้ึนว่าเป็นระบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึง ค่อนไป
ในทางระบบไต่สวนท่ีพนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือค้นหาความจริง ว่าผู้ต้องหาผิดหรือ
บริสุทธ์ิไม่ ย่ิงหย่อนไปกว่าภาระหน้าท่ีของพนักงาน
อัยการหรือศาล และแม้ว่าตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 
134 วรรคส่ี  จะเป็นบทท่ีสนับสนุนว่าในช้ันสอบสวน
ปากค าผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหา
ท่ีจะแก้ข้อหาและท่ีจะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์
แก่ตนได้ก็ตาม แต่เมื่อมีการแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาก่อน
รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆเสร็จส้ิน การแจ้ง ข้อหา
ดังกล่าวจึงยังไม่เปิดโอกาสให้ต้องหารู้ข้อเท็จจริงท้ังหมด
และสามารถแสดงพยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาได้ 
                                                                 

  12ธานิศ เกศวพิทักษ์, เร่ืองเดิม, หน้า 214. 

 อย่างไรก็ตาม แม้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจาณาความอาญา มาตรา 143 จะก าหนดให้พนักงาน
อัยการมีอ านาจส่ังให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวน
เพ่ิมเติม หรือส่ังให้พนักงานสอบสวนส่งคนมาให้ซักถาม
ได้ก็ตาม แต่ก็เป็นเวลาภายหลังจากพนักงานสอบสวนท า
การสอบสวนเสร็จส้ินแล้วเท่านั้น ซ่ึงบางคดีต้องใ ช้
ระยะเวลาเป็นปีกว่าพนักงานสอบสวนจะส่งส านวนการ
สอบสวน ใ ห้พนั กงาน อัยกา ร พิจ า รณา  จึ งท า ใ ห้
พยานหลักฐานท่ีมีอยู่สูญหายท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด 
การส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมจึงไม่มีประโยชน์ใดๆ  นอกจากนี้ 
ในการส่ังให้พนักงานสอบสวนส่งคนมาให้ซักถามจะมี
พนักงานสอบสวนบางคนได้ละเลย หรือเพิกเฉยไม่
ติดตามพยาน หรือบางคร้ังอ้าง ว่าติดตามพยานให้แล้ว 
แต่ก็อ้างว่าไม่พบตัวพยาน ท้ังนี้ อาจมีเจตนาช่วยฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ ง  หรือ ไม่มี เจ ตนาช่วยฝ่ายใ ดฝ่ายหนึ่ง  แ ต่
เนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่เอาใจใส่หรือทุ่มเทต่องาน
ด้านการสอบสวนคดีอาญาอย่างจ ริงจัง  ก็จะท าใ ห้
พนักงานอัยการไม่ได้ตัวพยานมาให้ท าการซักถามเพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วนและถูกต้องได้  ซ่ึง ก็จะส่งผลให้
พนักงานอัยการพิจารณาส านวนการสอบสวนเพ่ือมี
ความเห็นส่ังฟ้องหรือส่ังไม่ฟ้องโดยมีพยานหลักฐานไม่
ครบถ้วน หรือไม่มีพยานหลักฐานไปน าสืบในช้ันศาลเพ่ือ
พิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจ าเลยได้ และใน
ส่วนกรณีท่ีพนักงานอัยการส่ังให้สอบสวนเพ่ิมเติม ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ หากมีกรณีพนักงาน
สอบสวนมีเจตนาจะช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  พนักงาน
สอบสวนจะด าเนินการสอบสวนโดยให้ค าแนะน าพยาน
ให้ให้การเพ่ือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
กัน โดยอาจพูดตักเตือน พูดให้ท้อใจหรือใ ช้กลอุบายอ่ืน 
เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยค าซ่ึงอยากจะให้ด้วย
ความเต็มใจหรืออาจด าเนินการล่าช้า หรือไม่เอาใจใ ส่ใน
การติดตามพยานมาท าการสอบสวนและได้รายงาน
เหตุขัดข้องอันเป็นเท็จต่อพนักงานอัยการว่าไม่สามารถ
ติดตามพยานมาท าการสอบสวนได้ ซ่ึง ก็จะเป็นเหตุใ ห้
พนักงานอัยการได้ข้อเท็จจริงท่ีไม่ครบถ้วนเช่นเดิมหรือได้
ข้อเท็จจริงมากข้ึนแต่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ
ไม่ได้ข้อเท็จจริงเพ่ิมข้ึนอีกเลย ซ่ึงก็จะส่งผลให้พนักงาน
อัยการพิจารณาส านวนการสอบสวนตามท่ีพนักงาน
สอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาเพ่ือมีความเห็นส่ัง
ฟ้องหรือส่ังไม่ฟ้องโดยมีพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือ
กรณีส่ังฟ้องก็จะไม่มีพยานหลักฐานท่ีครบถ้วนไปน าสืบใน
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ช้ันศาลเพ่ือพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจ าเลยได้
อีกเช่นเดิม 
           2. ในต่างประเทศ 
     เมื่อเป รียบเ ทียบกับการแจ้ง ข้อหาของ
พนักงานสอบสวนในต่างประเทศ  โดยในประเทศท่ีใ ช้
ระบบกฎหมาย Common Law อันได้แก่ ประเทศ
อังกฤษ13 และประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศท่ีใ ช้
ระบบ Civil Law อันได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส14 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี15 สาธารณรัฐเกาหลี16 และ
ประเทศญี่ ปุ่น17 มีหลักเกณฑ์ไปในแนวทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อมีการใช้อ านาจจับกุมหรือมีการกล่าวอ้างว่า
ประชาชนกระท าความผิด อันเป็นการใ ช้อ านาจรัฐ ท่ี
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชน ได้มีกฎหมายก าหนด
แนวทางเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีผู้จับใ ห้มีการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างรอบคอบและป้องกันประชาชนจากการใ ช้
อ านาจตามอ าเภอใจโดยมิชอบ โดยก าหนดให้พนักงานผู้
จับกุมมีหน้าท่ีเพียงแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการจับแก่
ผู้ถูกจับโดยไม่ต้องแจ้งข้อหา18 และรีบส่งรายงานบันทึก

                                                                 
  13Brownlee, I. D., ‘The Statutory Charging 
Scheme in England and Wales: Towards a Unified 
Prosecution System’(2004) Criminal Law Review, 869, at 
pp.902-903. 
  14Despina Kyprianou, The Code of Criminal 
Procedure of France (CCP), “The Police must report to 
prosecutors all offences known to them and seek 
instructions as to the line of investigation. They also 
have the formal obligation to inform the public 
prosecutors of all arrests they make and of the decision 
to put a suspect in police custody.” University of 
London – LSE, 2006. 
  15Despina Kyprianou, Comparative Analysis of 
Prosecution Systems(Part II): The Role of Prosecution 
Services in Investigation and Prosecution Principles and 
Polices, University of London – LSE, 2006, p.9. 
  16Changwon Pyo, Prosecutor, Police and 
Criminal Investigation in Korea: Critical Review, (The 
Prosecutor’s Office Law, Cause 4, To Direct and 
Supervise police regarding investigation), p.196.   
  17Article 203, The Code of Criminal Procedure 
of Japan.  
  18Paul Bergman, UCLA Law School Professor, 
“Arrest and prosecution function are separated 
primarily to protect citizens against the arbitrary 
exercise of police power. Police officers usually make 
arrest based only on whether they have good reason 

จับกุมให้พนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบเหตุแห่งการจับ 
พฤติการณ์และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระท า
ความผิด ตลอดท้ังการตรวจสถานท่ีมีการควบคุมตัวใน
กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้อ านาจควบคุมตัวโดยทันที เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเร็วภายใน  48 
ช่ัวโมง19 โดยเมื่อมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
ความผิดมีอัตราโทษเท่าใด จะทราบตัวผู้กระท าความผิด
หรือไม่ หากมีความจ าเป็นต้องท าการสืบสวนสอบสวน
ทันที20 พนักงานสอบสวนจะต้องรายงานต่อส านักงาน
อัยการท้องท่ีท่ีเกิดเหตุเพ่ือทราบเหตุโดยไม่ชักช้าพร้อม
ท้ังเอกสารหลักฐานต่างๆ21 และหากมีความจ าเป็นต้อง
เก็บหลักฐานหรือเป็นกรณีมีการตายท่ีผิดธรรมชาติ
จะต้องแจ้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานหรือนักนิติวิทยาศาสตร์
เ พ่ือ ท่ี จ ะ ไ ด้ ร่ วม ตรวจสถาน ท่ี เ กิด เ ห ตุร วบรวม
พยานหลักฐานอย่างเป็นอิสระ และห้ามมิใ ห้พนักงาน
สอบสวนตัดพยานหลักฐานใดๆ ออกจากส านวนการ
สอบสวนตามอ าเภอใจโดยจะต้องปฏิบัติตามค าส่ัง
พนักงานอัยการในเร่ืองการรวบรวมพยานหลักฐานตาม
แนวทางการด าเนินคดีของพนักงานอัยการเพ่ือพิสูจน์
ความผิดและให้ไ ด้มาซ่ึงค าพิพากษาลงโทษ เพ่ือให้
พนักงานอัยการได้รวบรวมพยานหลักฐานท่ีส าคัญตาม
ข้อหานั้นก่อนท่ีพยานบุคคลหรือพยานวัตถุจะสูญหายไป 
หรือถูกบิดเบือน ไปและป้องกันช่ วยเหลือ ผู้กระท า
ความผิดโดยปล่อยให้คดีขาดอายุความในความผิดท่ี
พนักงานอัยการต้องการจะฟ้องร้องด าเนินคดี22  
   การแจ้งข้อกล่าวหา (Accusation) และการใช้
อ านาจคุมขัง ผู้ถูกกล่าวหาของพนักงานสอบสวนจะ
กระท าได้เฉพาะความผิดตามฐานความผิดท่ีพนักงาน

                                                                                            

(Probable cause) to believe a crime has been 
committed. By contrast. Prosecutors can file formal 
charges only of they believe that they can prove a 
suspect guilty beyond a reasonable doubt.”  
  19The Criminal Procedure Code of the French 
Republic Article 41 The district Prosecutor supervise 
police custody measures. He visits the place where 
person are held whenever he considers this to be 
necessary.  
  20Code of Criminal Procedure of German 
Section 163 (Duties of the Police) (2)  
  21Article 19, The Criminal Procedure Code of 
The French Republic. 
  22Article 193, The Code of Criminal Procedure 
of Japan. 
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อัยการจะฟ้องร้อง(Charge)ต่อศาลเท่านั้น23 โดยหากมี
แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ต่อมาต้องมีการน าตัวไปขอฝากขัง
จะต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์ท่ีถูก
กล่าวหาโดยได้รับความรับรองจากพนักงานพนักงาน
อัยการเท่านั้น24 หากพนักงานอัยการไม่แจ้ง ข้อหาผู้ถูก
จับกุมภายในเวลา 48-72 ช่ัวโมง จะต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับ
ทันที และหากพนักงานอัยการแจ้งข้อหาและมีเหตุต้อง
ควบคุมตัวต่อไปจะต้องฟ้อง ร้องต่อศาลให้ทันภายใน
เวลาควบคุม 30 วัน25  
 
5. สรุป 

สภาพปัญหาของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย
เก่ียวกับการสอบสวนแจ้งข้อหา สรุปได้ดังนี้    

1) การท่ีกฎหมายก าหนดเพียงว่า การแจ้งข้อหา
ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควร ท าให้พนักงานสอบสวนใช้
ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง และเมื่อมีการแจ้งข้อหาแล้วท าให้มี
ข้อก าจัดในเร่ืองเวลาการสอบสวน จึงท าใ ห้พนักงาน
สอบสวนต้องเร่งรีบแสวงหาพยานหลักฐาน เป็นเหตุให้ได้
พยานหลักฐานไม่ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะฟ้อง ร้อง
ด าเนินคดีจึงท าให้พนักงานอัยการมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้อง 
หรือท าให้พนักงานอัยการต้องเร่งรีบส่ังส านวนซ่ึงไมล่ะเอียด
รอบคอบและหากส่ังฟ้องก็อาจท าให้ศาลยกฟ้องได้ 

 2) การท่ีกฎหมายก าหนดเพียงว่า การแจง้ข้อหา
ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรและกฎหมายหมายยังให้
อ านาจพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไ ว้
ระหว่างสอบสวนเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้ผู้บริสุทธ์ิต้อง
ถูกควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนเป็นระยะเวลายาวนาน 
เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาท่ีท างานกับเอกชนอาจถูกนายจา้งปลด
ออกจากงาน เพราะการท างานในหน้าท่ีอาจไมดี่เหมอืนเดิม 
ตลอดท้ังหากจะไปสมัครท างานในองค์กรของเอกชนจะถูก
ปฏิเสธไม่รับเข้าท างาน และผู้ต้องหาจะสอบเข้ารับราชการก็
ต้องสูญเสียสิทธิในการเข้ารับราชการด้วย 
  3) การท่ีกฎหมายก าหนดเพียงว่า การแจ้งข้อหา
ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรและกฎหมายหมายยังให้
อ านาจพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไ ว้
ระหว่างสอบสวนเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้ผู้บริสุทธ์ิ

                                                                 

  23U.S. V. Batcelder, U.S. Supreme Court. Ct. 
1979.  
  24The Criminal Justice System in Japan: 
Prosecution, Unafei Paper, p 44.  
  2518 U.S. Code § 3161- Time limits and 
exclusions.  

ได้รับความเดือดร้อนโดยต้องแสวงหาหลักประกัน ซ่ึงหากไม่
สามารถหาหลักประกันได้ เป็นเหตุใ ห้ต้อง ถูกคุมขังใน
ระหว่างสอบสวนเป็นระยะเวลานาน ต้องสูญเสียเงินหรือ
ประโยชน์ท่ีเป็นทรัพย์สินและสิทธิต่างๆอีกมากมาย  เพราะ
ต้องแสวงหาหลักทรัพย์มาประกันตัวหรือต้องเสียค่าจ้าง
หลักทรัพย์มาประกันตัว และต้องเสียค่าจ้างทนายความมา
เป็นตัวแทนในการต่อสู้คดี  

4) การท่ีกฎหมายก าหนดเพียงว่า การแจ้งข้อหา
ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควร ท าให้พนักงานสอบสวน
แจ้งข้อหาผู้ถูกจับไม่ถูกต้องและแจ้งข้อหาเกินความผิดท่ี
พนักงานอัยการจะฟ้อง ร้องด าเนินคดี และท าใ ห้ผู้ถูก
กล่าวหาต้องถูกฝากขังและ/หรือต้องถูกจ าคุกหนักเกินกว่า
ฐานความผิดท่ีพนักงานอัยการจะฟ้องร้องต่อศาล 
 
6. การอภิปรายผล 

ปัญหาการสอบสวนแจ้ง ข้อหาของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ไทยท่ีได้ก าหนดไว้เพียงว่าการแจ้งข้อหาจะต้องมีหลักฐาน
ตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท าผิดตามข้อหาเท่านัน้ เป็น
ข้อกฎหมายท่ีให้ดุลพินิจแก่พนักงานสอบสวนกว้างเกินควร 
ท าให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจสอบปากค าพยานท่ี
เก่ียวข้องเพียงบางปากแล้วใช้ดุลพินิจเห็นว่ามหีลักฐานตาม
สมควรแล้ว ท้ังๆท่ียังมีพยานหลักฐานอ่ืนๆต้องด าเนินการ
รวบรวมอีกมากมาย ท าให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา
ในขณะท่ียังรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ซ่ึงอาจเป็น
การแจ้งข้อหาไม่ถูกต้องหรือแจ้ง ข้อหาเกินความผิดท่ี
พนักงานอัยการจะฟ้องร้อง และการแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา
นั้น ผู้ต้องหาไม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานใดท่ียืนยันได้ว่า
ตนเองได้กระท าผิดบ้างจึงไม่สามารถแก้ข้อหาได้ถูกต้องโดย
พนักงานสอบสวนจะอาศัยอ านาจตามกฎหมายท่ีให้อ านาจ
ขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนเป็น
ระยะเวลายาวนานได้ และเมื่อมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
จนเพียงพอและเสร็จส้ินแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาไม่ไ ด้เป็น
ผู้กระท าผิดเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการ
สอบสวนในกรณีการแจ้งข้อหาต่อผู้ถูกกล่าวหาของต่างเทศ
ซ่ึงก าหนดให้พนักงานผู้จับกุมและพนักงานสอบสวนมหีนา้ท่ี
เพียงแจ้งข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูกจับและรีบ
ส่งรายงานบันทึกจับกุมให้พนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบ
เหตุแห่งการจับ พฤติการณ์และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับการกระท าความผิด เพ่ือให้พนักงานอัยการได้ตรวจ
สถานท่ีมีการควบคุมตัวหากมีความจ าเป็นต้องใช้อ านาจ
ควบคุมตัวโดยทันที เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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โดยเร็วภายใน  48 ช่ัวโมง โดยเมื่อมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นความผิดมีอัตราโทษเท่าใด จะทราบตัวผู้กระท า
ความผิดหรือไม่ หากมีความจ าเป็นต้องท าการสืบสวน
สอบสวนทันที พนักงานสอบสวนจะต้องรายงานต่อ
ส านักงานอัยการท้องท่ีท่ีเกิดเหตุเพ่ือทราบเหตุโดยไมชั่กช้า
พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานต่างๆ และหากมีความจ าเป็นต้อง
เก็บหลักฐานหรือเป็นกรณีมีการตายท่ีผิดธรรมชาติจะต้อง
แจ้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานหรือนักนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือท่ีจะ
ได้ร่วมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานอย่าง
เป็นอิสระ และห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตัดพยานหลักฐาน
ใดๆออกจากส านวนการสอบสวนตามอ าเภอใจโดยจะต้อง
ปฏิบัติตามค าส่ังพนักงานอัยการในเ ร่ืองการรวบรวม
พยานหลักฐานตามแนวทางการด าเนินคดีของพนักงาน
อัยการเพ่ือพิสูจน์ความผิดและให้ไ ด้มาซ่ึงค าพิพากษา
ลงโทษ เพ่ือให้พนักงานอัยการได้รวบรวมพยานหลักฐานท่ี
ส าคัญตามข้อหานั้นก่อนท่ีพยานบุคคลหรือพยานวัตถุจะ
สูญหายไป หรือถูกบิดเบือนไปและป้องกันช่วยเหลือ
ผู้กระท าความผิดโดยปล่อยให้คดีขาดอายุความในความผิด
ท่ีพนักงานอัยการต้องการจะฟ้องร้องด าเนินคดี โดยการแจง้
ข้อกล่าวหาก่อนท่ีจะขอฝากขังจะต้องผ่านการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ท่ีถูกกล่าวหา พยานหลักฐานโดย
ได้รับความรับรองจากพนักงานพนักงานอัยการแล้วเท่านัน้ 
หากพนักงานอัยการไม่แจ้งข้อหาผู้ถูกจับกุมภายในเวลา 48-
72 ช่ัวโมง จะต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับทันที หากพนักงาน
อัยการแจ้งข้อหาและมีเหตุต้องควบคุมตัวต่อไปจะต้อง
ฟ้องร้องต่อศาลให้ทันภายในเวลาควบคุม 30 วัน ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่า หลักการของกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวเป็น
หลักการท่ีก าหนดให้พนักงานสอบสวนคุ้มครองสิทธิของผู้
บริสุทธ์ิไ ด้ดีกว่าบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทย เพราะเป็นการสอบสวนท่ีไมไ่ด้
มีช่องว่างแห่งกฎหมายและเปิดโอกาสให้พนักงานสอบสวน
ใช้ดุพินิจแจ้งข้อหาก่อนการรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆ 
หรือก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานอัยการท่ีไ ด้มีการ
ตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆแล้ว จึงท าไม่ใ ห้เกิดมีข้อ
ก าจัดในเร่ืองเวลาการสอบสวน ท าให้พนักงานสอบสวน
สามารถแสวงหาพยานได้อย่างละเอียดรอบคอบและ
เพียงพอจนเช่ือได้ว่ามีกระท าความผิดเกิดข้ึนหรือไม่และ/
หรือผู้ต้องหาเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ ท าให้ผู้บริสุทธ์ิไม่
ต้องถูกควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ท าให้บุคคลท่ีถูกกล่าวหาและท างานอยู่กับเอกชน
ไม่ถูกนายจ้างปลดออกจากงาน เพราะไมม่ผีลกระทบต่อการ
ท างานในหน้าท่ี หรือหากจะไปสมัครท างานในองค์กรของ

เอกชนก็จะไม่ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าท างาน ตลอดท้ังผู้ต้องหาท่ี
จะสอบเข้ารับราชการก็ต้องจะไม่สูญเสียสิทธิในการเข้ารับ
ราชการด้วย นอกจากนี้จะไม่ท าให้ผู้บริสุทธ์ิไ ด้รับความ
เดือดร้อนต้องแสวงหาหลักประกันหรือไม่ต้องถูกคุมขังใน
ระหว่างสอบสวนหรือไม่ต้องสูญเสียเงินหรือประโยชนท่ี์เป็น
ทรัพย์สินและสิทธิต่างๆรวมท้ังไม่ต้องเสียค่าจา้งทนายความ
มาเป็นตัวแทนในการต่อสู้คดีด้วย โดยหากมีการรวบรวม
พยานหลักฐานจนเสร็จส้ินและได้ความว่าผู้ต้องหาเป็น
ผู้กระท าความผิดก็จะท าให้พนักงานสอบสวนแจ้ง ข้อหา
ผู้ต้องหาได้ถูกต้องและไม่แจ้งข้อหาเกินความผิดท่ีพนกังาน
อัยการจะฟ้องร้องด าเนินคดี และไม่ท าให้ผู้ต้องหาต้องถูก
ฝากขังและ/หรือไม่ต้องถูกจ าคุกหนักเกินกว่าฐานความผิดท่ี
พนักงานอัยการจะฟ้องร้องต่อศาลอีกด้วย 
7. ข้อเสนอแนะ 

ผู้เ ขียนได้ เสนอแนะโดยน าเอาแนวทางของ
กฎหมายต่างประเทศมาบัญญั ติเป็ นกฎหมายไทยโดย
เสนอแนะให้แก้ไขบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาให้พนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีเพียงแจ้ง
ข้อเท็จจริงและเหตุแห่งการจับแก่ผู้ถูกจับและรีบส่งรายงาน
บันทึกจับกุมให้พนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบเหตุแห่งการ
จับ พฤติการณ์และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระท า
ความผิด หรือออกไปตรวจสถานท่ีมีการควบคุมตัวหากมี
ความจ าเป็นต้องใช้อ านาจควบคุมตัวโดยทันที เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนโดยเร็ ว โดยเมื่ อมี เหตุ
อาชญากรรมเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นความผิดมีอัตราโทษเท่าใด 
จะทราบตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ หากมีความจ าเป็นต้อง
ท าการสืบสวนสอบสวนทันที พนักงานสอบสวนจะต้อง
รายงานต่อส านักงานอัยการท้องท่ีท่ีเกิดเหตุเพ่ือทราบเหตุ
โดยไม่ชักช้าพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานต่างๆ และหากมีความ
จ าเป็นต้องเก็บหลักฐานหรือเป็นกรณีมีการตายผิดธรรมชาติ
จะต้องแจ้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานหรือนักนิติวิทยาศาสตร์
เพ่ือท่ีจะได้ร่วมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐาน
อย่ างเป็นอิสระ และห้ามมิใ ห้พนักงานสอบสวนตัด
พยานหลักฐานใดๆ ออกจากส านวนการสอบสวนตามอ าเภอใจ
โดยจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังพนักงานอัยการในเร่ืองการ
รวบรวมพยานหลักฐานตามแนวทางการด าเนินคดีของ
พนักงานอัยการเพ่ือพิสูจน์ความผิดและให้ไ ด้มาซ่ึงค า
พิพากษาลงโทษ เพ่ือให้พนักงานอัยการสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีส าคัญตามข้อหานั้นก่อนท่ีพยานบุคคลหรือ
พยานวัตถุจะสูญหายไป หรือถูกบิดเบือนไปและป้องกัน
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิดโดยปล่อยให้คดีขาดอายุความใน
ความผิดท่ีพนักงานอัยการต้องการจะฟ้องร้องด าเนินคดี โดย
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การแจ้ งข้อกล่ าวหาก่อนท่ีจะขอฝากขังจะต้องผ่ านการ
ตรวจสอบ ข้อ เท็ จจ ริ ง พฤ ติ กา รณ์ ท่ี ถู กกล่ าวหา 
พยานหลักฐานโดยได้รับความรับรองจากพนักงานพนักงาน
อัยการแล้วเท่านั้น หากพนักงานอัยการไม่แจ้งข้อหาผู้ถูก
จับกุมภายในเวลา 48-72 ช่ัวโมง จะต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับ
ทันที หากพนักงานอัยการแจ้งข้อหาและมีเหตุต้องควบคุมตัว
ต่อไปจะต้องฟ้องร้องต่อศาลให้ทันภายในเวลาควบคุม 30 วัน 
โดยควรแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายเก่ียวกับการแจ้งข้อหา
ของพนักงานสอบสวนตามค าแนะน าของพนักงานอัยการท่ีได้
ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้ว โดยให้มีการแจ้งข้อหาเฉพาะ
ความผิดท่ีพนักงานอัยการจะต้องฟ้องร้องต่อศาลเท่านั้น 
ท้ังนี้  การแจ้ง ข้อหาดังกล่าวต้องมีการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานจนเพียงพอและเช่ือได้ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท า
ผิดแล้วด้วย และในการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นพนักงาน
สอบสวนต้องให้ผู้ต้องหาทราบด้วยว่ามีพยานหลักฐานใดบ้าง
ท่ียืนยันได้ว่าตนเองเป็นผู้กระท าผิดเพ่ือให้สามารถแก้ข้อหา
ได้ถูกต้องเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธ์ิต่อไป  
 
8. เอกสารอ้างอิง 
หนังสือ ต าราไทย  
จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช. (2553).  หลักทฤษฎี การสอบสวน 

พิมพ์คร้ังท่ี 4.  กรุงเทพ-มหานคร: บริษัท อภิสภ
ราอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด.  

กู้เกียรติ  เจริญบุญ.  (2551).  ปัญหาและข้อบกพร่องของ
ต ารวจ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร.  

ธานิศ  เกศวพิทักษ์. (2549).  ค าอธิบายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1  พิมพ์คร้ังท่ี 4.  
กรุงเทพมหานคร: พลสยามการพิมพ์และการ
โฆษณา 

หนังสือ ต าราต่างประเทศ 
Brownlee, I. D., ‘The Statutory Charging Scheme in 

England and Wales: Towards a Unified 
Prosecution System’(2004) Criminal Law 
Review, 869. 

Despina Kyprianou, The Code of Criminal Procedure 
of France (CCP), “The Police must report 
to prosecutors all offences known to 
them and seek instructions as to the line 
of investigation. They also have the formal 
obligation to inform the public 
prosecutors of all arrests they make and 
of the decision to put a suspect in police 

custody.” University of London – LSE, 
2006. 

Despina Kyprianou, Comparative Analysis of 
Prosecution Systems(Part II): The Role of 
Prosecution Services in Investigation and 
Prosecution Principles and Polices, 
University of London – LSE,  2006. 

Changwon Pyo, Prosecutor, Police and Criminal 
Investigation in Korea: Critical Review, (The 
Prosecutor’s Office Law, Cause 4, To Direct 
and Supervise police regarding 
investigation).  Article 203, The Code of 
Criminal Procedure of Japan.  

Paul Bergman, UCLA Law School Professor, “Arrest 
and prosecution function are separated 
primarily to protect citizens against the 
arbitrary exercise of police power. Police 
officers usually make arrest  based only 
on whether they have good reason 
(Probable cause) to believe a crime has 
been committed. By contrast. Prosecutors 
can file formal charges only of they 
believe that they can prove a suspect 
guilty beyond a reasonable doubt.” The 
Criminal Procedure Code of the French 
Republic Article 41 The district Prosecutor 
supervise police  custody measures. He 
visits the place where person are held 
whenever he considers this to be 
necessary.  

อินเตอร์เนต 
(Online),Available.URL:http://https://www.posttoda

y.com/social/general/528263( ม ก ราค ม
, 16) . ( Online) , 
Available.URL:http://www.manager. co. 
th/Daily/ViewNews. Aspx News,html,2557 
(มกราคม,2). 

กฎหมายไทยและต่างประเทศ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา . 
Code of Criminal Procedure of German Section 163 

(Duties of the Police). 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 263 ~ 

Article 19, The Criminal Procedure Code of The 
French Republic. 

Article 193, The Code of Criminal Procedure of 
Japan. U.S. V. Batcelder, U.S. Supreme 
Court. Ct. 1979.  

The Criminal Justice System in Japan: Prosecution, 
Unafei Paper. 18 U.S. Code § 3161- Time 
limits and exclusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 264 ~ 

การเสริมสรา้งความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ 
โดยใช้โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ หรือ ChatBot 

The knowledge about the investigation and inquiry, cases of human trafficking,  
using Automatic or  ChatBot 

 
พันต ารวจโทปัญญา  ชะเอมเทศ 

อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เลขท่ี 100 ถนน วิภาวดีรังสิต  แขวง ลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 

*Email: punyanui@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความช้ินนี้ เป็นบทความท่ีน าเสนอเก่ียวกับการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ 

โดยใช้โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ หรือ ChatBot  ท้ังนี้ เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาท่ีส าคัญย่ิง ซ่ึงรัฐบาลไทยได้
ก าหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติ ในการสืบสวน สอบสวน การป้องกันปราบปราม และการช่วยเหลือการค้ามนุษย์ ทุกหน่วย
ราชการ ซ่ึงท่ีผ่านมาหน่วยราชการได้ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมข้าราชการท่ีเก่ียวกับการสืบสวน และสอบสวนคดีการค้า
มนุษย์เป็นจ านวนมาก บางหลักสูตรมีการฝึกอบรมซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือข้าราชการต ารวจบางรายได้ฝึกอบรมหลักสูตรเดียวกัน
มากกว่าสองคร้ัง โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้น จะอยู่ในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเน้นถึงสภาพปัญหา รูปแบบของการกระท า
ความผิด และกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้วไม่สนใจเท่าท่ีควร แต่เนื้อหาของการฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่ไ ด้
เจาะลึกในเนื้อหาการปฏิบัติงานโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการสืบสวน สอบสวนและการด าเนินคดีในคดีค้ามนุษย์  ดังนั้น  
กองบัญชาการศึกษา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้ริเร่ิมน าเอาโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติหรือ 
Chatbot ในลักษณะรูปแบบของ Line bot  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีประชาชนคนไทยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
เกือบทุกนายก็ได้ใช้บริการอยู่จึงเป็นรูปแบบท่ีดีกว่าการฝึกอบรมในรูปแบบเดิมๆและเป็นเ ร่ือง ท่ีง่ายต่อการสร้างเสริมองค์
ความรู้ด้านการท าคดีการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดีท่ีส าคัญยังไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมเติม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีจะมาขอใช้
บริการกับระบบนี้     

โดยในบทความนี้  มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ(chatbot)  หรือ Line bot    
ท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์   การน าโปรแกรม Line bot มาปรับใช้กับเนื้อหาด้านการสืบสวน
สอบสวน  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข และบทสรุปและข้อแนะน าส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ รวมถึงยังมีตัวอย่างของ
ค าถาม และค าตอบ ท่ีเก่ียวกับการสืบสวนและการสอบสวน ในประเด็นส าคัญๆ  ซ่ึงสามารถน าเอาค าถาม ตอบ ดังกล่าวมาอยู่
ในระบบและเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้จริง ซ่ึงยังไม่มีหน่วยงานใดหรือบุคคลใดริเร่ิมท ามาก่อน ดังนัน้ 
บทความนี้ จึงเป็นเร่ืองท่ีใหม่และมีความสอดคล้องกับความต้องการของการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่างย่ิง สามารถใช้ได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง  ซ่ึงหากเป็นบุคคลธรรมดาแล้ว ย่อมไม่สามารถกระท าได้ หรือท าได้ก็ต้องเสียงบประมาณจ านวนมาก  

ผู้เขียนหวังว่า บทความช้ินนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการศึกษาเก่ียวกับการน าโปรแกรมตอบกลับ
อัตโนมัติ หรือ Chatbot มาปรับใช้กับเนื้อหาด้านการสืบสวนและสอบสวนในคดีการค้ามนุษย์ไ ด้  เ พ่ือประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาอบรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ และเป็นก าลังส าคัญใน
การช่วยส่งเสริมสังคมและส่วนร่วมต่อไป 
ค าส าคัญ: การเสริมสร้างความรู้ , การสืบสวนสอบสวน , โปรแกรมตอบกลับอัติโนมัติ , ChatBot ,  คดีการค้ามนุษย์ 

Abstract 
Articles of this article for the knowledge about the investigation and inquiry, cases of human 

trafficking, using Automatic or ChatBot, but is due to the problem of trafficking in persons is a important 
issue and the Royal Thai Government has set a policy of the national agenda in the investigation and 
inquiry ,the prevention, suppression and assistance to combat human trafficking, all units, the government 
agencies are now being used in training government officials, about the investigation and  inquiry of 
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human trafficking is of some courses, training over and over again, or civil servants as well as police and 
some training, more than twice the contents of course, to be in a similar, highlighting the form of an 
offence and the law is the reason for those who passed the training, was in denial,  but the content of 
training for the most part, is not pierced deep in the context of the operation directly, of the investigation 
and  inquiry and prosecution in cases of human trafficking that of education, the Royal Thai Police and 
the importance of the problem has brought the Automatic or Chatbot in a traditional model of Line bot, 
the general public, as well as more than ninety percent, and police officers almost all you can use it is a 
form of better training in their original form, that is easy to build knowledge, the case of human trafficking. 
More importantly, there is no other expenses for the police to ask to use the system. 

In this article, content, knowledge about the Automatic (chatbot) or Linebot   the knowledge 
about the investigation and inquiry, cases of trafficking in the program, bot to adopt in the investigation 
and inquiry to discuss on problems and solution guidelines, and Conclusions and recommendations for, 
and that there is an example of questions and answers about the investigation, the investigation on this 
important issue, which can take the answer to these systems and to the feedback system and can be 
used, there is no agency or any personal initiative to do before, so this is something new and, in line with 
the demands of learning the current state, able to use Twenty-four hours, if a person, can not do or can 
do is to lose large budget. 

Author hopes that this can be used as a preliminary guidelines in the study about the program 
to automatically or Chatbot to adopt in the investigation and trial in the case of human trafficking to the 
training of the training courses for the execution of one's official duties effectively and be an important 
force in the Quality Learning Foundation and to participate. 
Keywords: to enhance the knowledge . the investigation and inquiry, using Automatic , ChatBot , the case 
of human trafficking. 
 
1.บทน า 
 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปี ค.ศ.2016 Chatbot ไ ด้ถูกพัฒนาข้ึนมา
โดยมีเทคโนโลยี Machine Learning ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ
มากกว่าระบบซอฟต์แวร์ในอดีตท าให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เช่น  ในอุตสาหกรรมการ
บิน สายการบิน KLM ได้น า Chatbot ไปใ ช้งานในการ
เป็นช่องทางการ ส่ือสารกับลูกค้า สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้าในปัจจุบันท่ีสามารถเข้าถึงและมีความคุ้นเคย
กับ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยพบว่าลูกค้าออนไลน์
กว่า 50% จะค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่าน ผู้ช่วยเสมือน
จริง (Virtual Assistant) ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่าง
ต่ า 1,500 องค์กร ในปี ค.ศ.2015 (Gartner,2011) จึง
ส่งผลให้ Chatbot ได้รับการพัฒนาเพ่ือธุรกิจมากย่ิง ข้ึน 
Chatbot สามารถท างานได้บนเว็บไซต์ขององค์กรหรือถูก
ฝังในแอพพลิเคช่ันขององค์กรแต่ในปัจจุบัน Chatbot 
มักจะถูกพัฒนาให้ท างานอยู่ใน Platform ท่ี ผู้ใ ช้งานใช้
เวลามาก ท่ีสุดนั่นคือแอพพลิเค ช่ัน เ พ่ือการสนทนา 

(Messaging Application) ซ่ึงในปี ค.ศ.2016 ผู้พัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพ่ือการสนทนา (Messaging Application) 
เ ช่น Line Facebook Whatsapp และ WeChat ไ ด้
พัฒนา Chatbot เพ่ือใช้ใน Platform ของตนเช่นกันจึง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า Chatbot นั้นเป็นเร่ืองท่ีองค์กรทุกองค์กร 
สามารถเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจไ ด้ 
Chatbot สามารถท าให้องค์กรสามารถเข้าใกล้กับลูกค้า
ได้มากข้ึนโดย Chatbot จะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีลูกค้า
คุ้นเคยและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทาง ท่ีลูกค้าพึง
พอใจนั่นก็คือการสนทนาผ่านแอพพลิเคช่ันเพ่ือกา ร
สนทนา (Messaging Application) องค์กรจะสามารถ
น าเสนอประสบการณ์ท่ีดีข้ึนและรวดเร็วข้ึนให้แก่ลูกค้า 
เ พ่ือส ร้า ง ความ พึง พอใ จ ใ ห้แ ก่ ลูกค้า  ( Customer 
Satisfaction)  กา ร รั กษ าฐ าน ลูก ค้า  ( Customer 
Retention)  และ ส ร้ าง ความ จ งรั ก ภั กดีของลูก ค้า 
(Customer Loyalty)  (MindShare & Goldsmiths 
University of London, 2016) โดยการวิจัยนี้ทางการ
ศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้า
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สัมพันธ์ผ่านส่ือ Chatbot ต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ลูกค้าซ่ึงตราสินค้าหรือธุรกิจในต่างประเทศเร่ิมมีการน า 
Chatbot มาใช้เพ่ือท าการส่ือสารกับลูกค้า หรือแม้กระท่ัง
ท าธุรกรรมต่างๆ เช่น การจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน การจอง
ห้องพัก แต่ส าหรับประเทศไทยปัจจุบันเพ่ิงจะมีการน า 
Chatbot ม าประ ยุก ต์ ใ ช้ทา ง ธุ ร กิจ  ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้
ท าการศึกษา Chatbot ซ่ึง เป็นช่องทางในการส่ือสาร
เนื้อหาโปรแกรมลูกค้า สัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือศึกษาว่าการ
ส่ือสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านส่ือ Chatbot มี 
อิทธิพลต่อระดับการ  มีส่วนร่วมของลูกค้า (Customere 
Engagement Level) หรือไม่ (ธนภัทร  บุศราทิศ,  2559 
: 1-2) 

 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาท่ีส าคัญย่ิง ซ่ึง
รัฐบาลไทยได้ก าหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติ ในการ
ป้องกัน ปราบปราม และการช่วยเหลือการค้ามนุษย์ ทุก
หน่วยราชการ  แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีส าคัญอันหนึ่ง ท่ี
เป็นปัญหาเร้ือรังมานานมากและรัฐบาลไทยได้พยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด คือ การท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ระบุว่า 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดความรู้ ความเข้าใจในความรู้เก่ียวกับ
การค้ามนุษย์และเข้าไปเก่ียวข้องในลักษณะการหา
ประโยชน์จากแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของเหย่ือค้า
มนุษย์ กระท่ังท าให้ประเทศไทยไม่สามารถขยับข้ึนไปอยู่
ในระดับ Tier 2 ไ ด้ ซ่ึง ท่ีผ่านมาหน่วยราชการได้ใ ช้
งบประมาณในการฝึกอบรมข้าราชการท่ีเ ก่ียวกับการ
สืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม การด าเนินคดี และ
การคุ้มครองเยียวยาเหย่ือการค้ามนุษย์เป็นจ านวนมาก 
บางหลักสูตรมีการฝึกอบรมซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือข้าราชการ
ต ารวจบางรายได้ฝึกอบรมหลักสูตรเดียวกันมากกว่า 2 
คร้ัง  โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้น จะอยู่ในรูปแบบท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยเน้นถึงสภาพปัญหา รูปแบบของการ
กระท าความผิด และกฎหมาย  เป็นเหตุใ ห้ผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้วไม่สนใจเท่าท่ีควร แต่เนื้อหาของการ
ฝึกอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะลึกในเนื้อหาการปฏิบัติงาน
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการสืบสวนสอบสวนการ
ด าเนินคดีในคดีค้ามนุษย์   

และ จ ากกา ร ท่ี  ก อง บัญ ชากา ร ศึกษ า  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (บช.ศ.) ได้ไปจัดการฝึกอบรมใน
รูปแบบใหม่โดยเน้นการฝึกอบรมในเ ร่ืองของวิธีการ
สืบสวนหาข่าวเชิงรุก และจากการสืบสวนผ่านทางระบบ
สารสนเ ทศ  การวาแผนจั บกุม ผู้ กระ ท า ความผิด 
ตลอดจนการท าส านวนการสอบสวนท่ีครอบคลุมเพ่ือ
ตอบสนองของระบบการพิจารณาคดีทางศาลในระบบใหม ่

ตามท่ีปรากฏใน พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
พ.ศ.2559 ท าใ ห้ไ ด้รับความสนใจจากผู้เข้ารับกา ร
ฝึกอบรมเป็นอย่างมาก  และเร่ิมท่ีจะน าเอาความรู้ท่ีได้รับ
จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ใน
ท้องท่ีท่ีรับผิดชอบ แต่ผู้เข้าการฝึกอบรมมีความประสงค์ท่ี
จะให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  โดยต่อยอดจากองค์
ความรู้ท่ีได้อบรมมาแล้ว เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะ
ทาง และเสริมสร้างความ รู้เ ก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ให้กับเจ้าหน้าต ารวจผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ียังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบนี้มาก่อน ให้เกิด
ความเข้าใจในการท างานในคดีการค้ามนุษย์ ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  ซ่ึงหากจะท าการฝึกอบรมในแบบ
เดียวกันนั้น จะท าใ ห้ส้ินเปลืองงบประมาณของทาง
ราชการอีกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากจ ากัดด้วยจ านวน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ่ึงท าได้ ไม่เกินรุ่นละประมาณ 
40 ราย ประกอบกับตัวของคณะวิทยากร ก็ไม่อา จ
เดินทางไปฝึกอบรมในท่ีต่างๆ ได้  จนครบทุกจังหวัด  ซ่ึง
จะได้รับความรู้ใ ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดังนั้น  
กองบัญชาการศึกษา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ไ ด้
เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้ริเร่ิมน าเอาโปรแกรมตอบ
กลับอัตโนมัติหรือ Chatbot ในลักษณะรูปแบบของ Line 
bot  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีประชาชนคนไทยมากกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจเกือบทุกนายก็ไ ด้ใ ช้
บริการอยู่ จึง เป็นรูปแบบท่ีดีกว่าการฝึกอบรมในรูป
แบบเดิมๆ  และเป็นเ ร่ือง ท่ีง่ายต่อการสร้างเสริมองค์
ความรู้ด้านการท าคดีการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี ท่ีส าคัญ
ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมเติม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีจะ
มาขอใช้บริการกับระบบนี้ แต่อย่างใด 

โคร งกา รเส ริมส ร้าง ประ สิทธิภาพให้แ ก่
ข้าราชการต ารวจเก่ียวกับการสืบสวนและการสอบสวนคดี
การค้ามนุษย์  โดยผ่านโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ หรือ 
Chatbot ในรูปแบบของ Line bot เป็นโครงการท่ีต่อ
ยอดองค์ความรู้เก่ียวกับ  การค้ามนุษย์ดังกล่าว กับกลุ่ม
ข้าราชการต ารวจท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมความ รู้เ ก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามกาค้ามนุษย์ไปแล้วท่ีต้องการมี
ความรู้เพ่ิมเติม ต้องการท่ีปรึกษาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง และข้อมูลท่ีตอบกลับเป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องแม่นย า โดยวิธีการแอดไลน์หรือ
เฟซบุ๊คท่ีทางโครงการสร้างข้ึนมา เรียกว่า โปรแกรมการ
ตอบค าถามเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์แบบอัตโนมัติ หรือ Chatbot ในรูปแบบของ 
Chatbot กับระบบ Smart Phone  ไ ด้อย่างสะดวก 
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รวดเร็ว  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับผู้ใช้งาน ซ่ึงโครงการนี้
ถือว่าเป็นโครงการท่ีริเร่ิมข้ึนใหม่ ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เคยมีใครเคยท าโครงการลักษณะ
แบบนี้มาก่อน มีฐานมาจากองค์ความ รู้ทางด้านการ
ป้องกันและปราบปราม การด าเนินคดี และการช่วยเหลือ
เยียวยา มีศักยภาพและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
สามารถขยายผลไปสู่การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยเก็บ
ข้อมูลจากข้าราชการต ารวจท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
“การค้ามนุษย์” ส่วนค าตอบแบบอัตโนมัติไ ด้ถูกสร้างมา
จากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญมีประสบการณ์ในการ
ด าเนิน คดีและ มีประสบการ ณ์การฝึกอบรม มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ค าถามและค าตอบจึงมีความถูกต้อง
และแม่นย า โปรแกรมนี้สามารถตอบค าถามได้ตลอด 24 
ชม.โดยไ ม่หยุดและ โดยไม่จ า กัดผู้ใ ช้บริ การ ดังนั้ น  
โครงการนี้หากได้รับอนุมั ติงบประมาณจากกองทุน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถือว่ามีประโยชน์
และมีความคุ้มค่าเป็นอย่างย่ิง 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1)  เพ่ือสร้างโปรแกรมตอบค าถามและค าตอบ
อัตโนมัติเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์
แบบอัตโนมัติ หรือ Chatbot 
 2)  เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนด้านความรู้เก่ียวกับ
การสืบสวน กา รสอบวน  กา รด าเ นินคดี และกา ร
ช่วยเ หลือเ ย่ีย วยาเ หย่ื อค้าม นุษ ย์ใ ห้แ ก่เ จ้า หน้ า ท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยได้ข้อมูลอย่าง ถูกต้อง 
แม่นย า และครบถ้วน 

3)  เพ่ือประหยัดงบประมาณทางราชการท่ีจะ
ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการต ารวจทุกหน่วยท่ีเ ก่ียวกับ
ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 1) สามารถสร้างโปรแกรมการตอบกลับอัตโนมัติ 
หรือ Chatbot ในรูปแบบของ Line bot  เพ่ือช่วยตอบ
ค าถามแบบอัตโนมัติไ ด้ตลอด 24 ช่ัวโมง  ไ ด้อย่า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจได้ท่ัวประเทศ 
 2)  สาม ารถประหยัดงบประมาณของทา ง
ราชการท่ีจะใช้อบรมในเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย 

การสืบสวน    การสอบสวน การด าเนินคดี และการ
คุ้มครองเยียวยาเหย่ือการค้ามนุษย์  เป็นจ านวนมาก 
 3) สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และยั ง
สามารถไปสร้างเสริมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับ
ใช้กฎหมายในองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ ได้ 
 
3. แนวความคิดเก่ียวกับ Chatbot    

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ AI เป็นหนึ่งในศาสตร์ท่ีใหม่ท่ีสุดใน วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ เร่ิมมีการศึกษาภายหลังจากสงครามโลก
ค ร้ั ง ท่ี สอ ง และ ไ ด้ รั บกา ร  ส ร้ า ง ค า ว่ า  Artificial 
Intelligence ในปีค.ศ. 1956 เนื่องจากเป็นศาสตร์ท่ีใหม่
ในเวลานั้นและมีโอกาส ในการพัฒนาอีกมากท าใ ห้มี
นัก วิทยาศาสต ร์ จ าน วนม ากต้อง กา รท่ี จ ะ ศึกษา 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ได้พัฒนาไปสู่
ในหลายๆ แขนงของการศึกษาจากเ ร่ือง ท่ัวไปจนไปถึง
เร่ืองเฉพาะเจาะจง เช่น การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เ พ่ือ
เล่นหมากรุก  การพัฒนาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ การขับข่ี
ในบริเวณท่ีมีผู้คนจ านวนมากและการวินิจฉัยโรค ค า
นิยามของ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)  มี
ด้วยกันหลายค านิยามโดยแบ่ง ได้ตามการนิยามตามหลัก
ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การคิดแบบมนุษย์ การคิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผล การกระท าอย่างมนุษย์ และการกระท าอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล การคิดแบบมนุษย์ ความพยายามท่ีจะ
สร้างคอมพิวเตอ ร์ใ ห้สามารถคิดห รือเคร่ืองจักรท่ี มี
ความคิด (Haugeland, 1985) การคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลการศึกษาคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถรับรู้ มีเหตุผล และ
ปฏิบัติ (Winston, 1992) การกระท าอย่างมนุษย์ การ
สร้างเคร่ืองจักรท่ีมีการท างานโดยมีความอัจฉริยะเมื่อใ ช้
งานโดยมนุษย์ (Kurzweil, 1990) การกระท าอย่างเป็น
เหตุเป็นผล ความอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์คือการศึกษา
การ ออกแบบตัวแทนปัญ ญา ( Intelligent Agents) 
(Poole et al., 1998)  

Machine Learning นั้นได้รับแนวคิดจากการ
เขียนโปรแกรมในอดีตท่ีจะต้องมีการเขียนชุดค าส่ังใหม่ทุก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงจึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาให้
เคร่ืองจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้ไม่ต้องเขียน 
ชุดค าส่ังใหม่ทุกคร้ังท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง ตัวอย่างของ
การน า Machine Learning ไปใช้ ได้แก่ โปรแกรมสืบค้น
ข้อมูล (Search Engine) หรือการน าเสนอข้อมูลต่างๆ  
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เช่น การโฆษณาในอินเตอร์เน็ต การแนะน าเ พ่ือนใน 
Facebook การเสนอแนะผ ลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์  E-
commerce ต่างๆ เป็นต้น  ท่ีมาและการพัฒนาของ 
Chatbot การพัฒนาของ Chatbot นั้นสามารถแบ่งไ ด้
เป็น 3 ช่วง ในระยะเวลา 60 ปีท่ีผ่านมา ในยุคแรก 
Chatbot สามารถท าได้เพียงจ าลองบทสนทนาระหว่าง
มนุษย์กับม นุษย์โดยใ ช้ข้อความตอบ กลับ อัตโนมั ติ 
(Canned Response)  จ ากคี ย์เ วิร์ด ต่าง ๆ ซ่ึง ถื อว่ า 
Chatbot ยังคงไม่มีความอัจฉริยะใดๆ ในยุคแรกของการ
พัฒนา Chatbot Alan Turing มีความคิดท่ีจะส่ือสารกับ
คอม พิว เ ตอ ร์ ใ น ง า น ศึกษาของ เ ขา  Computing 
Machinery and Intelligence ในปี ค.ศ.1950 Alan 
Turing จินตนาการถึงปัญญาประดิษฐ์ท่ีสามารถส่ือสารใน
ภาษาธรรมชาติ (natural language) ผ่านทางตัวอักษร 
ต่อมา ในปี ค.ศ.1966 Eliza Chatbot ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น AI Chatbot ตัวแรก ได้รับการพัฒนาโดย Joseph 
Weizenbaum ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย MIT 
Eliza ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี SLIP (Symmetric 
List Processor)   ห รือ โปรแกรมภาษี ท่ีคิดค้นโ ดย 
Joseph Weizenbaum เช่นเดียวกัน Eliza ท างานโดยใช้
ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Canned Response) โดยใช้
ข้อความท่ี ได้มีการบันทึกเอาไว้ การพัฒนา Chatbot ไ ด้
เร่ิมแพร่หลายมากย่ิง ข้ึนเมื่อ Dr. Hugh Loebner ไ ด้ 
สนับสนุนการทดสอบ Turing Test ในปี ค.ศ.1991 เ พ่ือ
ทดสอบความอัจฉริยะของคอมพิวเตอร์ ในปี ค.ศ.1994 
Michael Mauldin สร้าง Bot ท่ีช่ือว่า Julia ซ่ึง Michael 
Mauldin ได้คิดค้นค าว่า Chatterbot ข้ึนมาจนกลายเป็น
ค าว่า Chatbot ในทุกวันนี้ ในยุคท่ีสองของการพัฒนา 
Chatbot นั้นได้มีความเก่ียวข้องกับการแพร่หลายของ
อินเตอร์เน็ท เนื่องจาก Chatbot สามารถเข้าถึงไ ด้มาก
ย่ิงข้ึนและสามารถพูดคุยกับผู้ใ ช้งานได้มากข้ึนผู้พัฒนา 
Chatbot สามา รถน าข้อมูลการสนทนามาพัฒนา 
Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในยุคท่ีสองนี้ เอง 
Chatbot เชิงพาณิชย์ไ ด้ถูกพัฒนาข้ึนมา ในยุคท่ีสาม 
Chatbot ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น  
(ธนภัทร  บุศราทิศ , 2559 : 16) 
 
4. ความรู้เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ 

องค์ประกอบการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
มาตรา 6 ผู้ใดแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

1. เป็นธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามา
จากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดใ ห้อยู่อาศัย 
หรือรับไว้ซ่ึงบุคคลใด  โดยข่มขู่ ใช้ก าลัง บัง คับ ลักพาตัว
ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจครอบง า
บุคคลด้วยท่ีอยู่ในภาวะอ่อนด้อยทาง ร่างกาย  จิตใจ 
การ ศึกษา หรือทาง อ่ืน โดยมิชอบ ขู่เข็ญ ว่าจ ะใ ช้
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใช้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนั้นเ พ่ือใ ห้
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด
ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล  หรือ  

2. เป็นธุระจัดหาซ้ือ ขาย จ าหน่ายพามา
จากหรือส่งไปยังท่ีใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดใ ห้อยู่อาศัย
หรือรับไว้ซ่ึงเด็ก   

ถ้าการกระท านั้นได้กระท ามีความมุ่งหมายเพ่ือ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โยมิชอบตามวรรคหนึ่ง 
หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือส่ือลามก  การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส
หรือให้มีฐานะคล้ายทาส  การน าคนมาขอทาน การตัด
อวัยวะเพ่ือการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือ
การอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ ว่า
บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามวรรคสอง 
หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือบริการโดย
วิธีการอย่างหนึ่ง 
(วรณัฐ  วรชาติเดชา, 2560 : 2) 
ความรู้เก่ียวกับการสืบสวน 

การปฏิบัติการจับกุมและช่วยเหลือตามเกณฑ์
มาตรฐาน (คู่มืออ้าง อิง  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเ พ่ือ
ต่อต้าน การค้ามนุษย์, 2551: 30–41 ) 

หากเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายทราบท่ีอยู่ของ
ผู้ต้องหา และ/หรือท่ีอยู่ของเหย่ือรายอ่ืน ซ่ึงก าลัง ถูก
แสวงหาประโยชน์   ท่านจ าเป็นท่ีต้องเข้าแทรกแซง
ฉับพลัน  โดยการวางแผนและด าเนินการปฏิบัติการจับกุม
ผู้ต้องหาและช่วยเหลือเหย่ือ  โดยมีข้ันตอนเตรียมการตาม 
5 หลักการ ซ่ึง เ รียกช่ือย่อๆ เพ่ือง่ายต่อการจดจ าว่า  
PEACE  ได้แก่ 

1) PLAN   คือ  การวางแผน   
2) EXECUTE  คือ  การด าเนินการ    
3) ARREST  คือ  การจับกุม    



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 269 ~ 

4) CRIME  SCENE  คือ สถานท่ีเกิดเหตุ   
5) EVIDENCE  คือ  พยานหลักฐาน    

 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน จะขอยกตัวอย่างวิธีการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) PLAN ข้อกฎหมาย ซ่ึงต้องมีการวางแผน
และการเตรียมความพร้อม  พิจารณาประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

     (1) กฎหมาย 
ก) ข้อมูลท่ีมีอยู่พอเพียง ท่ีจะใ ช้เป็น

หลักฐานในการใช้อ านานทางกฎหมายเพ่ือเข้าไปและ
ตรวจค้นสถานท่ี และจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือไม่ 

ข) ให้แน่ใจว่ามีหมายศาล และมีส าเนา
อยู่ในความครอบครอง 

(2)  สถานท่ี 
ก) ยืนยันสถานท่ีท่ีเหย่ือถูกแสวงหา

ประโยชน์ให้ชัดเจน 
ข) พยายามหาร่างแผนผังของสถานท่ีท้ัง

ภายนอกและภายในสถานท่ี 
ค) เส้นทางใดดีท่ีสุดในการเข้าไปสถานท่ี

แห่งนั้น 
(3) ก าลังเจ้าหน้าท่ีและทีมงาน 

ก) มีเหย่ือจ านวนเท่าใดท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ และควรน าไปไว้ท่ีใดหลังจากท่ีมีการช่วยเหลือ
ออกมาแล้ว 

ข) คาดว่าจะมีผู้ต้องหาอยู่เป็นจ านวน
เท่าใด จะต้องใช้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจ านวนเท่าใด จึงจะ
ท าให้เกิดความปลอดภัย และเมื่อน าตัวผู้ต้องหาออก
มาแล้ว จะน าไปไว้ยังสถานท่ีใด 

ค) จะมีบุคคลอ่ืนอยู่ในสถานท่ีเกิดเหตุ
หรือไม่  เช่น ลูกค้าท่ีมาซ้ือบริการ, พนักงานของร้าน เป็น
ต้น หากมี ควรด าเนินการอย่างไร 

ง) การรักษาพยาบาล  หากมีบุคคลไม่
ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือเหย่ือ ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
จะด าเนินการอย่างไร  ใครจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแล 

จ) บุคคลอ่ืน ท่ีเข้าไปร่วมในปฏิบัติการ 
เช่น  ล่า ม , หน่วยง านอ่ืน , ภาคเอกชน เป็นต้น จ ะ
ด าเนินการอย่างไรต่อบุคคลกลุ่มนี้ 

(4) ความเส่ียงและการบริหารจัดการความ
เส่ียง 

ก)  มีความเส่ียง อะไรบ้าง ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

ข)  ผู้ต้องหา มีจ านวนเท่าใด มีการ
กระท าความรุนแรงและพกพาอาวุธมาด้วยหรือไม่ 

ค)  เหย่ือ มีจ านวนเท่าใด และมีท่าทาง
ว่าจะต่ืนตระหนกหรือไม่ 

ง)  สถานท่ี มีส่ิงใดท่ีเป็นอันตรายหรือไม่ 
จ)  จะบ ริหารจัดการความเส่ียงไ ด้

อย่างไร 
2) EXECUTE การเร่ิมต้นและลงมือปฏิบัติ 

(1)  การเข้าไป 
 ก) วิธีท่ีดีท่ีสุดในการเข้าไปยังสถานท่ี

นั้นคืออะไร 
 ข) จ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องใช้ก าลัง เข้าไป 

หรือสามารถเข้าไปได้อย่างปลอดภัยด้วยวิธีการอ่ืน 
 ค) จัดชุดป้องกันและชุดปฏิบัติการให้มี

ความพร้อม 
 ง) หากเป็นไปได้ ให้แน่ใจว่าหนึ่งในชุด

ท่ีเข้าไป ก่อนมีกล้องถ่ายรูป กล้อง วีดีโอ และได้รั บ
ค าแนะน าให้บันทึกภาพสถานท่ีเกิดเหตุ ณ เวลาท่ีเข้า
หรือไม่ 

 จ) ให้แน่ใจว่าอย่างน้อยหนึ่งชุดท่ีเข้าไป
ชุกแรดต้องสวมเคร่ืองแบบต ารวจเพ่ือป้องกันความสับสน 

 ฉ) สามารถควบคุมสถานท่ีเกิดเหตุไ ด้
ในทันทีท่ีท าได้ 

(2)  ผู้ต้องหา 
 ก) ให้แน่ใจว่าชุดจับกุมรู้ต าแหน่งของ

ผู้ต้องหา และได้กักพวกเขาไว้ในทันทีท่ีท าได้ เพ่ือป้องกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืน 

 ข)  ป้องกันไม่ใ ห้ผู้ต้องสงสัยท้ิงของ
กลางใดๆ 

 ค)  ทันที ท่ีผู้ ต้อง หาอยู่ภายใ ต้กา ร
ควบคุมแล้ว  ให้แยกพวกเขาออกจากเหย่ือเพ่ือไม่ให้มีการ
ข่มขู่เหย่ือได้ท้ังทางสายตาและวาจา 

 ง )   แยกผู้ต้องหาออกจากกัน เ พ่ือ
ป้องกันการพูดคุยหรือวางแผน 

(3)  เหย่ือ 
 ก)  รู้ต าแหน่งของเหย่ือและแน่ใจถึง

ความปลอดภัยของพวกเขา 
 ข) คาดการล่วงหน้าว่าเหย่ืออาจต่ืน

ตระหนก หรือมีปฏิกิริยาต่อต้านจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจ
ว่าเกิดอะไรข้ึน 

 ค) ทันทีท่ีผู้ต้องหาถูกจับกุม และไม่
แสดงท่าทีคุกคามให้น าล่ามและท่ีปรึกษา (ถ้ามี) เข้ามายัง
สถานท่ีนั้นเพ่ืออธิบายถึงสถานการณ์ให้เหย่ือฟัง และการ
สร้างความมั่นใจกับพวกเขา 
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 ง) อนุญาตให้เหย่ือช้ีทรัพย์สินส่วนตัว 
แต่ให้วางไว้ท่ีเดิม เพ่ือบันทึกสภาพสถานท่ีเกิดเหตุก่อน 

 จ) ทันทีท่ีท าไ ด้ ใ ห้ย้ายเหย่ือไปจาก
สถานท่ีนั้น และน าไปไว้ยัง ท่ีปลอดภัยอย่างเช่น สถานี
ต ารวจ บ้านพักฉุกเฉิน โรงพยาบาล เป็นต้น 

3) ARREST การจับกุม หน้าท่ีของ ผู้บัง คับใ ช้
กฎหมาย คือ ต้องท าให้แน่ใจว่าผู้ต้องหาปลอดภัยและถูก
จับกุมตามอ านาจของกฎหมาย 

(1)  ความปลอดภัยและการใช้ก าลัง 
 ก)  ก าหนดต าแหน่งและจับกุมผู้ต้องหา 
 ข)  ใช้ก าลัง เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การ

จับกุมเป็นผล และป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาท าร้ายตนเองหรือ
ผู้อ่ืน 

 ค)  ใส่กุญแจมือผู้ต้องหาเพ่ือให้แน่ใจถึง
ความปลอดภัยของบุคคลท้ังหมด 

 ง)  ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาส่ือสารทาง
สายตาหรือค าพูดกับเหย่ือ 

 จ)  ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาส่ือสารกันเอง 
 ฉ )   ไ ม่ อ นุ ญ า ตใ ห้ ผู้ ต้ อง หา ใ ช้

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือโทรศัพท์พ้ืนฐานในข้ันนี้ 
(2)  ข้อมูลของผู้ต้องหา  ทันทีท่ีท าไ ด้ ใ ห้

ท่านแจ้งประเด็นต่อไปนี้กับผู้ต้องหา  ได้แก่ 
 ก)  ช่ือและยศของเจ้าหน้าท่ีท่ีท าการ

จับกุม 
 ข)  ข้อเท็จจริง ว่าผู้ต้องหาอยู่ภายใต้

การจับกุม 
 ค)  ข้อหาท่ีท าให้ผู้ต้องหาถูกจับกุม 
 ง)  สรุปโดยสังเขปถึงพยานหลักฐานใน

การจับกุม 
 จ)  สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย 
 ฉ)   บัน ทึกค าพูดโ ต้ตอบใ ดๆ ของ

ผู้ต้องหาในช่วงระยะนี้ 
 ช)   ห าก ผู้ ต้อง หา ถูกจั บกุม โดยมี

หมายจับ ให้แสดงส าเนาเอกสารกับผู้ต้องหา 

4) CRIME  SCENE  สถานท่ีเกิดเหตุ 
   การควบคุมสถานท่ีเกิดเหตุอย่างเหมาะสม 

คือ หัวใจส าคัญเพราะมักจะพบพยานหลักฐานส าคัญท่ีนี่ 
  (1) การรักษาความปลอดภัย 

ก)  เมื่อเข้าไปในสถานท่ีนั้นไ ด้แล้ว ใ ห้
ถือว่า ท่ีแห่งนั้นเป็นสถานท่ีเกิดเหตุ 

ข)  การควบคุมสถานท่ีเกิดเหตุเป็นส่ิง
ส าคัญ เพ่ือไม่ให้เป้ือนเปรอะโดยไม่จ าเป็น 

ค)  ทันทีท่ีผู้ต้องสงสัยอยู่ภายใต้การ
ควบคุม จัดชุดแนวป้องกันใหม่ให้ไปประจ าตามทางเข้า 

ง)  ชุดก าลังนี้ควรท าให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้
มีหน้าท่ีเท่านั้นท่ีเข้าและออกสถานท่ีเกิดเหตุ 

(2)  สถานท่ีเกิดเหตุซ่ึงต้องตรวจค้น 
 สมมุติว่าผู้ต้องหาถูกจับกุม ณ สถานท่ีนั้น 
สถานท่ีต่อไปนี้ ควรได้รับการพิจารณาเป็นสถานท่ี เกิด
เหตุ และตรวจค้นเพ่ือหาหลักฐาน เช่น 

ก) สถานท่ีซ่ึงมีการแสวงหาประโยชน์
และจับกุม 

ข) บ้านพักอาศัยของผู้ต้องหา 
ค) พาหนะใดๆ ซ่ึงผู้ต้องหาเป็นเจ้าของ

และใช้ 
(3)  การเตรียมการตรวจค้น 

 ก) ทันท่ีท่ีผู้ต้องหาอยู่ภายใต้การควบคุม 
ให้ชะลอกระท าการทุกส่ิงให้ช้าลงและอย่ารีบร้อนในการท า
หน้าท่ีทีเหลือ 
 ข) อย่าเร่ิมต้นการค้นหาหลักฐานจนกว่า 
  (ก) ย้ายเหย่ือออกจากสถานท่ีเกิด
เหตุแล้ว 

 (ข) บุคคลอ่ืนใดๆ ถูกย้ายออกไป 
 (ค)  มีการท าแผนผังค ร่าวๆ ของ

สถานท่ีข้ึน 
 (ง) มีการถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึง

ควรใช้กล้องวิดีโอ และแสดงให้เห็นถึงสถานท่ีท้ังหมด 
เร่ิมต้นจากทางเข้าและครอบคลุมทุกห้อง 

 (จ) หากไม่มีกล้องถ่ายวีดีโอ ใ ห้ใ ช้
กล้องถ่ายรูปแทน 

 (ฉ)  ถ่ายวิดีโอ หรือภาพถ่าย เ พ่ือ
บันทึกการใส่กุญแจประตู สายยู โซ่ และลูกกรงหน้าต่าง 

(4) วิธีการ 
ก) ให้แน่ใจว่ามีถุงใส่พยานหลักฐานและ

มีการบันทึกข้อมูลการตรวจค้นอย่างสมบูรณ์ 
ข) ท าอย่างละเอียด รอบคอบ ไม่ต้อง

รีบเร่ง 
ค) แบ่งหน้าท่ีให้กับชุดเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดไ ว้ 

คนหนึ่งตรวจค้น อีกคนหนึ่ง บันทึกข้อมูล คนหนึ่ง เก็บ
พยานหลักฐาน  อีกคนหนึ่ง ดูแลรักษาความปลอดภัยผู้
ต้องสงสัย 

5) EVIDENCE พยานหลักฐาน 
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น  คื อ  ก า ร ร ว บ ร ว ม

พยานหลักฐานท่ีอาจเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาคดีการค้า
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มนุ ษ ย์  ใ ห้ จ า ไ ว้ว่ า  ส่ิ ง ท่ีส า คัญ ของ ภา รกิจนี้  คือ 
พยานหลักฐานช้ินต่างๆ นั้นอาจมีความส าคัญอย่าง ย่ิงใน
การท าให้ความจริงปรากฏ 

(1) ประเมินข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว 
ก) ในเมื่อมีข้อมูลเพียงพอให้ใช้อ านาจ

ทางกฎหมายในการด าเนินการปฏิบัติการจับกุมและ
ช่วยเหลือแล้ว นั่นหมายความว่า ข้อกล่าวหานั้น ย่อมต้อง
มีมูลเหตุ 

ข) พิจารณาข้อมูลนี้และต้ังค าถาม 
ค) หลักฐานใดท่ี จะเก่ียวข้องและ

สามารถยืนยันหรือค้านข้อกล่าวหานี้ได้ 
ง)ท าบัญชีรายการส่ิงของ ท่ัวไปและ

รายการส่ิงของเฉพาะท้ีต้องค้นหาพร้อมท้ัง ต้องแน่ใจว่า
เจ้าหน้าท่ีรับทราบโดยท่ัวกัน 

( 2 )  พ ย า น ห ลั ก ฐ า น / ส่ิ ง ข อ ง ท่ี
เฉพาะเจาะจง 

ยึดและเก็บรวบรวมส่ิงของทุกช้ินท่ีมีการ
กล่าวถึงในเอกสารข้อมูลต้นฉบับ เช่น อาวุธหรือวัสดุใดๆ 

ท่ีถูกน ามาใช้ในการท าร้ายร่างกายเหย่ือ   วิธีการใดๆ  ท่ี
ถูกน ามาใช้ในการริบและลิดรอนเสรีภาพของเหย่ือ ,  วัตถุ
หรือส่ิงของส่วนตัวใดๆ  ท่ีเป็นของเหย่ือ เอกสารใดๆ ท่ี
เป็นของเหย่ือ (เช่น เอกสารการแสดงตน  การเดินทาง  
สมุดบันทึกไดอาร่ี)  เป็นต้น 

(3) เมื่อเสร็จส้ินการตรวจค้นท่ีสถานท่ีเกิด
เหตุ ให้ตรวจสอบว่าหลักฐานพยานทุกช้ินได้ถูกยึดและ
เก็บรวบรวมไว้ โดยไม่หลงเหลือส่ิงใดไว้ 
ความรู้เก่ียวกับการสอบสวน  

ส าหรับในเร่ืองการสอบสวน เป็นข้ันตอนท่ี
มีความส าคัญมาก แต่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน 
เนื่องจากต้องมีข้อกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องหลาย
ฉบับ  และเวลาปฏิบัติงานยังมีแง่มุมของกฎหมาย    ท่ี
หมิ่นเหม่ต่อการปฏิบัติผิดพลาด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี
ชัดเจน  จึงได้แยกข้อมูลต่างๆ ใ ห้อยู่ในรูปแบบตาราง  
ดังนี้  

 
        ตารางท่ี 1 การค้ามนุษย์กรณีกระท ากับบุคคลอายุ 18 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 

 มีการกระท าดังนี้คือ โดยวิธีการดังนี้(ไม่ยินยอม) เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
(เจตนาพิเศษ) 

1. เป็นธุระจัดหา(ชักชวน) 1.  ข่มขู่ 1. จากการค้าประเวณี 
2. ซ้ือ 2. ใช้ก าลังบังคับ 2. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือส่ือลามก 
3. ขาย 3. ลักพาตัว 3.  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 
4. จ าหน่าย 4. ฉ้อฉล 4. การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส 
5. พามาจาก 5. หลอกลวง 5. การน าคนมาขอทาน 
6. ส่งไปยังท่ีใด 6. ใช้อ านาจโดยมิชอบ 6. การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
7. หน่วงเหนี่ยวกักขัง 7. ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุท่ีอยู่ใน

ภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา
หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ 

7. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

8. จัดให้อยู่อาศัย 8.ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดย
มิชอบ 

8. การอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึง กันอันเป็นการขูดรีด
บุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

9. รับไว้ซ่ึงบุคคลใด 9. ใ ห้ เงิ นหรื อผลประโ ยชน์อ ย่ าง อ่ืน แ ก่
ผู้ปกครอง ห รือ ผู้ ดูแล บุคคลนั้ น  เ พ่ือ ใ ห้
ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลให้ความ ยินยอมแ ก่
ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จาก
บุคคลท่ีตนดูแล 

 

ท่ีมา : กู้เกียรติ  เจริญบุญ , กันยายน 2560-มีนาคม 2561 : 277  
 
ในความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์  การท า

ความเข้าใจค าว่า การค้ามนุษย์  จะ อาศัยการแยก
องค์ประกอบความผิดของการค้ามนุษย์ ซ่ึงอยูใน มาตรา 
6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ มา
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เป็นเกณฑ์ในการแยกองค์ประกอบ ดังนั้น  จากตารางท่ี 1  
จึงท าให้การท าความเข้าใจกับค าว่าการค้ามนุษย์เป็นไปได้

ง่ายข้ึนน ามาปรับใช้กับการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ ได้อย่าง
เป็นรูปแบบ และไม่สับสน  

 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน 

ประเด็น การค้ามนุษย์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ินฐาน 
1. จุดมุ่งหมาย 1. เพ่ือการแสวงหาประโยชน์ 

2. อาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีไม่ส้ินสุด 
เพ่ือการได้มาซ่ึงประโยชน์ทาง วัตถุหรือ

เงินโดยการอ านวยความสะดวกการเข้าเมือง
ผิดกฎหมายหรืออาศัยในประเทศหนึ่งอย่าง ผิด
กฎหมาย 

2. ความยินยอมและ 
การล่อลวงให้ตกเป็นเหย่ือ 

1. ความยินยอมไม่เก่ียวข้องกับ 
อาชญากรรมเพราะเป็นผลจากการ 
กระท าท่ีเป็นการบีบบังคับ 
การหลอกลวง และการข่มขู่ ของ 
ผู้ค้ามนุษย์ 
2. ในกรณีผู้เสียหายเป็นเด็ก(อายุ 
ต่ ากว่า 18 ปี) ไม่สามารถอ้างว่า 
ผู้เสียหายให้ความยินยอมได้ 

ผู้โยกย้ายถ่ินฐานมักสมัครใจให้ถูกน าพา
เข้าเมืองผิดกฎหมาย ผลคือผู้โยกย้ายถ่ินฐานท่ี
อา ศั ยข บ วน ก า ร น า พา ไ ม่ จั ด ว่ า เ ป็ น 
“ผู้เสียหาย” จากการลักลอบขนผู้โยกย้ายถ่ิน
ฐาน  

อย่างไรก็ตาม ผู้โยกย้ายถ่ินฐานอาจตก
เป็น “ผู้เสียหาย” ของอาชญากรรมอ่ืนๆ
ระหว่างการเดินทาง อาทิ การใช้ความรุนแรง 
หรือมีอันตรายถึง ชีวิตซ่ึง เป็นผลจากการใ ช้
ความรุนแรงโดยขบวนการน าพา 

3. ลักษณะข้ามชาติ เกิดข้ึนท้ังในประเทศและระหว่าง 
ประเทศ 

มีลักษณะข้ามแดนเท่านั้น 

4. ท่ีมาของก าไร 
และผลประโยชน์ 

ได้มาจากการแสวงหาประโยชน์จาก
ผู้เสียหาย 

ได้มาจากการได้รับค่าตอบแทน หรือ
ส่ิงของตอบแทนอ่ืนๆ จากการอ านวยความ
สะดวกในการลักลอบเข้าเมืองหรือให้ผู้โยกย้าย
ถ่ินฐานสามารถอยู่ในประเทศหนึ่งได้อย่าง ผิด
กฎหมาย 

ท่ีมา : กู้เกียรติ  เจริญบุญ , กันยายน 2560 - มีนาคม 2561 : 279 
 
จากตาราง ท่ี 2 แสดงให้เห็นลักษณะของ

ความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ กับความผิดเก่ียวกับการ
หลบหนีเข้าเมือง ในประเด็นส าคัญๆท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
แยกความแตกต่างระหว่างความผิดใน 2 ประเภทได้ 
ตัวอย่างค าถาม และค าตอบ 

1. การนําบุตรท่ีมีอายุตํ่ากว่า 18 ปีของ ผู้อ่ืน มา
ขอทาน จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ 
ตอบ เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในรูปแบบ
ของขอทาน ตาม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ มาตรา 6 

2. การตรวจสอบอายุของเหย่ือค้ามนุษย์ท่ีเป็นบุคคล
ต่างด้าว ถ้าบุคคลนั้นมีเอกสารของทางราชการติดตัวมา
ด้วย จะตรวจสอบอย่างไร 

ตอบ แบ่งเป็น 2 กรณี  ได้แก่ 
1). ถ้าเหย่ือค้ามนุษย์ มีเอกสารท่ีทางราชการไทย

ออกให้ ให้ยึดถืออายุตามท่ีเอกสารราชการไทยระบุไ ว้  
เพราะเอกสารท่ีทางราชการไทยออกให้ เช่ือถือได้ 

2). หากเป็นเอกสารของราชการต่างประเทศออก
ให้  ให้พนักงานสอบสวน ส่งเหย่ือไปตรวจหาอายุกระดูก 
(ไม่เรียกว่า มวลกระดูก) ของบุคคลดังกล่าว 

3). การตรวจอายุกระดูกมีก่ีวิธี  อะไรบ้าง 
ตอบ มีการตรวจอยู่ 3 วิธี  ไ ด้แก่ 1. ตรวจกระดูก
ข้อมือ 2. ตรวจอายุฟัน และ 3. ตรวจอายุการเจริญพันธ์
ของร่างกาย โดยแพทย์จะใช้ลงความเห็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ 
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1. ระบุว่าบุคคลนั้นอายุประมาณ...ปี 
2. จะก าหนดช่วงอายุว่า บุคคลนั้นอายุระหว่าง 

15-17 ปี หรือ 19-21 ปี (ห้วงระยะเวลา 2 ปี แต่จะไม่
ระบุห้วงระยะเวลา 17-19 ปี) 

3. ถ้าแพทย์ระบุว่าบุคคลนั้นอายุ 17-19 ปี ไม่
สามารถระบุได้ว่าเข้า มาตรา 6(1) หรือ (2) แห่ง พ.ร.บ. 
ค้ามนุษย์ฯ  หรือไม่ แต่พนักงานอัยการ จะถือว่าบุคคลนั้น
อายุ 19 ปี เป็นเกณฑ์ 

4. วัน เวลาเกิดเหตุ ในรูปแบบของการค้า
ประเวณี จะถือเอาวันตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็น
เกณฑ์หรือไม่ 

ตอบ วัน ตรวจค้นจับกุม ถือว่าเป็นวันส้ินสุดของ
การค้ามนุษย์  มิใช่เป็นวันท่ีกระท าความผิดคร้ังแรก 

5. วันท่ีกระทําความผิดในคดีค้ามนุษย์ ใ น
รูปแบบของการค้าประเวณี ถือเอาวันใด 
ตอบ วันท่ีเด็กค้าประเวณีคร้ังแรก ไม่ใช่วันท่ีจับกุม 
 
5. การน าโปรแกรม Line bot  มาปรับใช้กับเน้ือหา
ด้านการสืบสวนและการสอบสวน 

การน าเนื้อหาด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ มาปรับใช้กับโปรแกรม Line@manager  
ประเภท Line bot มีข้ันตอนท่ีจะต้องศึกษา ดังนี้ 

 
รูปภาพท่ี 1  กา รหาความ รู้เ ก่ีย วกับตัว

โปรแกรม  Line@manager ก่อน ใ ช้งานอย่างไร มี
รายละเอียดท่ีส าคัญๆ อย่างไรบ้างเพราะ line@ เป็น

โปรแกรมท่ีมีความพิเศษกว่า Line ธรรมดามาก  ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองจ านวนของสมาชิก  แพกเกจท่ีสามารถเข้าไปใช้
บริการได้   การส่งข้อความไปยังสมาชิก ฯลฯ 

ท่ีมา : https://at.line.me(2561)  

 
รูปภาพท่ื 2 การลงทะเบียนเข้าไปใช้ Line@ 

โดยการใช้บัญชีกับอีเมลส์  ซ่ึงไม่ควรใช้อีเมลส์เดียวกันกับ
อีเมลส์ท่ีใช้งานประจ า เพราะฉะนั้น จึงมีความปลอดภัยใน
ระดับหนึ่ง 
ท่ีมา : https://at.line.me(2561)  
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รูปภาพท่ี 3 โครงสร้างของ Line@ ซ่ึงทาง

ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปศึกษา และต้ังใ ห้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น บัญชี , ข้อมูลผู้ใช้ (ผู้ใช้ต้องเข้าไปใส่
ข้อมูลรายละเอียดตามท่ีผู้ใช้ต้องการ)  , บรอดแคส ( คือ
การส่งข้อความไปยังสมาชิกท้ังหมด ซ่ึงการส่ง ข้อความ
เพียงคร้ังเดียว ท าให้สมาชิกได้รับพร้อมกัน ซ่ึงยังสามารถ

ต้ังเวลาในการส่งได้ ส่วนข้อความท่ีจะส่งหากต้องการ ใ ห้
ความข้อความมีความสวยงาม หรือส่งไปพร้อมๆ กัน
ระหว่า ง ข้อความและ ภาพถ่า ย ผู้ใ ช้  จะต้องไปเสีย
ค่าใช้จ่ายของแต่ละแพกเกจ ซ่ึงจะเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน
แตกต่างกันออกไป 
ท่ีมา : https://at.line.me(2561)  

 
รูปภาพท่ี 4 Line@  ยังสามารถต้ังช่ือ และสามารถน าภาพถ่ายไปต้ังใน Line ได้อีกด้วยแต่ต้องระมัดระวัง เ ร่ือง

ภาพท่ีน ามาใช้อาจมีลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้ยังสามารถทราบได้ว่า มีสมาชิกจ านวนก่ีราย 
ท่ีมา : https://at.line.me(2561)  

 
รูปภาพท่ี 5 การต้ังข้อมูลบัญชี ผู้ใช้จะต้องเข้าไปต้ัง และใส่ภาพ ตามท่ีต้องการ ซ่ึงช่ือบัญชี และสถานะของ  Line 

จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ภายใน 7 วัน  
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ท่ีมา : https://at.line.me(2561)  

 
รูปภาพท่ี 6 ส าหรับข้อความตอบกลับแบบคีย์

เวิร์ค มีความส าคัญมาก และถือว่าเป็นหัวใจของ Line 
Bot เลยก็ว่าได้  ซ่ึงในส่วนนี้  คือ เนื้อหาท่ีเราต้องการใ ส่
เข้าไปใน Line  ของผู้ใช้  ผู้ใช้งานต้องไปสร้างเนื้อหาท่ีจะ
น ามาใส่ในค าถาม ค าตอบ ส่ิงท่ียากก็คือ ค าถาม ท่ีอาจ
ต้องต้ังค าถามหลายค าถาม ท่ีมีความหมายอย่างเดียวกัน 
ท้ังนี้ เนื่องจากทางผู้ใช้จะไม่ทราบว่า สมาชิก จะต้ังค าถาม

อย่างไร ในค าตอบ อย่างหนึ่ง  ท้ังนี้  ผู้ใช้ ในฐานะ แอด
มิน จะต้องมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม ค าถาม ค าตอบ ท่ี
สมาชิก ถามเข้ามา แต่ทาง Line BOT ยังไม่สามารถตอบ
ได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลท่ีถูกใส่เข้าไปใน Line BOT ใน
คร้ังแรก 
ท่ีมา : https://at.line.me(2561)  

 
รูปภาพท่ี  7  ตัวอ ย่ าง ค า ถาม  ค า ตอบ   

ค าถาม หรือค าตอบควรมีหลายค าถาม หลายค าตอบ  
ส าหรับข้อความท่ีจะใ ส่เข้าไปในส่วนของค าถาม จะ
สามารถใส่ลงไปได้อันนี้ก็แล้วแต่ความยากง่าย ของเนื้อหา
ท่ีต้องการใส่เข้าไป และความรู้ ความสามารถของ แอดมิน 
หรือคนดูแล LineBOT                             

ท่ีมา : https://at.line.me/(2561) 
 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

1) การท่ีผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความส าคัญ 
จากการตรวจสอบ  พบว่า ยังมีบางหน่วยงาน

ทางผู้บังคับบัญชา ยังไม่ให้ความส าคัญของการฝึกอบรม
หลักสูตรเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะการฝึกอบรมในเร่ืองดังกล่าว มี

การจั ดฝึกอบรมท้ัง จากหน่วยงานของ สตช .  และ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น  กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ภาคเอกชน ฯลฯ  บ่อยมาก ท า
ให้ผู้บังคับบัญชา ส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ในต าแหน่ง อ่ืนๆ ท่ี
ไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
มาฝึกอบรม  เมื่อถึง เวลามีคดีเกิดข้ึน ก็ไม่สามารถท่ี
ปฏิบัติงานได้ หรือบางคร้ังปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ 

2) การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีมาฝึกอบรม 
ดัง ท่ีก ล่ าวม าข้ าง ต้น  มีหลายคร้ั ง ท่ีบ า ง

หน่วยงานส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าฝึกอบรมไม่ตรงกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีหรือบางคร้ังส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีใกล้จะ
เกษียณอายุ หรือท่ีติดราชการส าคัญ หรือมีการฝึกอบรม
หลักสูตรอ่ืนๆ  มาฝึกอบรม ท าให้ผู้เ ข้ารับการฝึกอบรม 

https://at.line.me/
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ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะมาหาความ รู้ จึงท าใ ห้ไม่มีความเข้าใจ
เนื้อหา เพราะไม่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีๆ ตนเองต้องปฏิบัติ
หน้า ท่ี ห รือเ ป็นผู้ ท่ีมีร ะเบี ยบวินัยห ย่อน ยาน  เช่น 
หลักสูตรการฝึกอบรม 3 วัน มาอบรมเพียง 1 วัน ท่ีเหลือ
อีก 2 วัน ไม่มาฝึกอบรม หรือบางคร้ังมา ปรากฏว่า มีกิน
เหล้าเหม็นคลุ้ง   ดังนั้น  ทางหน่วยงานควรท่ีจะต้อง
คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีความเหมาะสม ตรงกันกับ
สายงานการปฏิบัติ หากเจ้าหน้าท่ีต ารวจรายใด เคยอบรม
หลักสูตรนี้มาหลาย ก็ไม่ควรท่ีจะส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจราย
นั้นมาอบรมหลักสูตรนี้มาอีก เพราะจะท าใ ห้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจรายนั้น เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่ต้ังใจท่ีจะฝึกอบรม 
รวมท้ังยังสูญเสียงบประมาณท่ีต้องส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจราย
นั้นมาฝึกอบรมอีก แทนท่ีจะส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจรายอ่ืน ท่ี
ความสนใจและตรงกับสายงานการปฏิบัติ 

3) เนื้อหาวิชาซ้ าซ้อนกัน 
จากหลักสูตรท่ีผ่านมา ผู้เข้าฝึกอบรมมักสะท้อน

ปัญหาอย่างหนึ่งมาสู่วิทยากร  เช่น  เนื้อหาวิชาท่ีมา
ฝึกอบรม มีความซ้ าซ้อนกันกับหลักสูตรการฝึกอบรมท่ี
ผ่านมา บางรายมีการฝึกอบรมหลักสูตรเดียวกันนี้มาแล้ว
หลายคร้ัง แทบจะเรียกได้ว่า เป็นวิทยากรเองได้เลย การท่ี
วิทยากรมาฝึกอบรมในเนื้อหาท่ีซ้ าซ้อนกัน ก็เป็นเหตุล
อย่างหนึ่งท่ีท าให้ผู้เ ข้ารับการฝึกอบรมรู้สึกเบ่ือหน่าย 
ดังนั้น หากจะมีการจัดฝึกอบรม ผู้จัดจะต้องพูดคุยกับตัว
วิทยากรแต่ละท่าน และก าหนดกรอบเนื้อหาท่ีให้วิทยากร
แต่ละท่านมาฝึกอบรม ก็จะท าให้เนื้อหาของท่านวิทยากร
แต่ละท่านไม่ซ้ าซ้อนกัน 

4) การใช้งบประมาณ 
เป็ น ท่ีทราบ กัน ท่ัว ไ ปแ ล้ว ว่ า  ในแ ต่ละ ปี

หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาการค้ามนุษย์  เช่น สตช., พม., อัยการ, ศาล ฯลฯ  
มีโ ปรแกรม ท่ีจ ะฝึกอบรมเ นื้อหากา รป้อง กันและ
ปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ ซ่ึงการจัดฝึกอบรมในแต่
ละคร้ังต้องใช้งบประมาณในการฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก 
เมื่อมาพิจารณาในเนื้อหาในการฝึกอบรมแล้ว พบว่า บาง
หลักสูตรท่ีมีการฝึกอบรมกันมีเนื้อหาท่ีซ้ าซ้อนกันหรือย
บางคร้ังวิทยากรคนเดียวกันพูดในเนื้อหาท่ีซ้ าซ้อนกัน 
ดังนั้น การฝึกอบรมในลักษณะแบบนี้ เป็นการฝึกอบรม
โดยการใช้งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า ผลท่ีได้รับก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง 

5)  การแต่งต้ังโยกย้าย 
ประเด็นนี้ ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญมากของ สตช.  

ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  หน่วยงานท่ีไ ด้รับ

มอบหมายให้ปฏิ บัติหน้าท่ีเ ก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ หรือเรียกว่า หน่วยงานท่ี
มีความ รู้ความ รู้สามารถเช่ียวชาญ เฉพาะด้าน และ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีสังกัดในหน่วยงานนี้ เรียกว่า เจ้าหน้าท่ี
ผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ซ่ึงเมื่อตรวจสอบ
จากความเป็นจริงแล้ว ก็พบว่า ไม่ได้เป็นเช่นท่ีต าแหน่ง
หน้าท่ีได้ก าหนดไว้  เหตุผลท่ีส าคัญ ก็คือ การแต่ง ต้ัง
โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีต ารวจในสังกัด  ให้ไปด ารงต าแหน่ง ยัง
หน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะต าแหน่ง  ผกก., รอง ผกก. และ 
สว. และเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ี ได้รับการแต่งต้ังโยกย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน  บางรายไม่เคยปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์มาก่อนเลย 
หรือหนักไปก ว่านั้นบุคคล ดังกล่าวยังไ ม่เคยผ่านม า
ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อนเลย แต่ถูกโยกย้ายเข้า
มาท าให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจรายดังกล่าว ยังไม่มีความรู้ความ
ช านาญในด้านนี้เลย เมื่อถึงเวลาต้องปฏิบัติหน้าท่ีก็อาจจะ
เกิดความเสียหาย กระท่ัง ต้องถูกฟ้องคดีอาญาและถูก
ด าเนินการทางวินัย       อีกด้วย เช่น  คดีค้ามนุษย์คารา
โอเกะชมดาว  คดีนาตารี  เป็นต้น   

การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีใ ห้ประสบผลส าเ ร็จ ท่ี
เรียกว่ามีความเช่ียวชาญ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในด้านนี้มา
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 ปี ซ่ึงจะมีท้ังความรู้ความสามารถ
และยังสามารถประสานงานกับหน่วยงานนอกหน่วย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  ดังนั้น  
หากจะมีการแก้ไขในประเด็นนี้  ก็ควรท่ีจะต้องก าหนด
เงื่อนไขในการด ารงต าแหน่งในหน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น  บก.ปคม. ฯลฯ ว่าต้องเคย
ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามปัญหา
การค้ามนุษย์ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยผ่านการอบรม
หลักเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวมาแล้ว มิฉะนั้น จะไม่สามารถ
แต่งต้ังโยกย้ายมาด ารงต าแหน่งไ ด้  ซ่ึง ก็เป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม   ซ่ึง ถ้าสามารถ
แก้ไขปัญหานี้ ไ ด้ ก็สามา รถท่ีจ ะแก้ไ ขปัญหาการ ท่ี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความช านาญได้
เป็นอย่างมาก 

 
7. บทสรุป 

เมื่อกล่าวถึงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย จากการฝึกอบรมท่ีผ่านมา 
พบว่า มีการฝึกอบรมทุกปี เนื่องจากภาครัฐได้จัดสรร
งบประมาณจ านวนมากเพ่ือมาใช้ในการฝึกอบรม แล้วเหตุ
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ใดกา รปฏิ บัติหน้าท่ีผ่ านม า ยั ง เกิด ปัญหาด้านกา ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีจงใจกระท า หรือผิดพลาดอันเกิดจาก
ความขาดความรู้ จนน าไปสู่การถูกด าเนินคดีอาญา และ
ด าเนินการทางวินัยอย่าง ร้ายแรง  ประกอบกับ จาก
รายงานการปัญหาการค้ามนุษย์ประจ าปี 2560 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังได้วิตกกังวล ในเร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิด และ
ได้รับประโยชน์จากกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ ท าใ ห้การ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเป็นไปได้ยาก
ข้ึน  และยังพูดถึงการให้งบประมาณบางส่วนท่ีจะใ ช้ใน
การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องและ
ไม่เก่ียวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหาเหล่านี้  ไ ด้
ส่งผลต่อการจัดล าดับประเทศท่ีมีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มากน้อยเพียงใด  ซ่ึง ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

จากเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า รัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการค้ามนุษย์ใ ห้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ
อย่างมาก เนื่องจากยังมองว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐ เข้าไป
เก่ียวข้องในลักษณะกระท าความผิด เหตุผลอาจมาจาก
การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐเองขาดความรู้ ความสามารถ ในระดับ
เช่ียวชาญ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีไม่สามารถตัดสินใจใน
การสืบสวน สอบสวน ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การสร้าง
เคร่ืองมือพิเศษ ท่ีเ รียกว่า Chat BOT  ในรูปแบบของ 
Line BOT เพ่ือตอบค าถามอัตโนมัติเก่ียวกับข้อกฎหมาย 
การสืบสวน การสอบสวน  และการช่วยเหลือเยียวยา
เหย่ือค้ามนุษย์  มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมการด าเนินคดีไ ด้ทุก
ด้าน ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติไ ด้น้อยมาก 
ฉะนั้น การเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว โดยผ่านทางโปรแกรม  
Chat BOT  ในรูปแบบของ Line BOT  จึง เป็นการเติม
เต็มในส่วนของเนื้อหาท่ีขาดเคร่ืองมือพิเศษท่ีจะใ ห้

ค าปรึกษาอย่างเร่งด่วน ตลอด 24 ช่ัวโมง ไ ด้อย่างลงตัว 
โดยตัวของโปรแกรมนี้สา มารถแก้ไ ข เ พ่ิมเติม ไ ด้
ตลอดเวลา  ท าให้ส้ินเปลืองงบประมาณในการด าเนินการ
น้อยมากเมื่อเทียบกับการท่ีจะต้องจัดการฝึกอบรมทุกๆ ปี 
และท่ีส าคัญเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านนี้ สามารถเข้าไป
ใช้ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทางโปรแกรม 
Line ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันโดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใ ช้จ่าย
ใดๆ ท้ังส้ิน 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอ แนวคิดเ ร่ือง “บิทคอยน์ กับเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล” ซ่ึงจะกล่าวถึงความเป็นมาของบิทคอยน์ และบล็อกเชน วิเคราะห์บิทคอยน์ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ และนัก
ลงทุน โอกาสและอุปสรรคของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตของประเทศไทย ซ่ึงนับเป็นทางเลือกใหม่ของมิติทางเศรษฐกิจของ
ประไทยในการตัดสินใจน าเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้ และพร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับความเจริญด้านสังคม ธุรกิจ และสร้าง
นวัตกรรมควบคู่กันไป ส่ิงท่ีเห็นคือ เศรษฐกิจดิจิทัลไม่จ าเป็นต้องแยกออกจากเศรษฐกิจปกติ เพียงแต่เศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็น
กลไกส าคัญในการเปล่ียนแปลงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม  ประเด็นส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องเร่ิมจาก
การมีผู้น าท่ีดี สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีเป็นความท้าทายท้ัง 7 ประเด็นคือ โมบิลิต้ี , โซเชียล เว็บ , บ๊ิกดาต้า , 

อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที), คลาวด์, แมชชีน และโดรนกับหุ่นยนต์  ส าหรับประเทศไทยมีโอกาสก้าวกระโดดไปข้างหน้าแต่
ต้องอาศัยนโยบายจากการเปล่ียนแปลงของภาครัฐ เพ่ือให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ได้แก่ 1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 2. รูปแบบธุรกิจใหม่ 3.อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ 4.โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัล 5.รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 6. การหลีกเล่ียงด้านมืด และ 7.เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนดังกล่าวจ าเป็นต้องรวมถึงการท างานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย ซ่ึงการวางโครงสร้างท้ังหมดต้องมีความแข็งแรงเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ค าส าคัญ: บิทคอยน์; เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
 

Abstract 
 Articles of this literature review is to propose the concept of " Bitcoin of Digital Economy" which 
discusses the history of Bitcoin and Blockchain  such as analyzing Bitcoin in view of economists and 
investment opportunities. and obstruction of the digital economy of the future. This is the new way of the 
economic dimension of the decision in Thailand led to the digital economy. And Thailand, 4.0 to leverage 
the growth of social business and innovation together. What you see is Digital economy need not be 
separated from the regular economy. But the digital economy It is an important mechanism to change 
every part of the economy and society. Key issues in the development of the digital economy. To start 
from a good leader. Strategies can the technology is a challenge for the 7 issues. Is mobility, social web, 
big data, Internet of Things (IoT) ,cloud ,machine and robot drones. In Thailand, a leap forward, but it 
requires a change of policy by the government. The digital economy is a truly are.1. Drivers for the Digital 
Economy 2. New Business Models 3.The New Technology Industries 4.The Digital Economy 
Infrastructure 5.Government in the Digital Economy 6. Avoiding The Dark Side and 7.Leadership for 
Transformation Such modifications have included work with state agencies. The structure must be strong 
infrastructure. 
Keywords: bitcoin; digital economy 
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1. บทน า 
ปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าโลกเทคโนโลยีนั้น

พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีมากมายเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีของโลกการเงินท่ีได้มีการพลิกโฉม
อย่างมากมายเพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้ใ ช้บริการ และเมื่อพูดถึง เทคโนโลยี
ทางด้านการเงินนั้น จะไม่พูดถึงสองเทคโนโลยีท่ีพลิกโฉม
โลกการเงินอย่าง บล็อกเชน และ บิทคอยน์ ไม่ได้ เมื่อไม่ก่ี
ปีมานี้สกุลเงินบิทคอยน์ สกุลเงินดิจิตอลชนิดหนึ่ง  ไ ด้รับ
ความนิยมเป็นอันมาก จนท าให้มีราคาทะยานข้ึนสูงหลาย
ร้อยเท่าตัว เรียกได้ว่าหากลงทุนในบิทคอยน์นั้นไ ด้ก าไร 
มากกกว่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หลายร้อยเท่าตัวเลยทีเดียว ท้ังนี้ความ
นิยมของสกุลเงินบิทคอยน์นั้นเกิดจากความสะดวก 
ปลอดภัย และใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเดินทาง นอกจากนี้ยัง
มีการเสริมทัพด้วย เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีจัดไ ด้ว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่แห่งโลกการเงินท่ีจะช่วยให้การจัดการกับ
สกุลเงินบิทคอยน์ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
มากย่ิงข้ึนอีก เทคโนโลยีบล็อกเชน มีจุดเด่นท่ีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในวงกว้าง จึงท าใ ห้
เกิดความเช่ือถือเป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูก
สร้างข้ึนจากไอเดียของ Satoshi Nakamoto คือผู้คิดค้น
สกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ ดังนั้นท้ังสองระบบจึง ถู ก
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและเรียบง่าย ด้วยจุดเด่นของ
การเข้าถึง ข้อมูลการโอนอย่างง่ายดาย และมีความ
น่าเช่ือถือท่ีสูงเพราะผู้ใช้ทุกคนสามารถท่ีจะเข้าถึงและ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้สกุลเงินดิจิตอลบิท
คอยน์ได้เอง โดยไม่ต้อง ผ่านตัวกลางใด ๆ นอกจากนี้
เ ทคโ น โ ล ยีบ ล็อก เ ชน ยั ง มี จุ ด เ ด่น คือ ช่ วยก า จั ด
ค่าธรรมเ นียมท่ีต้อง เสียให้บุคคลท่ีสามผู้ตรวจสอบ
สถานการณ์โอนและรับเงินอย่างธนาคาร ท าใ ห้การท า
ธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิตอลบิทคอยน์ผ่านเทคโนโลยี
บล็อกเชนนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 
จึงเป็นท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  

Bitcoin (บิทคอยน์) เกิดข้ึนเมื่อ ปี 2008 และ
ได้ รั บความ นิ ยมเ พ่ิม ข้ึน ทุก ปี  เนื่ อ ง จ ากความ มี
ประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมการเงิน โดยผู้ใช้สามารถท่ี
จะส่งเงินให้กันได้โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องใ ช้รหัสของบัตร
เครดิต จึงเป็นท่ีนิยมในเร่ืองของความปลอดภัยจากการ
โจรกรรมข้อมูล และเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ยัง ช่วย
อ านวยความสะดวกในการโอนเงินสกุลเงินบิทคอยน์ไปยัง

ผู้รับต่าง ๆ โดยมีการยืนยันจากผู้ใช้ และระบบจะมีการ
บันทึกข้อมูลไว้เป็นสาธารณะจึงยากต่อการท่ีจะแก้ไข หรือ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  (Davidson, De Filippit, 
& Potts, 2016) 

Bitcoin (บิทคอยน์) คือสกุลเงินในรูปแบบของ
ดิจิทัล ถูกสร้างข้ึนมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็น
เจ้าของ บิทคอยน์ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้
เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท บิทคอยน์ถูกสร้าง
ข้ึนมาด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัท
ใหญ่ๆ ท่ัว โลก โดยระบบของบิทคอยน์ถู กรั นโ ดย
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานท่ัวโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ใน
การถอดสมการคณิตศาสตร์ บิทคอยน์ถือเป็นสกุลเงินแรก
ของโลกท่ีถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) 
(Siambc, 2017) 

Bitcoin (บิทคอยน์) คือการแลกเปล่ียนเงินตรา
ชนิดหนึ่ง ท่ีเป็นสกุลเงินในโลกดิจิตอล โดยผู้รับและผู้จ่าย
จะสามารถท าการโอนเงินตราได้ด้วยการเข้ารหัสโดยไม่
ต้องมีตัวกลาง หรืออาจผ่านตัวประสานของรับท่ีเป็นแบบ 
เรียลไทม์ หรือท่ีเรารู้จักกันในช่ือของเทคโนโลยี “บล็อก
เชน” (Blockchain)  

Blockchain (บล็อกเชน) คือเทคโนโลยีท่ีใ ช้ใน
การท าธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลท่ีสาม หรือไม่ต้อง
ผ่านคนกลาง ด้วยแนวคือท่ีว่าการท าธุรกรรมการเงินท่ีไม่
ต้องผ่านคนกลางนั้นจะมีความน่าเช่ือถือได้มากกว่าซ่ึงการ
ใช้บล็อกเชนนั้นจะท าใ ห้การท าธุรกิจออนไลน์ต่าง ๆ
เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน โดยบล็อกเชนก็
เปรียบเสมือนการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งซ่ึงสามารถแชร์ไปได้
เป็นห่วงโซ่ หรือ chain โดยท่ีทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ
ของข้อมูลนั้น ๆค่ะ ดังนั้นเมื่อข้อมูลถูกบันทึกไว้ในบล็อก
เชนแล้วจึงยากต่อการเปล่ียนแปลงหรือถูกแก้ไข  โดย
บล็อกเชนถูกน ามาใช้อย่างกว้าวขวางในการจัดการสกุล
เงินบิทคอยน์หรือสกุลเงินในโลกดิจิตอล เพราะความ
เช่ือถือในเร่ืองความปลอดภัยท่ีค่อนข้าง สูง  (Siambc, 
2017) 

ซ่ึงก็จะเห็นได้ว่า บิทคอยน์กับบล็อกเชนนั้นไม่ใช่
ส่ิงเดียวกันแต่ก็มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่าง ย่ิง  เพราะ
เทคโน โลยีบ ล็อกเ ชนนั้น ถูกน าม าใ ช้เ พ่ือเ พ่ิมความ
ปลอดภัยกับการจัดการสกุลเงินบิทคอยน์ โดยการจัดการ
สกุลเงินบิทคอยน์ เพ่ือความปลอดภัยนั้นจะช่วยเพ่ิมความ
มั่นใจให้กับผู้ใช้ โดยการใ ช้การโอนรับด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน และอาจใช้กระเป๋าสตางค์เก็บสกุลเงินบิท
คอยน์อย่าง Ledger Nano S Ledger Blue, Trezor 
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หรือ KeepKey Hardware Wallet ไปให้ผู้รับได้โดยตรง
โดยท่ีไม่ต้องผ่านตัวกลางค่ะ จึงถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่าง
มากใน ยุค Fintech และ E-Commerce ท่ี กา รท า
ธุรกรรมต่าง ๆทางการเงินนั้นท าได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
คลิก ท้ังยังมีการป้องกันในความปลอดภัยของการโอนเงิน
ได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเอง และยังช่วยในการเพ่ิม
ความปลอดภัยในการเก็บรักษาสกุลเงินดิจิตอล ซ่ึงการท่ี
เลือกใช้หลายๆเทคโนโลยีร่วมกันก็จะช่วยเก้ือหนุนซ่ึง กัน
และกัน และช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการจัดการมาก
ข้ึนได้อีกด้วยผู้ใช้บริการสามารถท่ีจะโอนเงินสกุลเงิน 
(Siambc, 2017) 

Bitcoin  คือสกุลเงินดิจิทัลท่ีถูกคิดค้นข้ึนมา 
เพ่ือใช้จ่ายเงินหรือแลกเปล่ียนสินค้าแบบใหม่ แทนท่ี
เงินตราสกุลดังเดิมต่าง ๆท่ีเราเคยใช้เป็นเวลานานแล้ว 
เช่น สกุลเงินดอลล่าสหรัฐ  สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น สกุลเงิน
ยูโร หรือเงินบาทของไทย ซ่ึงปกติแล้วหน้าท่ีของเงินคือ
เป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ ซ่ึง เงินตราใน
รูปแบบใหม่ สกุลเงินบิทคอยน์ นี้ก็ท าหน้าท่ีเ ช่นเดียวกับ
ส่ิงท่ีเงินตราต่าง ๆ ท่ีเคยท ามา เพียงแต่จะมีความแตกต่าง
จากระบบเดิมอย่างชัดเจน หลักการพ้ืนฐานของเงิน จะ
ทราบว่าโลกนี้มีหลายส่ิงหลายอย่าง ท่ีสามารถท าหน้าท่ี
เป็นเงินได้ เช่น แร่ธาตุบางชนิด หรือส่ิงของท่ีหายากโดย
ส่ิงเหล่านั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. เป็นส่ิง ท่ีทุก
ฝ่ายยอมรับในมูลค่า  2. ยากในการปลอมแปลง 3. 
สามารถส่งต่อได้เปล่ียนมือไ ด้ 4.คงทนไม่เ สียหายง่าย
เกินไป ซ่ึงบิทคอยน์ ถูกออกแบบมาในระบบการเงิน
ออนไลน์โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครบถ้วน เช่นเดียวกัน
กับระบบเงินตราแบบด้ังเดิม อีกหนึ่งคุณสมบัติท่ีบิทคอยน์
ต่างจากระบบเงินตราอ่ืนคือ บิทคอยน์เป็นระบบท่ีไม่ได้อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลโดยธนาคารหรือรัฐบาลใดๆ แต่อยู่
ไ ด้ ด้วยข้อตกลง ของ ผู้ ใ ช้ และความซับ ซ้อนของ
คณิตศาสตร์เพียงเท่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติของบิท
คอยน์ ท่ีไม่ได้บังคับตัวเองให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
องค์กรธนาคารขนาดใหญ่ หรือภาครัฐ ท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารปริมาณเงินนี้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทาง ธุรกรรม
ลดน้อยลงจากการใช้สกุลเงินตราแบบด้ัง เดิมอย่างมาก 
บิทคอยน์ คือข้อตกลงของผู้ท่ีจะใ ช้ข้อมูลท่ีเข้ารหัสทาง
คณิตศาสตร์  21  ล้ าน ชุด ว่า จะ เ ป็นส่ิ ง ท่ีเ รา ไ ว้ ใ ช้
แลกเปล่ียนสินค้าและบริการแทนเงินสกุลแบบด้ังเดิม โดย
ท่ีแต่ละบิทคอยน์ จะไม่สามารถปลอมแปลงได้ แต่ละบิท
คอยน์จะถูกสร้าง เข้าสู่ระบบโดยซอฟแวร์ท่ีเ รียกว่า 
bitcoin mining ท่ีจะใช้สูตรค านวณทางคณิตศาสตร์ข้ัน

ซับซ้อนท่ีท าขณะนี้มีการค้นพบบิทคอยน์ ใหม่ ๆเข้าสู่
ระบบจากท่ัวโลกในอัตรา 6 บล็อก/ช่ัวโมง โดยท่ีแต่ละ
บล็อกเท่ากับ 25 บิทคอยน์ ในท้ายท่ีสุดแล้วจ านวนบิท
คอยน์ท่ีจะมีในระบบได้แค่ 21 ล้านชุดเท่านั้น โดยท่ีใน
บล็อกแรกของบิทคอยน์ถูกสร้างข้ึนจากบุคคลลึกลับท่ีใ ช้
ช่ือว่า Satoshi Nakamto (www.bitcoin.org) ในวันท่ี 3 
มกราคม 2552  จึงได้มีการต้ังช่ือหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสกุล
เงินบิทคอยน์ว่า 1 Satoshi  ระยะท่ีผ่านมาได้เร่ิมน าเงิน
บิทคอยน์มาใช้เพ่ือซ้ือสินค้าและบริการจากร้านค้าท่ัวไป
และร้านค้าออนไลน์มากข้ึน เช่น  www.overstock.com 
ของสหรัฐ ร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีเปิดใช้บิท
คอยน์ รวมถึงร้านอาหารและโรงแรมบางแห่งเป็นต้น 
นอกจากนี้มีการน าบิทคอยน์ไปแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงิน
จริงและมีกา รก าหนดอัตราแลกเปล่ียนเอง ภายใ น
เครือข่าย ด้วยเหตุนี้บิทคอยน์จึงเป็นช่องทางในการเก็ง
ก าไรในรูปแบบใหม่ท่ีเย้ายวนให้นักเก็งก าไรเข้ามาสนใน
ลงทุนในบิทคอยน์เพ่ิมมากข้ึน 

เราควรรับมือกับบิทคอยน์ อย่างไร บิทคอยน์จะ
มาแทนท่ีดอลลาร์ ยูโร บาทหรือเปล่า นายดอน แท็ปส
ก๊อตต์ กล่าวว่า ผมคิดว่า ในช่วงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
เราะจะมีสกุลเงินกระดาษ และก็จะมีสกุลเงินเข้ารหัส
ใหม่ๆ อีกมากมายอย่าง Bitcoin ,Etherium และอ่ืนๆ 
อย่างเช่น มีแม่บ้านคนหนึ่งช่ือ แอนนา ลี โดมิง โก เป็น
เวลา 20 ปีท่ีเธอไปท่ีธนาคาร น าเช็คมาข้ึนเงินข้ึนรถ
โดยสารกลับ แล้วไปยังส านักงานของ Western Union ท่ี
ซ่ึงเธอจะส่งเงินไม่ก่ีร้อยดอลล่าร์ไปให้แม่ท่ีมะนิลา เงินใ ช้
เวลา 4 – 7 วันกว่าจะไปถึง แม่ไม่เคยรู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อ
ไร่ เงินท่ีเธอได้รับจะถูกชาร์จราว 10 เปอร์เซ็นต์ โดย 
Western Union และต้องใช้เวลางานไป 5 ช่ัวโมง ในการ
เดินทางไปรับเงิน แต่ปัจจุบันนี้ แอนนา ลี โดมิงโก มีบัญชี
มือถือ กระเป๋าเงินในมือถือท่ีช่ือว่า Abra และ Abra นี้ใช้
ในการส่งเงินกลับบ้าน เมื่อ 6 เดือนท่ีแล้วเป็นคร้ังแรกท่ี
เธอกดเงิน 300 ดอลล่าร์สหรัฐ มันได้สร้างกุญแจเข้ารหัส
และเธอส่งเงินดังกล่าว แบบ peer-to-peer ไปยังอุปกรณ์
มือถือของแม่ โดยไม่ผ่านธนาคารมันใช้เวลาไม่ถึง วินาที 
ไม่ใช่ 4 – 7 วัน เหมือนเมื่อก่อน มันใช้เวลาราว 10 นาที 
เพ่ือให้บล็อกสร้างข้ึนจากนั้นแม่จะได้เงินแปโซฟิลิปปินส์
มาได้อย่างไร จากนั้น แม่มองในอุปกรณ์มือถือ มันจะ
คล้ายๆกับ Uber คือจะมีรถจ านวนมากว่ิงอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง
เรียกว่า Abra Teller และพนักงานจะฝากถอนเงินระดับ 
5 ดาวนี้ เขาอยู่ห่างออกไปแค่ 5 นาทีเธอคล๊ิกเข้าไป เจ้า
หนุ่มคนนั้นก็มา เอาเงินแปโซฟิลิปปินส์มาให้และเธอเอา
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มันใส่กระเป๋า ท้ังหมดนี้ใช้ค่าใช้จ่าย 1.2 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 
Western Union ต้องเปล่ียนแปลง อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ในหลายๆ ตัวอย่างท่ีแสดงว่าสกุลเงินท่ีเข้ารหัสดิจิทัลมีผล
ทางบวกอย่างไร แต่เงินกระดาษจะยังมีอยู่ตราบเท่าท่ีชาติ
รัฐยังคงมีอยู่ และชาติรัฐก็จะยังคงอยู่ในอนาคตท่ียังคง
มองเห็นได้ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปก็คือ ถ้าสกุลเงินอย่าง 
Etherium ,Bitcoin หรืออะไรก็ตาม กลายเป็นสกุลเงินท่ี
คนมีใช้อย่างกว้างขวาง และธนาคารกลางท่ีฉลาด ก็จะน า
มันมารวมด้วยในฐานะส กุลเงินทางเลือกในระบบ
เศรษฐกิจ เรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสมากมายในตอนนี้และ
แอนนาลี โดมิงโก ตอนนี้ได้เวลากลับคืนมา 5 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ และแม่ของเธอรู้ว่าเงินจะไปถึงเมื่อไร และไม่ต้อง
เสียเงินท่ีมีค่าของเธอ 10 เปอร์เซ็น และนั่นก็เป็นหนึ่ง ใน
หลายสิบเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน แต่ก็มีความท้าทาย
หรืออุปสรรคมากมายอยู่ เช่นบางทีรัฐบาลอาจจะปิดก้ัน 
บางทีคนไม่ดีอาจจะใช้ประโยชน์มัน บางทีชุมชนเองก็
อาจจะไม่หาวิธีท่ีจะก ากับดูแลตัวเอง เหมือนท่ีชุมชน
อินเตอร์เน็ตแต่เดิมนั้นท า  ยังมีปัญหาใหญ่มากมายท่ีเรา
ต้องเผชิญ (Richteam, 2016) 

หากมองบิทคอยน์ผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์ 
ขอเร่ิมต้นในเร่ืองของเงินเฟ้อ เพราะ เงินเฟ้อคือการท่ี
ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้เงินท่ีเรามี ซ้ือ
ของได้ลดลง เช่น เรามีเงินหนึ่งร้อยบาท ข้าวกะเพราไก่
จานละ 25 บาท เราซ้ือได้ 4 จาน แต่พอข้าวข้ึนราคาเป็น 
50 บาท เราก็ซ้ือได้แค่ 2 จาน เป็นต้น ภาวะเงินเฟ้อนี้เป็น
ส่ิงท่ีเกือบทุกประเทศต้องประสบพบเจอ ไม่พ้นแม้กระท่ัง
ประเทศไทยหรือยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกา ทุกคนคงเคยได้
ยินข่าวการอัดฉีดเงินเข้าระบบของประเทศต่าง ๆ  การเพ่ิม
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุหนึ่งของการเกิดเงิน
เฟ้อ หากคิดง่ายๆ ถ้าผลิตเงินกันออกมามาก ๆ  เงินก็หาได้
ง่ายๆ แบบนี้ก็ไม่มีค่าแล้ว เช่นในซิบบับเวย์ท่ีมีการผลิต
เงินออกมาเพ่ือจ่ายหนี้จ านวนมาก จนท าใ ห้สุดท้ายแล้ว
เงินนั้นกลับกลายเป็นไม่มี ค่าไปเลย  บิทคอยน์เอง ถูก
ออกแบบมาโดยเล่ียงปัญหา บิทคอยน์นั้นมีจ านวนจ ากัด
อยู่ท่ี 21 ล้านบิทคอยน์ ทุก ๆ 4 ปี จ านวนบิทคอยน์จะถูก
ผลิตหรือขุดออกมาลดลงคร่ึงหนึ่งด้วย ท าใ ห้เราสามารถ
ค านวนได้เลยว่า ณ ปีไหน จะมีบิทคอยน์จ านวนเท่าไหร่ 
โดยบิทคอยน์จะถูกผลิตออกมาครบ 21 ล้านบิทคอยน์ใน
ปี 2140 การจะขุ ดบิทคอยน์น้ัน เกิด จากการใช้
คอมพิวเตอร์รันเพ่ือแก้สมการทางคณิตศาสตร์อัน
ซับซ้อน นี่หมายความว่าอยู่ดี ๆ ใครจะมาผลิตบิทคอยน์
ออกมาเองไม่ได้ อัดฉีดบิทคอยน์เข้าระบบตามใจไม่ได้ ถือ

ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้บิทคอยน์เกิดภาวะเงินเฟ้อไปได้
ทางหนึ่ง 

บิทคอยน์ยังเป็นทางออกให้ในหลายประเทศท่ี
เกิดปัญหาเงินเฟ้อ เช่น เวเนซูเอล่าท่ีในปี 2014 มีอัตรา
เงินเฟ้อถึง 63% และคาดการณ์กันว่าส้ินปี 2016 อาจจะ
มีอัตราเงินเฟ้อถึง 275% ประชาชนจึงหันมามองทางเลือก
ต่าง ๆ และใช้งานบิทคอยน์มากข้ึน 

ส่วนในเร่ืองของเงินฝืด แม้จะเป็นท่ีถกเถียงกัน
ว่าเงินฝืดดีหรือแย่กับเศรษฐกิจอย่างไร นี่อาจจะไม่ใ ช่ส่ิง
ส าคัญมากนักเมื่อมองท่ีการใช้งานบิทคอยน์ เมื่อเรามา
มองกันว่าบิทคอยน์ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีมูลค่าเ พ่ิม ข้ึน
ในระยะยาว อุปสงค์มีจ ากัด แต่อุปทานมีแนวโน้มเพ่ิม ข้ึน 
คงไม่ใช้เร่ืองแปลกท่ีผู้คนจะเลือกใช้งานและลงทุนในบิท
คอยน์ในระยะยาวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญบิท
คอยน์ถูกออกแบบมาให้แบ่งออกได้เป็น 8 ทศนิยมครับ 
เมื่อภาวะเงินฝืดท าให้ราคาสินค้าและบริการลดลง เงิน
หนึ่งหน่วยซ้ือของได้มากข้ึน ก็ไม่เป็นปัญหาครับ เช่น 
สมมติหนึ่งบิทคอยน์ตอนนี้ราคาประมาณ 2 หมื่นบาท จ่าย
ค่าโรงแรมสุดหรูในมัลดีฟได้หนึ่งคืน ในอนาคตค่าโรงแรม
ลดลงเหลือสองพัน เราก็ใ ช้บิทคอยน์ 0.1 บิทคอยน์จ่าย
เป็นต้นครับ โดยใช้น้อยสุดได้ท่ี 0.00000001 หมดกังวลเ ร่ือง
เงินฝืด แม้ความคิดเห็นในเ ร่ืองของผลกระทบของบิท
คอยน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
แต่เช่ือว่าบิทคอยน์จะสร้างการเปล่ียนแปลงต่อโลกนี้ในทุก
มิติได้ไม่น้อยเลยทีเดียว (Srupsrisopa, 2016) 

ถ้าวิเคราะห์ในมุมมองของนักลงทุน ในส่วนของ 
Bitcoin สมัยก่อนว่าในยุคแรกเ ร่ิมมีแต่คนท่ีเป็นกลุ่ม 
Geek หรือกลุ่มเฉพาะเท่านั้นท่ีซ้ือ โดยตอนนั้นก็ยังไม่มี
ร้านค้าหรือสถานท่ีท่ีมายอมรับเงินดิจิทัลตัวนี้  ถึงแม้ 
Bitcoin จะก าเนิดมานานแล้วก็ตาม ซ่ึงจุดเปล่ียนจริง ๆ 
ของ Bitcoin นั้นคือช่วงต้นปี 2017 เกิดเหตุการณ์กระแส
ความสนใจเร่ิมมีการเข้ามาซ้ือเหรียญ ท าให้ผู้คนเร่ิมเข้ามา
ลงทุนมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะก าไรท่ีได้สูงมากและสามารถ
เร่ิมต้นเทรดได้ง่ายๆ ในปี 2015 คนมองเห็นว่า Bitcoin 
เหมือนแชร์ลูกโซ่ แต่เ ร่ิมต้นคือวันท่ี 1 เมษายน 2017 
ประเทศญี่ปุ่นเร่ิมสามารถน าเงิน Bitcoin มาซ้ือขายสินค้า
ได้ และในหลาย ๆ ประเทศเร่ิมเปิดรับมากข้ึนเร่ือย ๆ จึง
ท าให้เกิดความนิยมข้ึนในระดับขับเคล่ือนประเทศได้ซ่ึง
การซ้ือขายเงิน Cryptocurrency นี้กลายมาเป็นการ
แลกเปล่ียนท่ีจะเปล่ียนโลกได้ เพราะไม่ต้องมีคนกลางใน
การซ้ือขาย และในอนาคตเช่ือว่าการซ้ือขาย จะกลายมา
เป็นการซ้ือรูปแบบ Token ท าให้กลุ่ม ผู้เล่นหุ้นในตลาด 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 282 ~ 

Wall Street หันมาจับตามองและหลายๆคนได้ก้าวเข้ามา
เป็น trader เต็มตัวไม่เพียงแค่มูลค่าของ Bitcoin ท่ีเติบโต
สูง แต่ยังมี Cryptocurrency อีกหลายตัวท่ีไ ด้เติบโตข้ึน
ในปี 2017 นี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุล Ethereum ท่ีโตข้ึน
เป็น 400 US$ จาก 10$ และการเทรดเหล่านี้สามารถท า
ได้ง่าย เพียงแค่สมัครเว็บไซต์และยืนยันตัวตนเท่านั้นเอง
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการเทรด Cryptocurrency นี้
ยังมีความไม่แน่นอนว่าเป็นเ ร่ือง ถูกต้องหรือไม่ เพราะ
ภาครัฐฯยังไม่ประกาศออกมาชัดเจนว่า ประเทศไทยจะ
เป็นอย่างไร ซ่ึงต่างประเทศหลายๆแห่งให้การยอมรับแล้ว 
และเช่ือว่าจะมีความชัดเจนในปี 2018 นี ้ ส าหรับมุมมอง
การลงทุนกับ Bitcoin (Cryptocurrency) ในวงเสวนานี้
เช่ือว่าในปี 2018 นี้  Bitcoin หรือ Cryptocurrency จะ
เร่ิมเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดข้ึนบน ICO (Initial Coin 
Offering)ใหม่ๆ ท่ีจะมีก าลังการลงทุนมหาศาล จึงต้องจับ
ตามอง แต่โดยรวมเร่ือง Cryptocurrency จะคล้ายการ
ลงทุนตลาดหุ้น แต่ไม่เหมือนตรงท่ีไม่มีตัวกลางมาควบคุม 
ท าให้การเติบโตนั้นสูงมาก ๆ และก็มีโอกาสลงต่ ามาก ๆ
ภายในเวลาอันส้ัน ซ่ึงถือได้ว่ามีความเส่ียงสูงมากประเด็น
ส าคัญท่ีพูดถึงวงการนี้ว่า จะมีการพัฒนาหลัก ๆ อยู่ 4 
ระดับท่ีจะท าให้โลกของ Cryptocurrency นี้เติบโตข้ึนจน
สามารถเทียบกับเงินสกุลหลักในปัจจุบันได้คือ 

1. Internet of Money ท่ีสามารถท าให้เราโอน
ถ่ายเงินได้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านธนาคารซ่ึง เป็นตัวกลาง 
หรือท่ีเรียกว่าระบบกระจายศูนย์กลาง Decentralization 
โดยมี Bitcoin เป็นสกุลเงินแรกของโลกดิจิทัล 

2. Beyond Finance คือการสร้างมูลค่า ท่ี
นอกเหนือจากเงินให้กับ Cryptocurrency เช่นระบบการ
ยืนยันท่ีดินบน Blockchain โดยรัฐบาลของประเทศ 
ฮอนดูรัส เป็นต้น 

3. Generalize Platform หรือระบบท่ีท าให้เรา
สามารถสร้าง Blockchain ได้ง่าย ๆ เ พ่ือน าไปต่อยอด
เหรียญสกุลต่าง ๆ ข้ึนมาเองได้ คล้ายกับคนท่ีต้องการขาย
ของออนไลน์แต่เปิด Website เองไม่เป็น ก็ไปเปิดเพจบน 
Facebook แทนก็สามารถขายได้เหมือนกัน เป็นต้น 

4. Decentralize Exchange ระ บบกา ร
แลกเปล่ียน Token ระหว่างเงินสกุลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้อง
ผ่านตัวกลาง ซ่ึงคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในปี 2018 นี ้

ส่วนประ เ ด็นความ เ ส่ี ย ง ของ กา รลง ทุ น 
Cryptocurrency วงเสวนากล่าวว่า เ ร่ืองการซ้ือขาย 
Cryptocurrency ส าหรับมือใหม่ ณ ตอนนี้ ถ้าอยากเข้า

มาเทรดในปี 2018  จะต้องยอมรับความเส่ียง เพราะ
หลายๆคนท่ีเล่นกันมาก่อนหน้านี้ได้ก าไรไปแล้ว และราคา
มีมูลค่าสูงข้ึนเร่ือย ๆ  โดยเขาได้แนะน านักลงทุนว่า ไม่ควร
น าเงิน 100% มาลงทุนเพ่ือเพ่ิมเป็น 2 เท่า แต่ควร
วางแผนท่ีจะลงทุนเพียง 20% เ พ่ือใ ห้กลายเป็นเงิน 
100% แล้วน าเงินนั้นไปต่อยอด จึงจะปลอดภัยกว่า และ
ยังมีค าแนะน าว่า เงินท่ีน ามาใช้เทรด ไม่ควรเป็นเงินท่ีกู้มา 
เพราะตลาดมีความผันผวนสูงจนเกินไป บางทีมูลค่า
อาจจะหายไปถึง 50%ในวันเดียว หรือจะโตข้ึน 200%ใน
วันเดียวก็ได้ ดังนั้นจึงต้องศึกษาท าความเข้าใจให้แน่ใจ
ก่อนลงทุนจะดีท่ีสุด 

ส าหรับทิศทางของตลาดเทรดเงินดิจิทัลก็มี
กองทุนอย่าง Crypto Hedge Fund หรือกลุ่มทุนการเงิน
ท่ีคอยเก็งก าไร กับค่าเงิน Cryptocurrency ซ่ึง ท่ัวโลกมี
อยู่กว่า 200 กองทุนและมีเงินทุนสูงกว่า 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ท่ีคอยติดตามMonitorค่าเงินต่าง ๆ  จึงท าใ ห้ผู้
ลงทุนไม่สามารถควบคุมความเส่ียงเอาไว้ได้เลยแม้แต่น้อย 
เพราะถ้ากลุ่มใหญ่เคล่ือนไหว ยังไงตลาดต้องมีความผัน
ผวนแน่นอน อย่างไรก็ตาม มีค าถามท่ีนักลงทุนกังวลว่า
มูลค่าของ Bitcoin ในปัจจุบันอาจจะเป็นฟองสบู่ใกล้จะ
แตกหรือไม่? มีค าตอบบนเวทีเสวนาว่า ก็ยังไม่สามารถ
คาดเดาได้ เพราะจะยังมีกลุ่มคนท่ีมีเงินเป็นหลักพันล้าน 
รอท่ีจะเข้ามาในตลาดอยู่อย่าง ต่อเนื่อง  ซ่ึงกล่าวได้ว่า 
Bitcoin มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น หากดูจากความต่ืนตัว
ของตลาด และปัจจุบันมีความต้องการ Demand ท่ีมาก
ข้ึนเพราะการขุดจะยากข้ึนเร่ือย ๆตามจ านวนผู้เข้ามา 
รวมไปถึงปัจจุบัน เงิน BTCกว่า 90% ถูกกลุ่มคนเพียงไม่
ถึง 1,000 คนถือครองอยู่แบบไม่มีการเคล่ือนไหว ซ่ึง ถ้า
กลุ่มนี้มีการเทขายแบบถล่มทลาย ก็อาจเกิดสภาวะค่าเงิน 
Bitcoin ด่ิงเหวก็เป็นได้ ถึงกระนั้นก็ตาม เมื่อเทียบตลาด 
Cryptocurrency ปัจจุบันยังมีมูลค่าการซ้ือขายไม่ถึง 1% 
ของตลาดเทรดหุ้นระดับโลก ซ่ึงเช่ือได้ว่าตลาดนี้จะมีการ
เติบโตข้ึนเร่ือย ๆในสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันท่ีคนมี
เงินก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารท าไม เพราะไม่ไ ด้
ดอกเบ้ียแล้ว เอามาฝากเป็นเงิน Cryptocurrency ท่ีเ ล็ง
เอาไว้ดีกว่า มีโอกาสงอกเงยกว่ามาก โดยในงานเสวนานี้ก็
ได้ให้ค าเตือนผู้ลงทุนหน้าใหม่เอาไว้ว่า “อย่าซ้ือตามคนอ่ืน 
ให้ศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวเองก่อนดีท่ีสุด” และ “วิธีเทรด
คือ เล็งตัวอะไรก็ได้ท่ีท้ังโลกเช่ืออยู่ ใ ห้เล่นตามกระแส 
Social ของโลก”ปัจจุบันเงินดิจิทัล Blockchain มี 2 
ชนิดคือ Public Blockchain และ Private Blockchain  
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โดย Public Blockchain คือเหรียญท่ีสามารถ 
Track Address การโอนเงินได้ต้ังแต่ต้นทางยันปลายทาง 
ซ่ึงข้อดีคือช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายการซ้ือขาย 
Transaction นั้นๆได้ แต่ข้อเสียคือไม่สามารถปกป้อง
ความลับได้เลย 

ส่วน Private Blockchain ออกแบบมาเพ่ือ
ปกป้องเส้นทางการจ่ายเงิน เ พ่ือใ ห้คนท่ีซ้ือ–ขายผ่าน
เหรียญนี้รู้สึกว่าไม่ต้องถูกดักข้อมูลการโอน โดยเหรียญท่ี
สามารถท าได้ ณ ปัจจุบันก็มีไม่ก่ีเจ้า ซ่ึง  Zcoin ก็เป็น 1 
ในเหรียญท่ีสามารถท าได้ และเป็นเหรียญฝีมือคนไทยอีก
ด้วย โดยทาง Zcoin มีเทคโนโลยีท่ีสามารถซ่อนตัว 
Transaction เอาไว้ ซ่ึงแม้แต่เจ้าของเหรียญก็ไม่มี สิทธ์ิดู 
เป็นเพียงคนสร้างเท่านั้น โดยเทคโนโลยีนี้ เขาต้ังใจท่ีจะ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เพราะเขาก็ให้นิยามของ
เงินนี้เอาไว้ว่า ไม่ได้สร้างมาเพ่ือให้คนไม่ดีมาใช้ แต่ต้ังใจให้
คนท่ีอยากรักษาความลับสามารถใช้แลกเปล่ียนได้อย่าง
สบายใจ 

ปัจจุบันประเทศไทยเปิดตัวศูนย์เรียนรู้สกุลเงิน
ดิจิ ทัลแห่ งแรกของ ประเ ทศไ ทย  Bitcoin Center 
Thailand มุ่งสร้างชุมชนคนรุ่นใหม่ ท่ีสนใจการลงทุน
เก่ียวกับ Cryptocurrency มีกิจกรรมสอนความรู้ใหม่และ
ฝีกอบรมกลุ่ม Startup และอนาคตพร้อมเปิดพ้ืนท่ี Co-
working Space พบปะแลกเปล่ียนของคนพันธ์ุเดียวกัน 
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา ท่ี ตึก RCA Zone G 
กรุงเทพ ได้มีการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ Bitcoin Center 
Thailand ซ่ึ ง ก่อ ต้ั ง ข้ึ น อ ย่ า ง เ ป็นทา ง กา ร   ด้ วย
วัตถุประสงค์ให้เป็น Community ท่ีมีกิจกรรมการสอน
ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ Cryptocurrency หรือสกุล
เงินดิจิทัลท้ังหมด ไม่ใช่เร่ืองของ Bitcoin เพียงอย่างเดียว 
และจะมีการฝึกอบรม Training ต่าง ๆ เช่นหุ้น หรือ 
Startup ต่าง ๆ และในอนาคตจะมีการท าเป็น Co-
working Space ร้านกาแฟท่ีเข้ามาพูดคุยแลกเปล่ียน
พบปะของคนใน community เล็ก ๆนี้ (Tribune, 2018) 

ในมุม ม มองของ น ายดอน  แ ท็ปส ก๊อตต์ 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2016) นักคิดระดับแนวหน้าของโลกด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นผู้ให้ค านิยามของค าว่า “Digital 
Economy” ร่วมเสวนาหัวข้อ เศรษฐกิจดิจิทัล โอกาส
และความท้าทายส าหรับประเทศไทย (Digital Economy 
Policy : Opportunity and Challenge for Thailand) 
กล่าวว่า ธนาคารกลาง ต้องท าหน้าท่ี  จัดการเ ร่ืองการ
ไหลเวียนของเงินตราในระบบเศรษฐกิจและท้ายท่ีสุดอาจ
ถูกแทนท่ีด้วยซอฟแวร์ แต่ไม่ใ ช่ในช่วง ชีวิตนี้  แต่การท่ี

ธนาคารจะเปล่ียนเข้าสู่ระบบเงินกระดาษดิจิทัล ซ่ึงมีชาติ
รัฐ เป็นเจ้าของจะท าใ ห้พวกเขามี เคร่ืองมือใหม่ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ มันยังท าลายส่วนของระบบการธนาคารท่ีมี
แนวโน้มด้วย แต่ธนาคารกลางยังมีความส าคัญมาก เพราะ
เป็นผู้ปล่อยสินเช่ือแหล่งสุดท้ายและสามารถมีส่วนแก้ไข
สถานการณ์วิกฤต ด้วยเหตุเหล่านี้  ผมคิดว่า ควรจะมี
ความสมเหตุสมผลไม่ต่ืนตูมจนเกินไป และท าให้เศรษฐกิจ
ตกอยู่ในอันตราย ในอนาคตข้างหน้าถ้าประเทศไทย
สามารถน า Blockchain มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพของเด็กทุกคนทีเกิดข้ึนในประเทศ ซ่ึงจะเป็น
เครือข่ายสังคมด้านสาธารณสุข ซ่ึงตลอดชีวิตพวกเขา
สามารถจัดการสุขภาพของตัวเอง เป็นการลดต้นทุนใน
การดูแลสุขภาพ เพราะมันไม่ใช่แต่การสร้างโมเดลใหม่
ของรัฐบาล เช่น ฮิลลารี คลันตัน ในยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีของเธอ มีการน าเอา Blockchain มาใช้ในการ
ท่ีจะท าให้บริการภาครัฐในสหรัฐอเมริกาใหม่ท้ังหมด และ
มันไม่ใช่แค่เร่ืองของรัฐบาลเท่านั้น มันเป็นเร่ืองขององค์กร 
การแข่งขัน เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา ในส่วนของ
อุตสาหกรรมไทย จะเห็นอุตสาหกรรมโรงงานใช้หุ่นยนต์ 
ส่ิง เห ล่านี้ ก็ถื อว่ าเ ป็นเ ศรษฐ กิจดิจิทั ลเ ข้ าม าช่ วย
แปรเปล่ียนในอุตสาหกรรม น าสมาร์ท ดีไวซ์ มายกระดับ
ภาคการผลิตในยุคอุตสาหกรรมจากการพัฒนาขององค์กร
ต่าง ๆ บริษัทใหม่ท่ีต้ังข้ึนมาในยุคดิจิทัลอีโคโนมี อย่าง
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์“อีก 10 ปี ส่ือหนังสือพิมพ์ จะ
กลายเป็นเคร่ืองมือของการเข้าถึงข้อมูล การส่ือสารข้อมูล
ต้องเข้าม าแทนท่ี เ พ่ือช่วยลดต้นทุนภาคการขนส่ ง 
นอกจากนี้ มันมีโมเดลการให้การศึกษาคน ต้องเป็นแบบ
ใหม่เปล่ียนมาสู่การอินเตอร์แอ็คทีฟกับผู้สอนได้ ทุกอย่าง
ประสบการแปรเปล่ียนขนานใหญ่ จากการพัฒนาของ
เทคโนโลยี”  
 
2.บทสรุป 

เวลาเป็นเร่ืองส าคัญมากในยุคท่ีเทคโนโลยีหมุน
ไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ประไทยตัดสินใจน าเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมาใช้ และพร้อมไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับความ
เจริญด้านสังคม ธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมควบคู่กันไป ส่ิง
ท่ีเห็นคือ เศรษฐกิจดิจิทัลไม่จ าเป็นต้องแยกออกจาก
เศรษฐกิจปกติ เพียงแต่เศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นกลไก
ส าคัญในการเปล่ียนแปลงทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ประเด็นส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ต้อง
เ ร่ิมจากการมี ผู้น า ท่ีดี สามารถก าหนดยุทธศาสต ร์ 
เทคโนโลยีท่ีเป็นความท้าทายท้ัง 7 ประเด็นคือ โมบิลิต้ี, 
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โซเชียล เว็บ, บ๊ิกดาต้า, อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ( ไอโอที) , 
คลาวด์, แมชชีน และโดรนกับหุ่นยนต์ ส่ิง ท่ีจะส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย คนกลางในการบริหาร และ
แลกเปล่ียนข้อมูล ความเช่ือถือยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่กับบุคคล 
หรือองค์กร แต่อยู่ท่ีการเขียนโปรแกรมท่ีชาญฉลาด ระบบ
รักษาความปลอดภัยท่ีมั่นคง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ทรงพลัง ท้ังหมดรวมเรียกว่า “บล็อกเชน” (Blockchain) 
เทคโนโลยีท่ีน ามาซ่ึงความปลอดภัย น่าเ ช่ือถือไม่ต้อง
อาศัยคนกลางบล็อกเชนเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลท่ีท าใ ห้
ข้อมูล Digital transaction แต่ละคนสามารถแชร์ไปยัง
ทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ท าให้ Block ของ
ข้อมูลลิงก์ต่อไปยังทุกคน โดยท่ีทราบว่าใครท่ีเป็นเจ้าของ 
และมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ เมื่อ Block ของข้อมูลไ ด้ถูก
บันทึกไ ว้ ในบล็อก เชน จะ เป็นเ ร่ืองยากท่ีจ ะเข้าไ ป
เปล่ียนแปลงหรือแฮคข้อมูล อีกประเด็นท่ีส าคัญ คือ สกุล
เงินดิจิทัลบิตคอยน์ บล็อกเชน ไม่ใ ช่บิตคอยน์ และบิต
คอยน์ ไม่ใช่บล็อกเชน แต่โมเดลบิตคอยน์ มีความต้องการ
น าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เพ่ือให้การซ้ือขายสกุลเงิน
ดิจิทัลนี้มีความปลอดภัย เร่ืองผลกระทบทางธุรกิจ จาก
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ส าหรับในไทยมีโอกาสก้าว
กระโ ดดไป ข้างหน้าแต่ ต้อง อาศัยนโยบายจากกา ร
เปล่ียนแปลงของภาครัฐ เพ่ือให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
แท้จริง ได้แก่ 1. Drivers for the Digital Economy 2. 
New Business Models 3. The New Technology 
Industries 4.The Digital Economy Infrastructure 
5.Government in the Digital Economy 6. Avoiding 
The Dark Side 7. Leadership for Transformation 
การปรับเปล่ียนดังกล่าวจ าเป็นต้องรวมถึงการท างานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย ซ่ึงการวางโครงสร้าง ท้ังหมด
ต้องมีความแข็งแรงเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากปัจจุบันเมื่อเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาดหรือความบกพร่องของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ความรับผิดโดยรัฐควรจะอยู่ในการจ่ายค่าทดแทนในสองรูปแบบ คือ 
(1) เป็นเงินท่ีรัฐพึงจ่ายให้โดยอาศัยหลักกฎหมายแพ่งในลักษณะมูลละเมิด และ (2) เงินสงเคราะห์ท่ีรัฐพึงช่วยเหลือเยียวยา
ให้แก่จ าเลยผู้บริสุทธ์ิ ซ่ึงเงินสงเคราะห์ดังกล่าวได้มีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และการเยียวยาดังกล่าวมีกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้มีเฉพาะการ
เยียวยาความเสียหายด้วยวิธีการจ่ายเงินเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าการท่ีรัฐเยียวยาความเสียหายโดยการจ่ายเป็นเงินในทุก
กรณีนั้น ไม่สามารถชดเชยความเสียหายให้ตรงกับความต้องการของผู้เสียหายได้ นอกจากนี้ ค่าเสียหายท่ีเป็นเงินเป็นเพียง
การใช้เงินของรัฐเพ่ือปลอบขวัญให้กับผู้เสียหาย แต่ไม่สามารถการเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิมได้ เนื่องจากเงินท่ีจ่าย
ให้กับผู้เสียหายนั้นเป็นเงินเพียงก้อนเดียว ไม่สามารถเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมดโดยเฉพาะความเสียหายต่อ
ช่ือเสียง และความเสียหายต่อหน้าท่ีการงาน 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช่
จ่ายให้แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ให้มีการแก้ไขมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ในส่วนของค านิยาม “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏ
ว่าค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด โดย
เสนอแนะให้เพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติงานค าว่า “ประโยชน์อ่ืนใด” ให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ิมช่องทางการทดแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตัวเงินให้กับผู้ท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทน โดยให้มีการประกาศราช
กิจจานุเบกษาหรือลงประกาศค าพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวัน เพ่ือเยียวยาความเสียหายด้านช่ือเสียง รวมถึงประสานงาน
กันระหว่างองค์กรเพ่ือร่วมกันเยียวยาผู้ท่ีได้รับความเสียหายให้ได้กลับเข้าท างาน เพ่ือเป็นการเยียวยาด้านหน้าท่ีการงานซ่ึง
การเยียวยาโดยมิใช่ตัวเงินประเภทนี้ นอกจากจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการท่ีจะต้องจ่ายให้กับผู้เสียหายดังกล่าว
แล้ว ยังตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายได้เป็นอย่างดี เป็นการเยียวยาแบบกลับสู่ฐานะเดิมก่อนการเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม 
ค าส าคัญ: การเยียวยาความเสียหาย ค่าทดแทน จ าเลยผู้บริสุทธ์ิ ผลประโยชน์โดยมิใช่ตัวเงิน  
 

ABSTRACT 

At present, for any error deriving from the wrongful judicial administration or defects by the 
criminal justice or governmental officials, the state liability should be imposed in two forms of 
compensation: (1 ) money paid by the State based on the civil law as tort and (2) supportable money 
paid by the State to rehabilitate guiltless defendants. According to such supportable money, It has been 
prescribed under Damages for the Injured Persons and Compensation and Expense for the Accused in 
the Criminal Case Act, B.E. 2544 and the rehabilitation under the Ministerial Regulation Regarding Rules, 
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Procedures, and Rate of Compensation to the Injured Persons, and Compensation and Expense for the 
Accused in the Criminal Case (No. 2) , B.E. 2544 . However, it has only covered the rehabilitation for 
pecuniary damages. In accordance with the study, it finds that in every case which has been 
rehabilitated by pecuniary damages cannot directly compensate the damage for the injured persons’ 
demands. Moreover, the pecuniary compensation is only to console by the State to the injured but it is 
unable to restore the injured person to original condition, restitutio in intergrum. Because only a sum of 
money cannot compensate all injuries, especially, reputation damage and damage resulting harm to the 
injured person’s career.  

The study proposes to amend Damages for the Injured Persons and Compensation and Expense 
for the Accused in the Criminal Case Act, B.E. 2544 on the definition of “Compensation” in Section   that 
“Compensation” means money, property or any other benefit which the accused is entitled to receive 
because he or she has been the accused in the criminal case and taken into custody during trial, but the 
final judgment to such case stating that he or she did not commit such offense or an act done by the 
accused in not an offense.” It is suggested that the word “any other benefit” should be tangibly stated 
by commanding any responsible entity under this Act to add other non-pecuniary damages’ method for 
any person who is eligible to receive the compensation by publishing in the Government Gazette or 
posting the court’s judgment in a daily newspaper to rehabilitate the injured persons’ reputation, 
including coordinating between any related agencies to mutually rehabilitate the injured persons by 
allowing them to resume their office as work rehabilitation. This non-pecuniary rehabilitation not only 
decreases the budget of the government to be paid to such injured persons, but also responds to their 
needs. This is to restore to the original condition before they have entered into the judicial 
administration. 
Keyword: Rehabilitation, Compensation, Guiltless defendants and Non-pecuniary benefits 
 
1. บทน า 
 รั ฐ ธร รม นูญ แ ห่ ง ร าชอาณา จั กร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2560 ไ ด้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิกรณีท่ี
บุคคลตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาเนื่องจากกระบวน
ยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาด และถูกคุมขังระหว่างการ
พิจารณาคดีหรือได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท า
ดังกล่าว โดยบุคคลนั้นมีสิทธิไ ด้รับความคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นหาก
เข้าเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยรัฐจะก าหนดแนว
ทางการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นแก่บุคคล
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนซ่ึงจากพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมายของค่า
ทดแทนไว้ว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบุคคล
นั้นมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา
และถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีและปรากฏค า

พิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้นเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นการท า
ความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด  
 ในปัจจุบันการเยียวยาจ าเลยท่ีไ ด้รับความ
เสียหายเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ี
ผิดพลาดนั้น ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา  พ .ศ.  25 44  และกฎกระทรวง  ก า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดการ
เยียวยาเป็นเงินเท่านั้น ซ่ึง ไม่ ไ ด้ครอบคลุมไปถึงค าว่า 
“ประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้เสียหายมีสิทธิไ ด้รับเพ่ือตอบแทน
ความเสียหาย” ตามท่ีพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 3 ได้บัญญัติไว้ จึง เป็นเหตุ
ใ ห้บุคคลท่ีไ ด้ รับความเสียหายจากกา รกระท าของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกคุมขัง
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เสียอิสรภาพท าให้ผู้ต้องหาท่ีถูกคุมขังในระหว่างการ
สอบสวนหรือจ าเลยท่ีปรากฏค าพิพากษาถึง ท่ีสุดในคดีท่ี
เป็นยุติว่าบุคคลนั้นมิไ ด้เป็นการท าความผิดหรือการ
กระท าของบุคคลนั้นไม่เป็นความผิดเส่ือมเสียช่ือเสียง ซ่ึง
เงินท่ีรัฐจ่ายให้นั้นไม่สามารถเยียวยาช่ือเสียงท่ีเสียไปได้
ท้ังหมด  
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการเยียวยา
ความเสียหายให้จ าเลยโดยวิธีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการ
เยียวยาด้วยเงิน ท่ีไม่สามารถทดแทนหรือบรรเทาความ
เสียหายด้านช่ือเสียงหรือหน้าท่ีการงานท่ีสูญเสียไปได้ถึง
ขนาดกลับสู่ ฐานะเดิม ของ ผู้ ท่ีไ ด้ รับความเสียหาย
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดนั้นๆ
การวิจัยคร้ังนี้จะท าใ ห้ทราบถึงความส าคัญและแนว
ทางการเยียวยาในรูปแบบอ่ืนท่ีมิใ ช่ตัวเงินและตรงกับ
ความเ สียหาย ท่ีเ กิด ข้ึน เ พ่ือ เ ป็นกา รเ ยี ย วยา ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญและเพ่ิมความ
เช่ือมั่นและความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดและการ
เยียวยาจ าเลยผู้บริสุทธ์ิโดยมิใช่ตัวเงิน 
 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
เยียวยาความเสียหายท่ีมิใ ช่ตัวเงินจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดของต่างประเทศ 
 3. เ พ่ือวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ท่ีผิดพลาดและการเยียวยาความเสียหายโดยมิใ ช่
ตัวเงิน 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเยียวยาความ
เสียหายให้กับจ าเลยผู้ท่ีไ ด้รับความเสียหายเนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาดโดยมิใช่ตัวเงิน 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 ถ้ารัฐมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ี
ผิดพลาดและเยียวยาความเสียหายท่ีมิใ ช่ตัวเงิน เช่น
เยียวยาด้านช่ือเสียง เยียวยาด้านหน้าท่ีการงาน โดยควร
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544 อาจท าให้ผู้เสียหายท่ีเกิดจากกระบวนยุติธรรมทาง
อาญาท่ีผิดพลาดได้รับการเยียวยาท่ีตรงกับความต้องการ
มากย่ิงข้ึน 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ วิ จั ย เ อ ก ส า ร 
(documentary  Research) และวิเคราะห์ (analytical  
Research) ควบคู่ไป โดยผู้วิจัยจะค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลงานทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย เอกสาร ส าเนา บทความ 
เอกสารเผยแพร่ หน่วยงานราชการ ระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้อง หนัง สือ ต ารา วารสารต่างๆ ท้ังไทยและ
ต่างประเทศ ค าพิพากษาของศาล และข้อมูลต่างๆ จาก
อินเตอร์เน็ต 
 
5.ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าหลายคร้ังท่ีจ าเลยผู้บริสุทธ์ิ
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจนถูกควบคุมตัวหรือถูกขัง
จนได้รับความเสียหายมีสาเหตุมาจากการด าเนินกระบวน
พิจารณาท่ีผิดพลาด ต้ังแต่ข้ันตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษ
อาจถูกกล่ันแกล้งนาความเท็จมาแจ้งหรือเข้าใจผิด หรือ
ข้ันตอนการสอบสวนอาจด าเนินการสอบสวนโดยไม่
รอบคอบหรือปฏิเสธหน้าท่ีโดยไม่ชอบ ชักจูง  หลอกลวง 
หรือใช้ก าลังเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ หรือมีการ
สร้างพยานหลักฐานเท็จจริงหรือให้บุคคลมาเป็นพยาน
เท็จเพ่ือปรักปร าผู้ต้องหา จนท าใ ห้ผู้บริสุทธ์ิต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม เป็นเหตุให้อ านาจรัฐอาจกระทบ
สิทธิและเสรีภาพ และเกิดความเสียหายด้านช่ือเสียงและ
ด้านหน้าท่ีการงาน หากหลังจากพิจารณาคดีแล้วผล
ปรากฏว่าจ าเลยเป็นผู้บริสุทธ์ิ ในทางจ าเลยได้ถูกจ ากัด
เสรีภาพต้ังแต่ถูกจับกุม เป็นผลให้จ าเลยท่ีถูกควบคุมตัว
หรือถูกขังเป็นระยะเวลานานได้รับความเสียหาย ควรท่ี
จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ช ด เ ช ย  ( ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)  
 การจ่ายค่าทดแทนนั้นส่วนใหญ่จะจ่าย ค่า
ทดแทนให้กับจ าเลยท่ีได้รับความเสียหายดังกล่าว เป็น
จ านวนเงินท่ีแน่นอน ซ่ึงเงินไม่สามารถชดเชยกับความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมด เนื่องจากความเสียหาย
ประเภทท่ีไม่สามารถค านวณเป็นเงินไ ด้ เช่น ความ
เสียหาย เนื่องจากการถูกไล่ออกจากงาน ความเสียหาย
ด้านช่ือเสียง การเยียวยาความเสียหายท่ีเป็นตัวเงินไม่
สามารถทาให้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วกลับคืนสู่สถานะ
เดิมได้ 
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 ในประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้บริสุทธ์ิ สิทธิได้รับค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิท่ีเสีย
ไปเพราะการนั้น เห็นได้จากการให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการ
เยียวยาให้กับผู้เสียหายเนื่องจากกระบวนยุติธรรมท่ี
ผิดพลาด โดยการให้งบประมาณจัดสรรเพ่ือทดแทนความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน ในแต่ละประเทศจะก าหนดเงื่อนไขและ
จ านวนเงินท่ีแน่นอน ซ่ึงการเยียวยาโดยการจ่ายค่าทดแทน
ให้กับจ าเลย ตามมาตรา 3  แห่ง พระราชบัญญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ได้ให้ค านิยามของค่าทดแทน 
ไว้ว่าเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับ
เนื่องจากการตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่าง
การพิจารณาคดี และปรากฏว่าค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนัน้
ฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด (พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 มาตรา 3)   
 พระราชบัญญัติดังกล่าว มี ข้ึนเ พ่ือเป็นการ
รับรองสิทธิในการรับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซ่ึง
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของ
ผู้อ่ืนโดยตนมิได้เป็นส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด
นั้นและไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทาง
อ่ืน รวมท้ังการรับรองสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนในกรณี
ของบุคคลซ่ึงตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่าง
การพิจารณาคดี หากปรากฏตามค าพิพากษาอันท่ีสุดในคดี
นั้น ว่าข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติว่าจ า เลยมิไ ด้เป็นผู้กระท า
ความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด ตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา 20 มาตรา 21 โดยให้จ าเลยท่ีมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนต้องเป็นผู้ท่ีถูกด าเนินคดีโดยพนักงาน
อัยการ ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฏ
หลักฐานชัดเจนว่าจ าเลยมิไ ด้เป็นผู้กระท าความผิด 
(พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544) และมีการถอน
ฟ้องในระหว่างด าเนินคดี หรือปรากฏตาม ค าพิพากษาอัน
ถึงท่ีสุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็น
ผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด
จากพระราชบัญญัติดังกล่าวผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกด าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ และอยู่ใน
ฐานะจ าเลยเท่านั้นการท่ีผู้บริสุทธ์ิถูกควบคุมตัว หรือขังเกิด
ได้จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาด เป็นการ

ขัดกับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะ
พิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย (ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อ 11(1)) ผู้บริสุทธ์ิท่ีถูกควบคุมหรือขังนั้น
ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมหรือขัง เป็นเวลานานท้ังในช้ัน
สอบสวนของพนักต ารวจช้ันพนักงานอัยการส่ังฟ้องจนกระ
ท้ังศาลพิจารณาพิพากษาซ่ึงเป็นระยะเวลานานจนผู้บริสุทธ์ิ
ขาดอิสรภาพ ขาดโอกาส ขาดความน่าเช่ือถือ และท าให้ผู้
นั้นต้องมีตราบาปไปตลอดชีวิต 
  กระบวนการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจาก
กระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดในประเทศญี่ ปุ่น
กฎหมายได้คุ้มครองบุคคลซ่ึงถูกควบคุมตัวหรือกักขังก่อน
ศาลมีค าวินิจฉัยคดี และภายหลังบุคคลดังกล่าวได้รับค า
วินิจฉัยตามกระบวนพิจารณาตามปกติ หรือในการร้ือฟ้ืนคดี
ข้ึนพิจารณาใหม่ หรือการย่ืนฎีกาในกรณีพิเศษ ว่ามิไ ด้
กระท าความผิด และบุคคลซ่ึงถูกบังคับโทษในทางอาญา
แล้ว และภายหลังบุคคลดังกล่าวได้รับวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ซ่ึงย่ืนเมื่อพ้นก าหนดการย่ืนอุทธรณ์หรือในการร้ือฟ้ืนคดีข้ึน
พิจารณาใหม่ หรือการย่ืนฎีกาในกรณีพิเศษว่ามิได้กระท า
ความผิด โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จา่ย
เป็นเงินท่ีแน่นอนแล้วแต่กรณี แต่ในทางปฏิบัติในกรณีท่ี
ศาลมีค าวินิจฉัยผิดพลาดอย่างมาก จะมีประกาศโฆษณาค า
วินิจฉัยของศาลเก่ียวกับการก าหนดค่าทดแทนในคดีอาญา
ในหนังสือพิมพ์ด้วย นักวิชาการญี่ ปุ่นไ ด้ใ ห้ความเห็น
เก่ีย วกับการประ กาศโฆษณาดังกล่ าวว่ ามี ข้ึ นเ พ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเยียวยาช่ือเสียงของผู้เสียหายให้กลับคืน
ดี โดยศาลจะไม่ลงข้อความกล่าวขอโทษแก่ผู้เสียหาย
ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะเรียกร้องก็ตาม จะเห็นได้ว่าการเยียวยา
โดยมิใช่ตัวเงินในประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีการประกาศโฆษณาค า
วินิจฉัยเก่ียวกับการก าหนดค่าทดแทนในคดีอาญาใน
หนังสือพิมพ์ซ่ึงมีลักษณะท่ีคล้ายกับสาธารณรัฐเกาหลีซ่ึงมี
การเยียวยาโดยมิใช่ตัวเงินในกรณีศาลพิพากษาให้จ าเลย
ได้รับค่าทดแทน ศาลจะส่ังให้มีการประกาศค าพิพากษา
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาภายในสองสัปดาห์นบัแต่วันท่ี
ศาลมีค าพิพากษา และในกรณีมีค าร้องจากผู้ร้องขอ ศาล
อาจส่ังให้ประกาศค าพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวันซ่ึง ผู้
ร้องเป็นผู้เลือกและต้องกระท าภายในสามสิบวันนบัแต่วันท่ี
ร้องขอ  เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเยียวยาความ
เสียหายโดยการประกาศราชกิจจานุเบกษา การลง
หนังสือพิมพ์รายวัน หรือการได้รับค าพิพากษาว่าเป็น ผู้
บริสุทธ์ิเพ่ือเป็นการเยียวยาด้านช่ือเสียงให้กลับคืน (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)  
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6.อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
 1. การเยียวยาความเสียหายด้านช่ือเสียง 
 ผู้วิจัยพบว่าในต่างประเทศนั้นได้มีการเยียวยา
ผู้เสียหายในด้านช่ือเสียงโดยการประกาศโฆษณาค าวินจิฉัย
ของศาลเก่ียวกับการก าหนดค่าทดแทนในหนังสือพิมพ์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเยียวยาช่ือเสียงให้กลับคืนดี ซ่ึง
กระบวนการประกาศนั้นเป็นการใช้อ านาจของศาลในการส่ัง
ให้ด าเนินการ กรณีในประเทศไทยนั้นการเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาด จะมี
กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะโดยการพิจารณาค่าเสียหาย 
อยู่ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ ค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาซ่ึงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในปัจจุบัน แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง การเยียวยาด้าน
ช่ือเสียง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการ
เยียวยาความเสียหายในกรณีดังกล่าวอยู่แล้ว ควรท่ีจะเพ่ิม
ช่องทางการเยียวยาด้านช่ือเสียงโดยการประกาศโฆษณาค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ 
 ปัจจุบันการเยียวยาด้านช่ือเสียงในประเทศไทยยัง
ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไ ว้โดยเฉพาะท้ังในประเทศท่ี
ยกตัวอย่างมาข้างต้นเองก็ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไ ว้
โดยเฉพาะแต่เป็นการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการส่ังให้
ประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือประกาศหนังสือพิมพ์เร่ือง
การจ่ายค่าทดแทนให้กับจ าเลยท่ีได้รับความเสียหายใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาดซ่ึงหากประเทศไทยให้
ความส าคัญกับความเสียหายด้านช่ือเสียงดังกล่าว ควรมกีาร
น าเสนอแนวทางการเยียวยาความเสียหายโดยการประกาศ
ค่าทดแทนท่ีจ าเลยได้รับลงในราชกิจจานุเบกษาหรือ
หนังสือพิมพ์รายวัน ให้กับผู้พิพากษาเพ่ือเป็นแนวทางใน
การใช้ดุลพินิจต่อไป   
 2. การเยียวยาความเสียหายด้านหน้าท่ีการงาน 
 กระบวนการการเยียวยาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ให้กับผู้ท่ีได้รับความเสียหายเนื่องจากกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาท่ีผิดพลาด จนเป็นผลให้จ าเลยต้องเสียเงนิท่ีต้อง
จ้างทนายความในการต่อสู้คดี  และต้องใช้หลักทรัพย์ในการ
ขอปล่อยตัวช่ัวคราว หากจ าเลยไม่ไ ด้รับการปล่อยตัว
ช่ัวคราวจ าเลยจ าถูกจ ากัดเสรีภาพ และต้องทนทุกข์ทรมาน
เกิดความเครียดจากการท่ีต้องถูกคุมขัง กรณีในมลรัฐ New 
York การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดท่ี
เกิดจากกระบวนการยุติธรรม นอกจากเยียวยาเป็นเงนิแล้ว
และการเยียวยาด้านช่ือเสียงของจ าเลยแล้ว กรณีความ

เสียหายท่ีเกิดผลกระทบจากการถูกด าเนินคดีอาญาจนต้อง
ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ รัฐจะชดเชยเป็นเงินและต้อง
ให้ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิม ตัวอย่างเช่น ยกเลิกค าส่ังหรือ
การกระท าอันเป็นการจัดการทรัพยากรบุคคล ให้กลับมารับ
ต าแหน่งเดิม ให้เงินเดือนตกเบิกย้อนหลัง ล้างประวัติ อัน
เป็นผลมาจากการกระท าหรือค าส่ังท่ีไม่ชอบ และคืนสิทธิ
การลาหรือสิทธิประโยชน์ในท่ีสูญเสียไป อันเป็นผลโดยตรง
จากการกระท าหรือค าส่ังอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของส่วน
ราชการ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีจะท าให้ผู้เสียหายกลับสู่
สภาพเดิมในส่วนของรัฐ Conseil d'État และในประเทศ
ฝร่ังเศส ก็ได้มีการเยียวยาข้าราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัย
และค าส่ังลงโทษนั้นออกมาไม่ชอบได้มีการเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้ท่ีถูกลงโทษโดยการชดเชยความเสียหายใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับทางก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการในช่วงท่ี
พ้นจากราชการเสมือนว่าข้าราชการผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษไล่
ออกหรือปลดออกจากราชการมาก่อน การให้กลับเข้า
ต าแหน่งเดิมท่ีผู้นั้นด ารงอยู่ก่อนพ้นจากราชการหรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่าซ่ึงโดยหลักแล้วต้องไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ (คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)   
 ความเสียหายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้เสียหาย
มากท่ีสุดและเป็นความเสียหายท่ีเงินไม่สามารถเยียวยาให้
กลับสู่ฐานะเดิมได้ จากการศึกษาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ค าส่ังท่ีปกครองโดยไม่ชอบนั้น และถูกลงโทษโดยฐาน
ความผิด ไล่ออก ภายหลังพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้กระท าความผิด 
หรือค าส่ังนั้นเป็นค าส่ังท่ีไม่ชอบตามกฎหมาย การเยียวยา
ในปัจจุบันอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 โดยให้อ านาจของส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ในการเยียวยา เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
โดยใช้กระบวนทางปกครองเพ่ือช่วยให้ผู้ท่ีไ ด้รับความ
เสียหายกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิม (รุ่งนภา ธรรมมา, 
2555) ผู้วิจัยเห็นว่าในประเทศไทยมีกระบวนการเยียวยา
ผู้เสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการยุติธรรม 
และกฎหมายท่ีเยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากค าส่ังทาง
ปกครองโดยไม่ชอบ ถึงแม้ว่ากฎหมายท้ังสองฉบับมี
เป้าหมายเดียวกันคือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจาก
กระบวนการของรัฐ ต่าง ก็มีข้อจ ากัดในการให้ความ
ช่วยเหลือ หากสร้างการเช่ือมโยงระหว่างกฎหมายท้ังสองให้
สามารถด าเนินการร่วมกันได้ จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เยียวยาให้สามารถเยียวยาได้ตรงกับความต้องการและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด การเช่ือมโยงกฎหมายดังกล่าวโดย
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การจัดท าข้อตกลง (Memorandum of Understanding) 
หรือจั ดท าบันทึกความ เข้าใ จ (Memorandum of 
Understanding หรือ MOU) ระหว่างหน่วยงานรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เพ่ือ
เป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่าง ผู้
พิจารณาการเยียวยาตามพระราชบัญญัติท้ังสอง โดยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการฯท้ังสองคณะจะพิจารณายกเว้น
เงื่อนไขท่ีมีผลกระทบท่ีท าให้บุคคลท่ีได้รับความเสียหาย
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาดนั้นไม่ได้รับการ
เยียวยาตามกระบวนการของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
  ในกรณีท่ีผู้ท่ีต้องถูกลงโทษทางวินัย ( ไ ล่ออก) 
เนื่องจากถูกด าเนินคดีอาญาจนกระท้ังถูกจ าคุก แต่ปรากฏ
ว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิด เมื่อผู้เ สียหายถูกไล่ออก
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดแล้ว ใน
ส่วนของการถูกไล่ออกเป็นส่วนของค าส่ังทางปกครอง ซ่ึง 
ส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  มีหน้าท่ีก าหนด
ระเบียบเก่ียวกับการเยียวยาความเสียหายโดยพิจารณายก
โทษ และส่ังให้กลับเข้ารับราชการ เยียวยาเงินเดือนท้ังหมด
ท่ีควรได้รับถ้ายังอยู่ในราชการ รวมท้ังสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ท้ังนี้ในกรณีศาลปกครองเมื่อศาลเพิกถอนค าส่ังโดยให้มผีล
ย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีมีค าส่ัง  หน่วยงานต้นสังกัดต้องบรรจุ
กลับในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งเทียบเท่า  และต้องได้รับ
การเยียวยาเงินเดือนเช่นเดียวกับยังอยู่ในราชการ (รุ่งนภา 
ธรรมมา, 2555)  
 ปัจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเยียวยาความ
เสียหายให้กับจ าเลยท่ีไ ด้รับความเสียหายเนื่องจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดนั้น มีเพียง
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และ
ค่าใ ช้จ่ ายแก่จ าเ ลย ในคดีอาญ า พ. ศ.2 54 4 และ 
พระราชบัญญัติการร้ือฟ้ืนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ พ.ศ. 
2526 ซ่ึงกฎหมายท้ังสองฉบับนี้แตกต่างกันท่ีการก าหนดให้
ค่าทดแทนในกรณีท่ีบุคคลใดต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้รับ
โทษทางอาญา แต่ปรากฏต่อมาภายหลังจากมีการร้ือฟ้ืน
คดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิไ ด้เป็นผู้กระท า
ความผิดส่วนใน พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ก าหนดให้
ค่าทดแทนแก่จ าเลยในกรณีท่ีจ าเลยต้องได้รับความเสียหาย
หรือเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินกระบวน
พิจารณาของศาล แต่ปรากฏว่าเมื่อได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด

แล้วปรากฏว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดจงึเป็นคนละ
กรณีกัน ซ่ึงการเยียวยาในท้ังสองกรณีข้าง ต้นยังไม่
ครอบคลุมถึงการเยียวยาด้านหน้าท่ีการงาน ให้กับผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบด้านการงาน แต่จากการศึกษาพบว่าการเยียวยา
ด้านหน้าท่ีการงานมีอยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้มีการก าหนดแนวทางการ
เยียวยาความเสียหายให้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากค าส่ังทาง
ปกครองไว้ในหลายมาตรา เช่น การเยียวยาตามมาตรา 71 
กรณีศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนค าส่ังแต่ง ต้ัง โดยต้ัง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการ และการเยียวยาความ
เสียหายให้ผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 120 หรือผู้ร้องทุกข์ตาม
มาตรา 124 ซ่ึงก าหนดให้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) มีอ านาจเยียวยาเฉพาะกรณีท่ี ก.พ.ค. มี
ค าวินิจฉัยให้แก้ไข ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงค าส่ัง และหาก 
ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัยให้ยกเลิก แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงค าส่ัง
ในภายหลังแล้ว ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์นั้นไ ด้รับการ
เยียวยาเมื่อผู้นั้นเป็นผู้สุจริต หรืออาจมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดแต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ได้ โดยพระราชบัญญัติฯได้ก าหนดแนวทางการเยียวยา
ความเสียหายไว้เป็นการเฉพาะแล้วแนวทางการเยียวยาใน
ด้านหน้าท่ีการงานสามารถใช้กฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว (รุ่งนภา 
ธรรมมา, 2555) ท้ังพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
โดยน ามาเช่ือมโยงให้เกิดประโยชน์ (รุ่งนภา ธรรมมา, 2555) 
 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามีวัตถุประสงค์เพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 
แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการก่อนท่ีจะท าผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษได้นั้นต้องผ่านกระบวนการยุติธรรม 
ต้ังแต่ช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จนกระท้ังช้ัน
ศาลท่ีมีผู้พิพากษาพิจารณาคดี กระบวนการต่างๆ แต่ละช้ัน
ของกระบวนการยุติธรรมต้องใช้ระยะเวลานาน  ถึงแมจ้ะมี
กระบวนการประกันตัวในช้ันพนักงานสอบสวน หรือใน ช้ัน
ศาล แต่หากผู้ต้องหาไม่มีเงินในการประกันตัว หรือติด
เงื่อนไขประการอ่ืนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ หาก
ภายหลังปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดจริง 
หรือการกระท านั้นไม่เป็นความผิด แล้วถูกคุมขัง เป็น
เวลานาน การคุมขังผู้ถูกด าเนินคดีอาญาอาจล้ าเส้นการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลักแห่งข้อสันนษิฐาน 
จนกลายเป็นลงโทษได้  ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจะต้อง
ให้ความคุ้มครองผู้ถูกด าเนินคดีอาญา ตามข้อสันนิษฐานนี้
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ตลอดระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมจนกระท้ังคดีถึงท่ีสุด ท้ังนีด้้วยการ
น าข้อสันนิษฐานนั้นมาใช้เป็นพ้ืนฐานแห่งการจ ากัดอ านาจ
รัฐและวางกรอบในการใ ช้ดุลพินิจเ พ่ือป้องกันมิใ ห้ใ ช้
มาตรการบังคับดังกล่าวเบ่ียงเบนกลายเป็นการลงโทษ  ซ่ึง
เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ขัดกับหลัก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
 ความเสียหายท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน จนท า
ให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้เสียหายท่ี
เกิดจากกระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดนั้น เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเสียหายเบ้ืองต้น โดยการพิจารณาความ
เสียหายท่ีสามารถค านวณเป็นเงินได้ หรือไมส่ามารถค านวณ
เป็นเงินได้ โดยวางหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยในคดีอาญา ไว้ในพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนให้แก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ค่าตอบแทนนั้นหมายถึงเงนิ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพ่ือ
ตอบแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากหรือเนื่องจากมีการ
กระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน ส าหรับค่าทดแทนของฝ่าย
จ าเลยนั้น หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็นจ าเลยใน
คดีอาญาหรือถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและ
ปรากฏว่าค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้นฟังเป็นยุติว่ามไิด้เป็น
ผู้กระท าความผิดหรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด
และได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
อัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายละค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546 และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เพ่ือบัญญัติให้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยปัจจุบันได้มีการเพ่ิมจ านวนเงินในการ
จ่ายทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาให้มีความ
เป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 จากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯได้ให้
ค านิยามของค่าทดแทนไว้ว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็นจ าเลยใน
คดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  ซ่ึงจากทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติท่ีได้ก าหนดการจ่ายค่าทดแทน
เพียงเป็นเงินเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมถึง ค าว่า ประโยชนอ่ื์น

ใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับเนื่องจากการตกเป็นจ าเลยใน
คดีอาญา ซ่ึงกว้างกว่าการจ่ายค่าทดแทนเป็นตังเงินเพียง
อย่างเดียวจึงท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีได้รับความเสียหาย
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาด ได้รับการเยียวยา
ไม่ตรงกับความต้องการหรือความเสียหายท่ีตนได้รับเป็นผล
ให้ประชาชนลดความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม
นอกจ ากกา ร เ ยีย วยา โ ดยกา รจ่า ย เ ป็นเ งิ น ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ยังมีการเยียวยาโดยหาก
ผู้เสียหายเป็นข้าราชการอยู่ก่อนการด าเนินคดีใ ห้น า
ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิม หรือใกล้เคียงกับสถานะเดิมให้ได้
มากท่ีสุด แต่ก็เป็นกรณีท่ีจ าต้องไปเรียกร้องตามค าส่ังทาง
ปกครองมิชอบ ซ่ึงประเทศไทยในพระราชบัญญัติการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซ่ึงเป็นพระราชบัญญติัเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ี
ผิดพลาด และความเสียหายด้านช่ือเสียงท่ีผู้เสียหายได้รับยัง
ไม่มีการเยียวยาในส่วนนี้ ดังเช่น 
 กฎหมายค่าทดแทนคดีอาญาในประเทศญี่ ปุ่น 
บุคคลท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนในคดีอาญานั้น จะต้องเป็น
บุคคลซ่ึงถูกควบคุมตัวหรือกักขังก่อนศาลมีค าวินิจฉัยคดี 
และ ภายห ลัง บุคคล ดัง กล่า วไ ด้รั บค าวินิจ ฉัยตาม
กระบวนการพิจารณาปกติ หรือในการร้ือฟ้ืนคดีข้ึนพิจารณา
ใหม่หรือการย่ืนฎีกาในกรณีพิเศษว่ามิได้กระท าความผิดจะ
เห็นได้ว่าบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนในคดีอาญาจะต้อง
เป็นจ าเลยท่ีถูกควบคุมหรือกักขัง และภายหลังศาลมีค า
วินิจฉัยว่ามิได้เป็นผู้กระท าความผิดอีกกรณีเป็นจ าเลยท่ี
ศาลพิพากษาแล้วว่าเป็นผู้กระท าความผิดแต่ต่อมาได้มีค า
วินิจฉัยให้เพิกถอนค าวินิจฉัยเดิมและมีค าวินิจฉัยใหม่โดย
กระบวนพิจารณาปกติ หรือในการร้ือฟ้ืนคดีข้ึนใหม่ หรือ
การย่ืนฎีกาในกรณีพิเศษการจ่ายค่าทดแทนยังรวมไปถึง
ผู้ต้องหาท่ีถูกควบคุมตัวก่อนท่ีศาลจะมีค าวินิจฉัยคดีซ่ึง
ต่อมาภายหลังมีค าวินิจฉัยว่าผู้นั้นไม่ได้กระท าความผิด 
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555) 
 ค่าทดแทนในคดีอาญาท่ีรัฐจ่ายให้แก่ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยหรือทายาทของบุคคลดังกล่าว ในกรณีถูก
ควบคุมตัว ได้รับเงินในอัตราไม่น้อยกว่า 11,000 เยนแต่ไม่
เกินกว่า 12,500 เยน ต่อระยะเวลาท่ีถูกควบคุมตัว 1 วัน
นอกจากการจ่ายค่าทดแทนเป็นตัวเงินแล้วในกรณีท่ีจ าเลย
ถูกบังคับโทษริบทรัพย์สินหากภายหลังศาลมีค าวินิจฉัยว่า
บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้กระท าความผิด ให้คืนทรัพย์สินท่ี
ถูกริบ หากทรัพย์ดังกล่าวถูกจ าหน่ายไปแล้วให้คืนเงิน
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เท่ากับมูลค่าตามราคาท้องตลาดของทรัพย์นั้นๆและยังมี
การประกาศโฆษณาว่ามิได้เป็นผู้กระท าความผิด โดย
ประกาศค าวินิจฉัยของศาลในหนังสือพิมพ์ เ พ่ือเป็นการ
เยียวยาช่ือเสียงของผู้ต้องสงสัยให้กลับสู่ฐานะเดิม (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555) 
 ในสาธารณรัฐเกาหลีได้ก าหนดหลักเกณฑก์ารจา่ย
ค่าทดแทนให้กับจ าเลยผู้ถูกคุมขังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ในการพิจารณาคดีอาญาปกติหรือในกระบวนพิจารณา
คดีอาญาพิเศษ หรือถูกคุมขังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา 
หรือการขอกระบวนการพิจารณาใหม่ และต่อมามีค า
พิพากษาให้ยกฟ้องเพราะไม่ได้กระท าความผิด หรือเป็นผู้
ถูกคุมขังอยู่ในระหว่างท่ีขอทุเลาการบังคับโทษจะเห็นได้ว่า
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนในประเทศเกาหลีมีเฉพาะ
บุคคลท่ีอยู่ในฐานะจ าเลยเท่านั้น แต่ส าหรับการเรียกค่า
ทดแทนให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาก็ไ ด้มีการก าหนด
หลัก เกณฑ์กา รร้องขอ ค่าทดแทน ค่าทดแทนจาก
คณะกรรมการค่าทดแทนท่ีอยู่ในส านักงานอัยการจังหวัด 
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555) 
 การจ่ายค่าทดแทนโดยรัฐในกรณีท่ีจ าเลยถูกคุม
ขัง  ให้จ่ายในอัตราวันละอย่างน้อย 5,000 วอน แต่ไม่เกิน
อัตราท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนด และความเสียหายท่ีเกิดใน
กรณีต่างๆ เช่น ถูกบังคับโทษปรับ ให้ศาลพิพากษาให้คืน
ค่าปรับ การเยียวยาความเสียหายโดยการประกาศค า
พิพากษา เร่ือง ค่าทดแทนในราชกิจจานุเบกษา และการ
ประกาศ ในหนังสือพิมพ์รายวันอันเป็นการแก้ไขเยียวยา
ด้านช่ือเสียงให้กับจ าเลยจะเห็นได้ว่าประเทศสาธารณะรัฐ
เกาหลี มีการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ท่ีไ ด้รับความ
เสียหายท่ีเกิดจากการบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาด โดยจา่ย
เป็นเงินและเยียวยาทางด้านช่ือเสียงโดยการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงการเยียวยานั้นผู้เสียหายอาจจะยังไมไ่ด้รับ
การชดเชยในส่ิงท่ีเขาต้องเสียไปเนื่องจากการต้องอยู่ใน
บังคับของกระบวนการยุติธรรมท่ีผิดพลาดของรัฐ 
 จากกรณีตัวอย่าง การพิจารณาการจ่ายค่า
ทดแทนให้กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีได้รับความเสียหายจะ
ครอบคลุมไปถึงต้ังแต่เร่ิมการได้รับความเสียหายในช้ัน
พนักงานสอบสวน(ยกเว้นประเทศไทย) จนกระท้ังไ ด้รับ
ความเสียหายในฐานะจ าเลย จนจบกระบวนการยุติธรรม 
และยังรวมไปถึงจ าเลยท่ีถูกศาลพิพากษาตัดสินให้รับโทษ
หรือการรอการลงโทษไปแล้วแต่ผลปรากฏว่าจ าเลยไม่ไ ด้
กระท าความผิดให้ได้รับค่าทดแทนจากความเสียหายนั้น 
โดยรัฐจ่ายให้กับผู้ท่ีเสียหายเป็นตัวเงินค านวณจากความ

เสียหาย ท่ีเกิดข้ึนจริงและความคาดเดาว่าผู้เสียหายน่าจะ
ได้รับการเยียวยาเพียงพอแก่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ถึงแม้ว่าบางประเทศมีการเย่ียวยาผู้เสียหายโดยการประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและลงหนัง สือพิมพ์รายวัน ก็ยังไม่
เพียงพอกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพราะความเสียหายบาง
ประเภทเงินหรือการเยียวยาท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบันไมส่ามารถ
ทดแทนได้ 
 มลรัฐ New York ในสหรัฐอเมริกา จ่ายให้เป็น
เงินและมีการเยียวยาจ าเลยหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิจะ
ได้รับค าพิพากษาว่าบริสุทธ์ิและได้รับการอภัยโทษ  กรณี
ความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบจากการถูกด าเนิน
คดีอาญาจนถูกลงโทษไล่ออกจากราชการหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องก็จะส่ังให้ส่วนราชการนั้นเพิกถอนค าส่ังหรือการ
กระท่ีไม่เหมาะสมท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย และท าให้การ
กระท าดังกล่าวเป็นโมฆะและไม่มีผลต้ังแต่ต้น (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555) 
 จะเห็นได้ว่าในประเทศญี่ ปุ่นและเกาหลีใ ห้
ความส าคัญของช่ือเสียงท่ีเสียไปของ ผู้เสียหายท่ีเงินไม่
สามารถชดเชยได้จึงได้มารก าหนดให้เยียวยาด้านช่ือเสียง
โดยการประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือในหนังสือพิมพ์ 
 ในส่วนของความเสียหายด้านหน้าท่ีการงานของ
ผู้เสียหายท่ีเคยรับราชการก่อนมีความพิพากษาให้จ าคุกจน
ต้องถูกไล่ออกจากราชการนั้นในสหรัฐอเมริกาได้มี
คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน
ดังกล่าว 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการคุ้มครอง ผู้เสียหายท่ีเกิดจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาด ให้ไ ด้รับการ
ทดแทนท่ีตรงกับความต้องการ ผู้เขียนเห็นว่าในส่วนของ
มาตรการการเยียวยาผู้เสียหายท่ีไ ด้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดนั้น เห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช่จ่ายให้แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
ประเภทของค่าทดแทนความเสียหายท่ีไม่สามารถค านวณ
เป็นเงินได้ให้ได้ท างานประจ าและได้รับเงินเดือน ได้รับเงนิ
พิเศษต่างๆ ต้องถูกไล่ออกจากงาน นั้นรัฐต้องช่วยเหลือโดย
การเข้าไปเป็นผู้รับรองบุคคลนั้นเพ่ือให้สถานท่ีท างานเดิม
หรือสถานท่ีท างานใหม่มั่นใจและรับเข้าท างาน ซ่ึงการ
เยียวยาโดยมิใช่ตัวเงินประเภทนี้นอกจากจะประหยัด
งบประมาณแผ่นดินในการท่ีจะต้องจ่ายให้กับผู้เสียหาย
ดังกล่าวแล้ว ยังตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายได้
เป็นอย่างดี เป็นการเยียวยาแบบกลับสู่ฐานะเดิมก่อนการ
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เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นการเยียวยาความ
เดือดร้อนในระยะยาว โดยรัฐเยียวยาความเสียหายต้อง
ค านึงถึงกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเยียวยา
ผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากกระบวนยุติธรรมท่ีผิดพลาด
นั้น ยังไม่สามารถทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้เท่ากับ
ความเสียหายท่ีได้รับ เงินท่ีรัฐจ่ายให้หรือการประกาศราช
กิจจานุเบกษาก็ยังไม่เพียงพอกับผลกระทบท่ีได้รับ เท่าท่ี
รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิไว้ เป็นผลให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากกระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ีผิดพลาดต้องได้รับผลร้าย
ไปตลอด โดยเฉพาะบุคคลท่ีเคยท างานได้เงินเดือนทุกเดือน 
ได้เงินโบนัส ได้ค่าอ่ืนๆ แต่หลังจากได้รับผลกระทบดังกล่าว 
จนถูกไล่ออก รัฐเพียงแค่จ่ายค่าทดแทนเพียงเงินหนึ่งก้อน
ซ่ึงไม่สามารถเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมด 
 จากมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใ ช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2544 “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับเนือ่งจาก
การตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการ
พิจารณาคดี และปรากฏว่าค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีนั้นฟัง
เป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการกระท า
ของจ าเลยไม่เป็นความผิดได้ให้สิทธิการทดแทนโดยให้
ประโยชน์อ่ืนใดนอกจากตัวเงินแล้วแต่ยังขาดการน า
กฎหมายท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบพระราชบัญญัตินี้ เพ่ิมช่องทางการทดแทนอ่ืนท่ี
มิใช่ตัวเงินใ ห้กับผู้ท่ีมี สิทธิไ ด้รับค่าทดแทน โดยการ
ประสานงานกันระหว่างองค์กรเพ่ือร่วมกันเยียวยาผู้ท่ีได้รับ
ความเสียหาย 
1. ให้มีการแก้ไข หมวด 5 การจ่ายค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา มาตรา 20 จากเดิมให้ค า
จ ากัดความของผู้ท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใ ช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่เพียงจ าเลยซ่ึงยังไม่ครอบคลุมถึง
บุคคลท่ีได้รับความเสียหายในช้ันพนักงานสอบสวน ซ่ึงใน
ช้ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม แต่ยังไมไ่ด้รับ
การเยียวยาในส่วนนี้ 
การท่ีคนคนหนึ่งอยู่ในสังคมมีคนรอบข้างต้องดูแล มีสังคม
การท างาน สังคมเพ่ือน สังคมครอบครัว ต้องมาถูกจ าคุกใน
ส่ิงท่ีตัวเองไม่ได้กระท า เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มี
ความหวังว่าจะได้ความยุติธรรมตามค าจ ากัดความของค าว่า
ยุติธรรม แต่ผลท่ีเกิดข้ึนกลับเป็นการไม่ได้รับความยุติธรรม

จนผลกระทบท่ีไ ด้รับนั้นยากต่อการเยียวยา ซ่ึ งตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไ ว้ใ ห้เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมปฏิบัติตามนั้น อาจเป็นข้ันตอนท่ียังไม่ครอบคลุม
รัดกุม จนเป็นช่องว่างให้ผู้ท่ีปฏิบัติงาน ท างานอย่างไมเ่ป็น
ธรรมท้ังนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมนอกจากจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีถูกต้องแล้ว ยังต้อง
มีจิตส านึกของความเป็นธรรมควบคู่ไปด้วย เ พ่ือใ ห้
กระบวนการยุติธรรม ท่ีมีท้ังข้ันตอนการปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม มียุติธรรมตามค าจ ากัด
ความท่ีได้นิยามไว้ 
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วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษา แนวคิดการด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกับสิทธิของผู้เสียหายในการน า

คดีข้ึนสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และวิเคราะห์ปัญหาเ ร่ือง สิทธิในการฟ้องคดีอาญาของ
ผู้เสียหายต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตลอดจนเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการฟ้อง
คดีอาญาของผู้เสียหายในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ผลการศึกษาถึงปัญหาในการใช้สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพบว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ก าหนดไว้แต่เพียงว่าให้ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้แก่ อัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น จึงเป็นปัญหาว่าในกรณีผู้เสียหายจะเป็นโจทก์
ฟ้องคดีเองนั้น ไม่อาจฟ้องคดีหรือด าเนินการในการเร่ิมฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไ ด้ บทบัญญัติ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้เสียหายในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เนื่องจากผู้เสียหายเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าความผิด อีกท้ัง
ผู้เสียหายในคดีอาญายังคงเป็นพยานหลักฐานส าคัญท่ีดีท่ีสุดของกระบวนการค้นหาความจริงเก่ียวกับคดีอาญาอันน าไปสู่การ
ลงโทษผู้กระท าความผิดในท่ีสุด จึงเห็นได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การตัดอ านาจ
ของผู้เสียหายอย่างส้ินเชิงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม  ท้ังนี้ การให้อ านาจผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาย่อม
เป็นเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหายโดยตรงสามารถด าเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐได้  และ
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยตรง อันเป็นการคุ้มครองและเป็นการประกันสิทธิของ
ผู้เสียหายซ่ึงสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ ดังนั้นจึง ต้องให้ความส าคัญกับสิทธิของ ผู้เสียหายให้สามารถฟ้องคดีอาญาต่อ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เอง ตลอดจนมีสิทธิในการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในกรณีท่ีอัยการสูง สุดหรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องคดี เพ่ือเป็นการยกระดับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีบัญญัติ
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในมาตรา 41 ท่ีก าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับ
ผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ และสอดคล้อง
กับบทบัญญัติมาตรา 78 ท่ีก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ โดยเห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเ ติมพระราชบัญญั ติประกอบ รัฐธร รมนูญว่าด้วยวิ ธีพิจา รณาคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่ งทา งการ เมือง  
พ.ศ. 2560 โดยการก าหนดให้ผู้เสียหายมีอ านาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวและมีสิทธิขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์กับอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช ได้ 
ค าส าคัญ : ผู้เสียหาย, ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง, ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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Abstract 
This thesis focuses on the background and the need to observe the problem derived from the 

concept of criminal procedure for political office holders and legal measures affecting the right of the 
injured person to bring the case to the Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders. 
The study finds that the barrier in exercising the right of the injured person to bring the criminal case 
against political office holders at the Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders rests 
on the Organic Act on Criminal Procedure for Political Office Holders B.E. 2560 (2017) Section 23 which 
authorizes only the Attorney General and the National Anti -Corruption Commission to become a 
plaintiff.    

As a result, the injured person is unable to become a plaintiff to file a criminal complaint or to 
start court proceedings under the Act. Such provision could deprive the right of the injured person to 
become a plaintiff under the Act since the injured person is directly affected by the offenses and he/she 
remains the best witness of the criminal investigation process leading to the offender's punishment. 
Since the injured person has the important role under the criminal justice system, the entire exclusion 
of the injured person to bring the criminal case under the Act could have a negative impact in practice 
and to the justice system as a whole. Moreover, recognizing the right of the injured person to file the 
criminal case will allow the direct injured person to examine government agencies’ conducts and will 
help broaden the injured person’s opportunity of access to justice in order to protect and guarantee the 
right of the injured person in accordance with the Legal State Principle. 

Therefore, it is necessary to focus on the injured person’s right to file a criminal case against 
political office holders as well as the right to become a co-plaintiff in the case submitted by Attorney 
General or the National Anti-Corruption Commission in order to raise the spirit of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) which guarantees rights and liberties of the Thai people. 
Particularly, Section 41of the Constitution stipulates that a person and a community shall have the right 
to take legal action against a State agency as a result of an act or omission of a government o fficial, 
official or employee of the State agency and Section 78 stipulates that State should promote public and 
communities’participation in the inspection of the exercise of State power and in combating against 
corruption and wrongful conduct. 

For the purpose of finding solutions to the problem, the author has proposed some solutions 
received from analytical studies by suggesting the amendment of the Organic Act on Criminal Procedure 
for Political Office Holders B.E. 2560 (2017) to allow the injured person to file the criminal case under 
the Act or to be able to become a co-plaintiff with the Attorney General or the National Anti-Corruption 
Commission 
Keywords: Injured Person, the Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders, The Persons 
Holding Political Positions 
 
1. บทน า  

การทุจริต (Corruption) นับเป็นปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับสังคมไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนานและเป็นเร่ืองยากท่ี
จะขจัดให้หมดส้ินไป จนบางคร้ังสังคมอาจจะลืมไปว่า
เป็นเร่ืองท่ีผิด แต่กลับมองว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของ
ทุกสังคมท่ีจะมีการทุจริตเกิดข้ึนเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็น

เพราะในสมัยอดีตกาล สังคมไทยมีทัศนคติในลักษณะท่ี
เป็นสังคมอุปถัมภ์ใช้ระบบศักดินา (Feudal System) ท่ี
บ่งบอกถึงความมีอ านาจ ราษฎรท่ีร้องขอความช่วยเหลือ
ใด ๆ จากทางราชการจะต้องมีค่าตอบแทนให้แก่บรรดา
ขุนนางหรือข้าราชการ จากระบบอุปถัมภ์ท่ีฝังรากลึก
ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตข้ึนอย่างมากมาย อย่างไรก็
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ตาม รัฐบาลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ไม่ไ ด้นิ่ง เฉยได้มี
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดมา 
ความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มี
พัฒนาการไปตามความเปล่ียนแปลงของสังคมและความ
เจริญของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญหลายฉบับท่ีให้ความส าคัญกับการควบคุมมิ
ให้มีการใช้อ านาจรัฐไปในทางทุจริต รวมถึงสร้างกลไก
พิเศษทางกฎหมายเพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการกับ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริต ซ่ึง ก่อนการใ ช้
บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 นั้น เมื่อปรากฏกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการตามบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ถึงมาตรา 166 การ
ลงโทษบุคคลดังกล่าวในฐานะ “เจ้าพนักงาน” ผู้กระท า
การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ย่อมเป็นไปตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระบบปกติตามท่ี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่
กลไกในระบบปกติกลับไม่อาจจัดการกับคดีความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการท่ีผู้กระท าความผิดเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก ด้วย
สาเหตุหลายประการ อาทิ บุคคลผู้เ ก่ียวข้องหรือรู้เห็น
การกระท าดังกล่าวมักไม่ให้ความร่วมมือในการร้องเรียน 
ฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน เพราะต่าง ก็เป็นผู้ผิดด้วยกัน
ท้ังส้ิน (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และคณะ, 2556) ดังจะเห็นได้
จากในอดีตท่ีผ่านมาการด าเนินคดีกับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระบบปกติ 
ปรากฏว่าถึงท่ีสุดแล้วมีคดีท่ีศาลสามารถพิพากษาลงโทษ
จ าเลยได้น้อยมาก จากเหตุผลดังกล่าวข้าง ต้น ในการ
จัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงไ ด้พยายามสร้างระบบการ
ด าเนินคดีอาญาลักษณะพิเศษข้ึน เ พ่ือใ ช้กับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรณีกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการหรือทุจริตต่อหน้าท่ี ตลอดจนบุคคลผู้เป็น
ตัวการ ผู้ ใ ช้ ผู้สนับสนุน และ ผู้ใ ห้สินบนแก่ผู้ด าร ง
ต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือจูงใจให้กระท าการดังกล่าว 
ท้ังนี้ ด้วยความมุ่งหวังให้ระบบท่ีสร้างข้ึนสามารถจัดการ
กับคดีประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ระบบการด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีความแตกต่างกับการด าเนินคดี
อาญาท่ัวไป ต้ังแต่ในช้ันสอบสวนท่ีใ ห้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ท่ีมีอ านาจ

หน้าท่ีในการไต่สวนข้อเท็จจริงและท าความเห็นในกรณีท่ี
มีการร้อง ขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของ รั ฐ ซ่ึงด าร ง
ต าแหน่งในระดับสูงออกจากต าแหน่ง  หรือด าเนิ น
คดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือไต่สวน
และวินิจฉัยว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(Malfeasance) หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ในการยุติธรรม กับท้ังตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ ท่ีมี
หน้าท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน ดังนั้น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นองค์กรของรัฐ ท่ีมีพันธกิจ
ตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประสงค์จะสร้างกลไกตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพให้เกิดข้ึน  
นอกจากนี้ เพ่ือต้องการจัดการกับคดีทุจริตประพฤติมิ
ชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงไ ด้บัญญัติใ ห้มี
การจัดต้ังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
ก า ร เ มื อ ง  ( The Supreme Court of Justices 
Criminal Division for Person Holding Political 
Positions) เพ่ือด าเนินคดีอาญากับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง
ทา ง กา ร เมื อง  ไ ด้แ ก่  น ายกรั ฐ ม นตรี รั ฐ ม นตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการ
การเมืองอ่ืน ท้ังนี้ ให้รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเป็นตัวการ ผู้ใ ช้ 
หรือผู้สนับสนุน รวมท้ัง ผู้ใ ห้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดแก่ผู้กระท าท่ีจะต้องถูก
ด าเนินคดีอาญา เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรื อประ วิง กา รกระ ท า อันมิชอบ ด้วยหน้า ท่ี โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดกระบวนการ
ในการด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไว้
เป็นพิเศษแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาท่ัวไป ( สุรพล 
นิติไกรพจน์ และคณะ, 2547) เป็นต้นว่า กระบวนการ
พิจารณาใช้ระบบไต่สวนมิใ ช่ระบบกล่าวหาอย่างคดี
ธรรมดา  องค์คณะผู้พิพากษาต้องมีจ านวน 9 คน ซ่ึง ท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผู้เลือกต้ังโดยวิธีลงคะแนนลับ
จากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเป็น
รายคดี  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจฟ้อง คือ อัยการสูงสุด และ
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น ผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึงไม่มีอ านาจ
ฟ้องคดีต่อศาลนี้ เองไ ด้ ท าไ ด้เพียงแต่ย่ืนค าร้องเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เ พ่ือใ ห้ด าเนินการไต่
สวนข้อเท็จจริงเท่านั้น (กชวรรณ จันทร์เณร, 2544) 
รวมถึงผู้เสียหายไม่สามารถเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีไ ด้ 
(ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช และคณะ, 2556)  ซ่ึง ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้
บัญญัติให้สิทธิของผู้เสียหายในการน าคดีข้ึนสู่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ิมเติม 
โดยผู้เสียหายสามารถขอให้ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้ัง
คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการไต่สวนแทนคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ รับหรือ
ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร แนวคิดว่าด้วยคณะผู้ไ ต่สวน
อิสระนั้น มีการเสนอต่อระบบกฎหมายไทยเป็นคร้ังแรก
โดย บรรเจิด สิงคะเนติ เสนอให้มีการต้ัง อัยการอิสระ 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบพฤติกรรมและข้อกล่าวหาต่าง 
ๆ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีในเวลานั้น คือ พันต ารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร ถูกกล่าวหาในเ ร่ืองการใ ช้อ านาจรัฐ เพ่ือเ อ้ือ
ประโยชน์ให้กับธุรกิจ นโยบายของรัฐบาลเ ร่ืองการเปิด
เขตการค้าเสรี (Free trade area)  และการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (Privatization) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยท่ีผิดพลาดอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ประโยชน์ส่วนตัว (Conflict of interest) (พิวัฒน์ สามวัง
, 2557).  

ต่อมาในวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการ
ประกาศจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
( The Criminal Court for Corruption and 
Misconduct Cases) ข้ึน เพ่ือด าเนินคดีคดีอาญาท่ีฟ้อง
ให้ลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐในความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน หรือความผิดอ่ืนอัน
เนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ  ท้ังนี้ ให้รวมถึงบุคคลท่ี
ร่วมกระท าความผิดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ ว่าในฐานะ
ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ โดยก าหนดให้
ผู้เสียหายสามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลได้เองโดยตรง  ซ่ึงคดีท่ี
อยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤ ติ 
มิชอบ มีลักษณะความผิดท่ีคล้ายคลึง กันกับศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
มีการประกาศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2560 มี

เนื้อหาสาระท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จนมีการขนานนามว่า เป็นรัฐธร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปราบโกง มีบทบัญญัติเ ก่ียวกับ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไ ว้ในหลาย
มาตรา ซ่ึงสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ 
มาตรา 41 ท่ีก าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละ
เว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ หมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 50 (10) บัญญัติว่า ประชาชนคนไทยมีหน้าท่ีต้อง
ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ มาตรา 63 ท่ีบัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง อันตรายท่ีเกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  และใน
บทบัญญั ติมาตรา 78 ก าหนดให้รัฐ พึง ส่ง เ สริมใ ห้
ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แม้จะมีการรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหลายเ ร่ือง 
แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ ากัดทางด้านการใช้สิทธิการมส่ีวน
ร่วม โดยเฉพาะการใ ช้สิทธิในการฟ้องคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท่ีกฎหมายไม่ได้บัญญัติ
ให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีได้โดยตรง กรณีดังกล่าวจึง
ก่อให้เกิดข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและผลกระทบต่อ
การใช้สิทธิของ ผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง จึง เห็นสมควรท่ีประเทศไทย
จะต้องพัฒนาข้อจ ากัดทางกฏหมายในเร่ืองอ านาจฟ้อง 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าววิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ จึง
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเก่ียวกับสิทธิของผู้เสียหายใน
การน าค ดีข้ึนสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด าร ง
ต าแหน่งทางการเมือง 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดการด าเนินคดีอาญาของ ผู้

ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกับสิทธิของผู้เสียหายในการ
น าคดีข้ึนสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเ ร่ือง สิทธิในการฟ้อง
คดีอาญาของผู้เสียหายต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

3. เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการฟ้อง
คดีอาญาของผู้เสียหายในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
3.วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย  

ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น ลั ก ษ ณ ะ วิ จั ย เ อ ก ส า ร 
(Documentary Research) โดยรวบรวมและค้นคว้า
ข้อมูล ความรู้ แนวคิดทฤษฎี หลักกฎหมาย บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจาก
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สรุปผล
การสัมมนา รายงานการประชุม ร่างกฎหมาย ตลอดจน
ข้อมู ลจ ากทา งอินเทอร์ เน็ ต อีก ท้ังไ ด้ท าการ วิจั ย
ภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิง ลึก 
(In-depth Interview) บุคลากรซ่ึงเก่ียวข้อง จ านวน 8 
ท่าน ประกอบด้วย บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง , 
ผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลฎีกา , อัยกา รจังห วัด ประจ า
ส านักงานอัยการสูง สุด, อัยการจังหวัดผู้ช่วย, รอง
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7, วิศวกรอาวุโส บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และ
ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน บริษัท โกลด์ 
พลังงาน จ ากัด (มหาชน)  แล้วน ามาประมวล วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ หาข้อสรุป และน าเสนอแนวทาง ซ่ึง เป็นไป
ได้ท่ีสามารถจะน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 วิเคราะห์ปัญหาความไม่สอดคล้องกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ สิทธิ
ทางการเมือง  

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR) เป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีออกมาเพ่ือรับรองสิทธิต่าง ๆ ของ
มนุษย์ทุกคน และได้ก าหนดถึงมนุษย์ทุกคนมีสิทธิมา

ต้ังแต่ก าเนิดในการด ารงชีวิต สิทธิเหล่านี้ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่ 
สิทธิในการเลือกต้ัง สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีท่ี
เป็นธรรมและได้รับความเสมอภาคของบุคคลภายใต้
กฎหมาย สิทธิในการท างานท่ีจะไม่ถูกบังคับใ ช้แรงงาน 
และรวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ  อันเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนษุย์ 
ซ่ึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีรับรองโดยกฎหมายฉบับนี้จะต้องได้รับ
การปฏิบัติด้วยความเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับ
การคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใด ๆ ท้ังปวง โดยเนื้อหาของกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 
(ICCPR) ท่ีเก่ียวกับงานวิจัยในคร้ังนี้  ไ ด้แก่ ข้อ 14 ซ่ึง
บัญญัติว่า บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของ
ศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงตน
ต้องหาว่ากระท าผิด หรือการพิจารณาคดีเ ก่ียวกับสิทธิ
และหน้าท่ีของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณา
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซ่ึงจัดต้ัง ข้ึนตาม
กฎหมายมีอ านาจ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง 
ส่ือมวลชนและ สาธารณชนอาจถูกห้ ามเข้า ฟังกา ร
พิจารณาคดีท้ั งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทา ง
ศีลธรรมความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความ
มั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพ่ือความ
จ าเป็นเก่ียวกับส่วนได้เสียในเร่ืองชีวิตส่วนตัวของ คู่กรณี 
หรือในสภาพการณ์พิเศษซ่ึงศาลเห็นว่าจ าเป็นอย่างย่ิง เมือ่
การพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเส่ือม เสียต่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ค าพิพากษาในคดีอาญา 
หรือค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอ่ืนต้อง
เปิดเผย เว้นแต่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 
หรือเป็นกระบวนพิจารณาเก่ียวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรส
ในเร่ืองการเป็นผู้ปกครองเด็ก และข้อ 26 บัญญัติว่า 
บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และสิทธิท่ีจะ
ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้อง
ห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืน
ใด เผ่าพันธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือ
สถานะอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองค.ศ. 1966 (ICCPR) มี
หลักการส าคัญ ท่ีแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
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เฉกเช่นเดียวกับผู้เสียหายคือ บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง ย่อมมีสิทธิจะ
ได้รับความคุ้มครองเท่า เทียมกันตามกฎหมาย แ ต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
2560 มาตรา 23 บัญญัติให้ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้แก่ (1) อัยการ
สูงสุด (2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้นซ่ึงเป็นการจ ากัด
อ านาจฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ท าใ ห้ผู้เ สียหายซ่ึง เป็นบุคคลท่ี
ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิด ไม่สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาพิพากษา
คดีโดยตรง ในกรณีท่ีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระท าความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
รวมถึงผู้เป็นตัวการ ผู้ใ ช้ และผู้สนับสนุน การกระท า
ความผิดตาม ท่ีกฎหมายบัญญัติ ใ ห้ต้องฟ้องคดีต่อ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อ 14 ข้อย่อยท่ี 1 ท่ีก าหนดถึงบุคคล
ทุกคนย่อมได้รับความเสมอภาคกันในการพิจารณาของ
ศาลและคณะตุลาการ ซ่ึงในการพิจารณาคดีอาญาหรือ
การพิจารณาคดีเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ี บุคคลย่อมมีสิทธิ
ในการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม และไม่
สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR) ข้อ 26 ซ่ึง
บัญญัติว่า บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และ
สิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้กฎหมาย
จะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาค จากการวิเคราะห์
จึงเห็นควรให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไ ด้เอง โดย
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. 2560 มาตรา 23 จากเดิมท่ีก าหนดผู้มีอ านาจฟ้อง
คดีไว้เพียงอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย
เพ่ิมเติมให้ผู้เสียหายมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไ ด้เองด้วย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR) 
4.2 วิเคราะห์ปัญหาความไม่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน
การตรวจสอบการทุจริต 

หากมองย้อนกลับไปในอดีต ประเทศไทยมี
ความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่าง ต่อเนื่อง 
นอกจากการสร้างกลไกและมาตราการต่าง ๆ  ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตแล้วก็ยังมีความพยายามบัญญัติรับรอง
สิทธิของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ทุจริต ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (Examination of the 
Exercise of State Power) รวมถึงจัดต้ังองค์กรตุลาการ 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเก่ียวกับการทุจริต นับแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ี
บัญญัติในเร่ืองสิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรอ่ืนของ รัฐ ท่ี
เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละ
เว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ต่อมาคณะ ปฏิรูปกา รปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ยึด
อ านาจการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึง
ได้ถูกยกเลิกไป และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังคงบัญญัติใ ห้
ความส าคัญกับสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้าน ต่า ง ๆ เ ก่ี ยว กับกา รบ ริหารประเ ทศมากข้ึน 
โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
อ านาจของรัฐรวมถึงการทุจริต ซ่ึงยังคงหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูก
ยก เลิกไ ปแ ล้ว โดยคณะ รักษาความสงบแห่ งชา ติ 
(National Council for Peace and Order) 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีการ
ประ กาศใ ช้รั ฐ ธรรม นู ญแ ห่ ง ราชอาณาจั กร ไ ทย 
พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยท่ีผ่านการท าประชามติของประชาชนแล้ว มีเนื้อหา
สาระท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จน
มีการขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปราบโกง รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ให้ความส าคัญ
กับการออกแบบระบบโครงสร้างอ านาจท่ีมุ่ง เน้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงใน
กลุ่มทางการเมือง และผู้บริหารระดับสูงใ ห้มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการบริหารราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
เร่ิมต้ังแต่กระแสพระราชปรารภ ในการประกาศใช้บังคับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ความตอนหนึ่งว่า “...แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพ่ิมเติม 
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพ่ือจัดระเบียบการปกครอง
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ให้เหมาะสมหลายคร้ังแต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพ
หรือราบร่ืนเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ บางคร้ังเป็นวิกฤติทาง รัฐธรรมนูญท่ีหา
ทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่ง เ กิดจากการท่ีมี ผู้ไม่น าพา
หรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง 
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ หรือขาดความตระหนัก
ส านึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน จนท าใ ห้
การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซ่ึงจ าต้องป้องกันและ
แก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและ
จริยธรรม” หากพิจารณารายละเอียด จะเห็นได้ว่ามีการ
วางกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไ ว้ในหลายหมวด
หลายมาตรา โดยเร่ิมจากหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 41 บัญญัติว่า บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว (3) ฟ้อง
หน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละ
เว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ ซ่ึง เป็นหลักการท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการบัญญัติ
ไว้ หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (10) บัญญัติว่า 
ประชาชนคนไทยมีหน้าท่ีต้องไม่ ร่วมมือหรือสนับสนุน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นหลักการ
ท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ไม่มีการบัญญัติไ ว้ บทบัญญัติดังกล่าวก็เ พ่ือใ ห้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าการกระท านั้น จะเป็น
การกระท าโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
อ่ืน ๆ โดยการก าหนดอย่างชัดเจนในลักษณะนี้ ถือไ ด้ว่า
เป็นคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นหน้าท่ีท่ีประชาชนชาวไทยทุก
คนต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ ประชาชนทุกคนพึงมี
ความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบจากการทุจริต
อย่างกว้างขวาง  อีกท้ัง ยังเป็นโอกาสของหน่วยงานต่าง 
ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสร้างกระแสการต่อต้าน
หรือรังเกียจการทุจริตให้แพร่กระจายไปในทุกภาคส่วน

ในสังคมไทย นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดอย่าง
ชัดเจนในหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 63 ท่ีบัญญัติว่า 
รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ี
มีประสิทธิภาพเ พ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐ ซ่ึงการท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดในเ ร่ือง
ดังกล่าว ก็เพ่ือให้รัฐสนับสนุนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน โดยถือเป็นหน้าท่ีของ
รัฐท่ีจะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่าง
เต็ม ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นการยกระดับ
เจตจ านงของรัฐธรรมนูญในการต่อต้านการทุจริต จึงควร
มุ่งเน้นไปท่ีสังคมประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และกลไกการถ่วงดุลอ านาจ 
(Checks and balances) ท่ีจะช่วยให้เจตจ านงของ
รัฐธรรมนูญในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยการให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรบัญญัติให้ผู้เสียหายซ่ึง เป็น
ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าความผิดของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ 
4.3 เปรียบเทียบสิทธิของผู้เสียหายในการน าคดีอาญาข้ึน
สู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทา ง
การเมือง กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้มี
อ านาจฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ตามมาตรา 23 พระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ ผู้มีอ านาจ
ย่ืนฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้แก่ 

(1) อัยการสูงสุด 
(2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยปกติจะใ ห้อัยการ

สูงสุดเป็นผู้ย่ืนฟ้องเป็นหลัก ส่วนท่ีใ ห้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. (National Anti-Corruption Commission) ย่ืน
ฟ้องได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีท่ีอัยการสูงสุดไม่ฟ้อง
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คดีให้เ ท่านั้น  ( ไพโ รจน์ วายุภาพ, 2 543)  ดังนั้ น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะย่ืนฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (The 
Supreme Court's Criminal Decision for Persons 
Holding Political Positions) ได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอส านวนให้กับอัยการสูง สุด
และอัยการสูงสุดเห็นว่า ส านวนนั้นยังไม่สมบูรณ์และได้มี
การต้ังคณะท างานข้ึนมา ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูง สุดเพ่ือท าหน้าท่ี
พิจารณาพยานหลักฐานท่ีไม่สมบูรณ์และคณะท างานหา
ข้อยุติไม่ได้ อัยการสูงสุดจึงเห็นควรส่ังไม่ฟ้อง กรณีเช่นว่า
นี้ กฎหมายให้อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ได้เอง ซ่ึงอ านาจการฟ้องคดีต่อศาลได้เองคล้ายกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ของประเทศเกาหลีใ ต้ท่ีเ รียกว่า 
Korean Independent Commission Against 
Corruption (KICAC) ท่ีมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลได้เอง 
(ประสิทธ์ิ ปิวาวัฒนพานิช และคณะ, 2556) 

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธ ศักร าช 255 0 จ ะยัง คงห ลักการพ้ืนฐานของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไ ว้ แต่ก็
ไ ด้เ พ่ิมประเด็นส าคัญใน เ ร่ือง สิท ธิของ ผู้เ สียหาย ท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
มิได้รับรองไว้ ดังนี้ 
 ให้สิทธิผู้เสียหายย่ืนค าร้องต่อท่ีประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ให้ต้ังผู้ไต่สวนอิสระ การร้องขอให้มีการ
แต่งต้ังผู้ไต่สวนอิสระโดยผู้เสียหายนั้นจะกระท าไ ด้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
  1  มีการกล่าวหาผู้ด ารงต าแหน่งทาง
กา ร เ มื อ ง  ไ ด้ แ ก่  น าย ก รั ฐ ม น ตรี  รั ฐ ม น ต รี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการ
การเมืองอ่ืน รวมไปถึงบุคคลซ่ึงมีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิดอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้น ๆ  ด้วย 
โดยความผิดอาญาท่ีอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ได้แก่ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริตต่อ
หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืน  ท้ังนี้ ผู้กล่าวหาต้องย่ืนค าร้องให้
คณะกรรมการ ป .ป.ช .ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือ

ย่ืนค าร้องต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพ่ือให้แต่งต้ังผู้ไต่สวน

อิสระ ในกรณีท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ท่ี
สามารถกระท าได้ 

2. ก ร ณี ท่ี มี ก า ร ไ ต่ สว น ค ร้ั ง แ ร ก โ ด ย
คณะกรรมการ ป .ป.ช .และคณะกรรมการ ป .ป .ช  .มีม ติ
ว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูลในความผิดท่ีไ ด้มีการกล่าวหาว่า 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ

ประธานวุฒิสภา ว่าร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระท าความผิดต่อหน้า ท่ีหรือ ทุจริต ต่อหน้ าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืน  

3 .  ก ร ณี ท่ี ก า ร ไ ต่ ส ว น ค ร้ั ง แ ร ก โ ด ย
คณะกรรมการ ป .ป.ช .ด าเนินการล่าช้า  
4 . กรณีท่ีคณะกรรมการ ป .ป.ช ไม่ รับไ ว้ด าเนินการไต่
สวน 

ท้ังนี้ ข้อกล่าวหาว่ากระท าความผิดโดยผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองท่ีมีการร้องขอให้ท่ีประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาด าเนินการแต่งต้ังผู้ไต่สวนอิสระข้ึนท าการไต่สวน
จะต้องไม่อยู่ระหว่างการไต่สวนโดยคณะกรรมการ 
ป .ป.ช .นอกจากนี้  ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาอาจใช้ดุลพินิจ 
)Judicial discretion  (ส่ง เ ร่ืองใ ห้แก่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช .เป็นผู้ด าเนินการไต่สวนแทนก ารแต่ง ต้ัง ผู้ไ ต่สวน
อิสระก็ได้ )พิวัฒน์ สามวัง ,2557.(  

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภา และท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้พิจารณา
แต่งต้ังผู้ไต่สวนอิสระตามค าร้องของผู้เสียหาย เมื่อผู้ไ ต่
สวนอิสระได้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวน
พร้อมท าความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อ
กล่าวหานั้นเป็นอันตกไป ในทางกลับกันถ้าผู้ไต่สวนอิสระ
เห็นว่าข้อกล่าวหามีมูล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 276 วรรคสาม ก าหนดให้
ผู้ไต่สวนอิสระส่งส านวนการไต่สวนพร้อมด้วยความเห็น
ไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือฟ้องคดียังศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป ในมาตรา 276 
วรรคสามตอนท้ายก าหนดให้น าบทบัญญัติมาตรา 272 
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซ่ึงหมายความว่า ใน
กรณีท่ีอัยการ สูง สุดเห็นว่า ส านวนกา รไต่สวนและ
ความเห็นท่ีผู้ไต่สวนอิสระส่งมายังไม่เพียงพอท่ีจะฟ้องคดี
ต่อศาลได้ ให้อัยการสูง สุดแจ้ง ใ ห้ผู้ไ ต่สวนอิสระทราบ 
ต่อจากนั้ นใ ห้อัยการ สูง สุดและ ผู้ไ ต่สวน อิสระ ต้ั ง
คณะท างานข้ึนเพ่ือด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้
สมบูรณ์..แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพ่ือฟ้องคดีต่อไป ซ่ึง เป็น
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เช่นเดียวกับกรณีท่ีอัยการสูง สุดเห็นว่า ส านวนการไต่
สวน และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่
สม บูร ณ์เ พีย งพอท่ีจะ ด า เนิ นการ ฟ้องคดีไ ด้ และ
เช่นเดียวกัน หากคณะท างานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติ
เก่ียวกับการฟ้องคดีได้ ผู้ไต่สวนอิสระอาจด าเนินการฟ้อง
คดีต่อศาลเองหรืออาจแต่งต้ังทนายความให้ฟ้องคดีแทน
ก็ไ ด้  ดัง นั้น ผู้ ไ ต่สวนอิสระจึ ง เป็ นอีกองค์กรหนึ่ ง  
ท่ีเป็นผู้มี สิทธิฟ้องคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง (ภัคพล ธนรักษ์, 2550) 

ในปัจจุบันเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศใช้บังคับก็ยังคงบัญญัติ
เร่ืองคณะผู้ไต่สวนอิสระไว้ในมาตรา 236 - 237 
มาตรา 236 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกของท้ังสองสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภาหรือ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน 
มีสิทธิเข้าช่ือกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการตามมาตรา 234 (1) 
โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร 
หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท าตามท่ีถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองไป
ยังประธานศาลฎีกาเพ่ือต้ังคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซ่ึงมี
ความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
ท่ีประจักษ์ เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าท่ีและอ านาจ วิธีการไต่
สวน ระยะเวลาการไต่สวนและการด า เนินการอ่ืนท่ี
จ าเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

มาตรา 237 เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ 
ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ส่ัง ยุติเ ร่ือง 
และให้ค าส่ังดังกล่าวเป็นท่ีสุด 

(2) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเร่ืองต่อ
ศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย โดยให้น าความในมาตรา 235 วรรค
สาม วรรคส่ี และวรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(3) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ี
ถูกกล่าวหา และมิใช่กรณีตาม (2) ใ ห้ส่งส านวนการไต่
สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และให้
น าความในมาตรา 235 วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้า 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

จึงเห็นได้ว่า การร้องขอให้มีการแต่ง ต้ังคณะผู้
ไต่สวนอิสระนั้น จะท าไ ด้ในกรณีท่ีกล่าวว่ากรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการ
ตามมาตรา 234 (1) เท่านั้น โดยย่ืนต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยพยานหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามท่ีถูก
กล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองไปยังประธานศาล
ฎีกาเพ่ือต้ังคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซ่ึงมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง 

ผู้มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

พระราชบัญญั ติวิธีพิจารณาคดีทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ไม่มีบทมาตราใดก าหนดตัว
บุคคลผู้มีอ านาจฟ้องคดีทุจริตไว้โดยชัดแจ้งเหมือนดังเช่น
ท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 
ก าหนดบุคคลท่ีมีอ านาจฟ้องคดีอาญาไว้ ได้แก่ พนักงาน
อัยการ และผู้เสียหาย แต่เมื่อพิจารณาจากความท่ีปรากฏ
ในมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีด าเนินคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 สรุปได้ว่า ผู้มีอ านาจ
ฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ มีดังนี้ 
อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เสียหาย ตามประมวล
กฎหมายวิธี พิจ ารณาความ อาญา ซ่ึง กฎหมายไ ด้
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจฟ้องคดีดังกล่าวมีอ านาจฟ้องคดี
ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้ (สรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย , 
2560). 
1) อัยการสูงสุด 
กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ 
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนว่า กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
84 และมาตรา 97 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2529 มาตรา 3 (1)  (2) 
และ (5) 
กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าท่ีของ
องค์การระหว่างประเทศและบุคคลใดว่ากระท าความผิด
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ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
123/2 มาตรา 123/3 มาตรา 123/4 และมาตรา 123/5  
ท้ังนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 99/1 และมาตรา 99/7 และพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 
มาตรา 3 (1) 

2) ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  
กรณีกล่าวหาอัยการสูงสุดหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ ผู้ใ ช้ 
หรือผู้สนับสนุนว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท า
ความ ผิด ต่อต า แหน่ง หน้ า ท่ีใ นการ ยุติธร รม  ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 84 และ
มาตรา 97 และพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 (1) (2) และ (5) 

3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คดีท่ีอยู่ในอ านาจอัยการสูงสุดเป็นผู้ย่ืนฟ้อง หากอัยการ
สูง สุดเ ห็น ว่า  ร าย งาน เอกสา ร และความเ ห็น ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งใ ห้ยังไม่สมบูรณ์พอท่ีจะ
ด าเนินคดีได้ และมีการต้ังคณะท างานโดยมี ผู้แทนของ
อัยการสูงสุดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึนพิจารณาแล้ว 
แต่ไม่อาจหาข้อยุติไ ด้ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542  มาตรา 80 วรรคสอง มาตรา 97 และมาตรา 
99/7 ในการนี้ในการฟ้องคดีตามมาตรา 97 หรือมาตรา 
99/7 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจแต่งต้ังทนายความ
ให้ฟ้องคดีแทน นอกจากนี้ ในกรณีท่ีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอ่ืน บัญญัติใ ห้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
ต้อง ย่ื นค า ร้ อง ต่อศาล ห รือมี อ า น าจ ฟ้อง คดีเ อง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
แล้วแต่กรณี จะพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่สวน
ด าเนินการดังกล่าวในศาลแทนในฐานะผู้รับมอบอ านาจ
หรือจะพิจารณาแต่งต้ังทนายความเพ่ือด าเนินคดีแทนก็
ได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
28/2 

4) พนักงานอัยการ 

กรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)  มีม ติว่า 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระท าการทุจริตในภาครัฐ อันเป็น
ความผิดอาญาเข้าลักษณะตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 
(1) (2) รวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วย  
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 45  

5) ผู้เสียหาย 
กรณีราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระท า

ความผิดและเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารราความอาญามาตรา 2 (4) และมาตรา 28 (2) 
พิเคราะห์แล้วเห็นได้ว่า เหตุผลใ นการจัดต้ังแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้ึนในศาลฎีกา 
และการจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลเดียวกัน คือ การใ ช้อ านาจตุลา
การเพ่ือเป็นกลไกในกา รขจัดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อันเป็นภัยร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา และศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นองค์กรตุลาการท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกับการด าเนินคดีอาญาในฐานความผิดทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
โดยใช้วิธีพิจารณาระบบไต่สวน อันมีลักษณะท่ีคล้ายคลึง
กัน หากแต่แตกต่างกันในบางประการ ดังเช่น บุคคลท่ีอยู่
ในเขตอ านาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
ข้าราชการการเ มือง อ่ืน รวมถึง ผู้ เป็นตัวการ  ผู้ใ ช้ 
ผู้สนับสนุนในกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือ
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ นอกจาก
ต าแหน่งท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว หากเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ กฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขต
อ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อแตกต่างในประการส าคัญ คือ ผู้มีอ านาจ
ฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 แม้ไม่มีบทมาตราใดก าหนด
ตัวบุคคลผู้มีอ านาจฟ้องคดีทุจริตไ ว้โดยชัดแจ้ง  แต่หาก
พิจ า รณา ใ นม าต รา  1 5  และ ม าตรา  1 6  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. 2559 ประกอบกันจะพบว่า กฎหมายก าหนดให้ 
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อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดี
ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึง ผู้เ สียหาย
เป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดีคู่ขนานกันไป อันแสดงให้เห็นว่า 
ระบบการฟ้องคดีอาญาท่ัวไปของไทยเป็นระบบผสม
ระหว่างระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ และระบบการ
ฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหาย แต่ในคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองนั้ น ผู้มี สิทธิฟ้องคดีหลัก คือ 
อัยการสูงสุด และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้ไต่
สวน อิสระสามา รถย่ืนฟ้องคดี ไ ด้ภาย ใต้เ งื่อน ไข ท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนด ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดไม่
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้เองโดยตรง  ดังนั้น ระบบการ
ฟ้องคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึง เป็น
ระบบการฟ้องคดีโดยรัฐเท่านั้น ไม่ใช่ระบบผสมอย่างใน
คดีอาญาท่ัวไป ผู้เขียนเห็นว่า ควรบัญญัติให้ผู้เ สียหายมี
อ านาจฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  เฉกเช่นเดียวกับศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเร่ืองบุคคลผู้มีอ านาจฟ้อง
อีกประการ คือ บุคคลผู้มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงก าหนดไว้เพียง อัยการ
สูง สุด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป .ป.ช . 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่องค์กรท่ีส าคัญอีก
องค์กรหนึ่ง คือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีภารกิจหลัก
คล้ายคลึงกับคณะกรรมการ ป.ป.ช แตกต่างเพียงระดับ
ต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในอ านาจเท่านั้น ซ่ึง
กฎหมายบัญญัติว่าในกรณีท่ีพนักงานอัยการมีความเห็น
ว่า ข้อเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.(Public Sector Anti-Corruption 
Commission) ท่ีได้รับยังไม่สมบูรณ์พอท่ีจะด าเนินคดีได้
และได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติม ซ่ึงมีการต้ังคณะท างาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาใน
ลักษณะเดียวกันกับกรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นว่าส านวนการ
ไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ข้อไม่สมบูรณ์ ใน
กรณี ท่ีพนักง าน อัยการมีความ เห็นควรส่ัง ไม่ ฟ้อง  
แต่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีม ติยืนยันให้ฟ้อง  ดังนี้ 
อัยการสูงสุดจะต้องเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
อัยการสูงสุดเป็นท่ีสุด คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะฟ้องคดี
เองหรือแต่งต้ังให้ทนายความฟ้องคดีแทนไม่ไ ด้  ท้ังนี้ 
ตาม มาตรา  45  วรรคสอง  และ วรรคสาม แ ห่ ง

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้เขียนเห็นว่า ควร
บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเองได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย 

4.4 บทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ี
เก่ียวข้องในประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับเร่ือง สิทธิของ
ผู้เสียหายในการน าคดีข้ึนสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยคณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ก าหนด 

จากการสัมภาษณ์ มีแนวคิดแบ่งออกเป็น 2 
แนว คิด คือ แนว คิดฝ่ ายท่ี เห็น ด้วย กับการท่ี จะใ ห้
ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เอง และแนวคิดฝ่ายท่ี ไม่
เห็นด้วยกับการท่ีจะให้ผู้เ สียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไ ด้
เอง 
แนวคิดฝ่ายท่ีเห็นด้วยกับการท่ีจะให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้เองเป็นไปในลักษณะท่ีมีเงื่อนไข โดยเห็นว่า 
หากพิจารณาถึงหลักความเสมอภาคแล้ว บุคคลทุกคน
ต้องอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมแบบเดียวกันโดยไม่
ค านึงถึงต าแหน่งหรือสถานะของบุคคล จึงเห็นด้วยท่ีจะ
ให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด า รงต าแหน่ง ทาง กา รเมื อง ไ ด้เ อง แต่ ต้อง ผ่าน
กระบวนการหรือข้ันตอนกล่ันกรองคดีท่ีจะน าข้ึนสู่ศาล 
ส าหรับเหตุผลท่ีผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เอง เป็นไป
ในลักษณะท่ีมีเงื่อนไขก็เนื่องมาจากศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ถูกจัดต้ัง ข้ึน
เป็นศาลเฉพาะเพียงศาลเดียวท่ีมีเ ขตอ านาจในการ
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึง
ความผิดท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลมีลักษณะความผิดคดี
เก่ียวพันกันท้ังในคดีอาญาและความรับผิดชอบทางการ
เมือง และบุคคลท่ีอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลก็เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  ดังนั้น จึงต้องให้ความคุ้มครอง
บุคคลดังกล่าวด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นฝ่ายบริหาร 
ซ่ึงควรจะมีอิสระในการบริหารประเทศ ถ้าหากให้
ผู้เสียหายฟ้องคดีได้โดยง่าย โดยไม่ผ่านกระบวนการ
กล่ันกรองจากองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรืออัยการสูง สุด ก็จะเกิดผลกระทบแก่การ
บริหารราชการแผ่นดิน เพราะค าฟ้องมิไ ด้ขอให้ลงโทษ
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จ าคุกเพียงอย่างเดียว อาจจะเก่ียวพันกับค าส่ังทาง
ปกครองด้วย รวมท้ังหากไม่มีการกล่ันกรองคดีในการข้ึน
สู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่งทา ง
การเมืองอาจส่งผลในเร่ืองปริมาณคดีท่ีจะเข้าสู่ระบบศาล
มากเกินไป โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เห็นว่าในปัจจุบัน
มีการจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้ึน
แล้ว ซ่ึงศาลนี้เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายมีอ านาจฟ้องคดีเอง
ได้ หากมีกรณีท่ีผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเ ก่ียวพัน ผู้เสียหายก็สามารถท่ีจะด าเนิ น
กระบวนการต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้เลย เพราะผ่านกระบวนการจาก
ศาลช้ันต้นมาช้ันหนึ่งแล้ว 
แนวคิดฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับการท่ีจะให้ผู้เ สียหายมีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองได้เอง เนื่องจากเห็นว่า บุคคลท่ีอยู่ภายใต้
เขตอ านาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทา ง กา ร เมื อง  ไ ด้แ ก่  น ายกรั ฐ ม นตรี รั ฐ ม นตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมืองอ่ืน ประกอบกับการกระท าความผิดบางอย่าง
อาจเกิดจากการกระท าทางรัฐบาล ซ่ึงหากเปิดโอกาสให้
ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้เอง บุคคลดังกล่าวอาจถูก
กล่ันแกล้ง และเมื่อถูกฟ้องก็จะก่อให้เกิดภาระในการแก้
คดี และเห็นว่า ปัจจุบันผู้เสียหายสามารถกล่าวหาต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงเป็นองค์กรของรัฐไ ด้อยู่แล้ว 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงน่าจะเป็นอง ค์กรท่ีไ ต่สวน
ข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าคดีข้ึนสู่ศาล 
โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาล หากอัยการสูง สุด
มีค าส่ังไม่ฟ้อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็สามารถฟ้องคดี
เองได้ เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจกล่าวคือ 
เมื่อกล่าวหาผ่านหน่วยงานของรัฐมาแล้ว ผู้เสียหายควร
จะมี สิทธิขอเ ข้าร่ วมเ ป็นโ จทก์  เมื่ อมีหน่วย งาน ท่ี
รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการ
สูงสุดได้ใช้สิทธิด าเนินคดีแก่จ าเลยแล้ว เพราะผู้เสียหายมี
สิทธิท่ีจะขอทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตคืน และเรียก
ค่าเสียหายได้  ดังนั้น จึงไม่ควรตัดสิทธิของผู้เสียหายใน
การท่ีจะเข้าร่วมเป็นโจทก์ 

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อผู้เสียหาย คือ ผู้ไ ด้รับความ
เสียหายโดยตรงจากการกระท าความผิด ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้
มีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญ า 

หากแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
2560 ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจฟ้อง คือ อัยการสูงสุด และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น ผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึงไม่มีอ านาจ
ฟ้องคดีต่อศาลเองได้ ท าได้เพียงแต่ย่ืนค าร้องเป็นหนัง สือ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เ พ่ือใ ห้ด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเท่านั้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าคดี
ไม่มีมูล ข้อกล่าวหาดังกล่าวก็จะตกไปไม่สามารถข้ึนสู่การ
พิจารณาของศาลได้ โดยไม่มีกลไกการตรวจสอบการใช้
อ านาจในการส่ังคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้ เ พ่ือ
เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลองค์กรของรัฐ ท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เ สียหายได้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ด้วยเหตุผลข้างต้น จึง
เห็ นควรแ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม พระ ราช บัญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 โดยการก าหนดให้
ผู้เสียหายมีอ านาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวและมีสิทธิขอเข้าร่วม เป็น
โจทก์กับอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช ได้ 
 
5. สรุปและเสนอแนะ  

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทา งกา รเ มื อง  ( The Supreme Court of Justices 
Criminal Division for the Person Holding Political 
Positions)  เ ป็นศาล ท่ีจั ดต้ัง ข้ึนมาค ร้ัง แรกภายใ ต้
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เจตนารมณ์ของการจัดต้ัง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ในประเทศไทย คือ ต้องการจัดการกับปัญหาทุจริตของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพราะตลอดเวลาท่ีผ่านมา
กระบวนการยุติธรรมตามปกติไม่อาจลงโทษผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองท่ีทุจริตได้  อย่างไรก็ตาม การ
จัดการปัญหาทุจริต (Corruption) ของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการ เมืองเช่นว่านี้  ไ ม่จ าเป็น เสมอไป ท่ีต้องใ ช้
กระบวนการเฉพาะมากเกินไป จนกลายเป็นการจ า กัด
สิทธิบางประการท่ีผู้เสียหายควรได้รับความคุ้มครองจาก
รัฐ  ดังนั้น ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี หรือการท า
ความผิดต่อต าแหน่ งหน้า ท่ีราชการดังกล่า วท่ีเป็ น
ความผิดอาญาแผ่นดิน ถือว่ารัฐ เป็นผู้เสียหายและมี
อ านาจฟ้องผู้กระท าผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ท่ีวางหลักว่า หากบุคคลใดได้รับความเสียหาย 
เนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง  ก็ถือว่าเป็น
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ผู้เสียหายท่ีมีอ านาจฟ้องร้องด าเนินคดีอาญากับผู้กระท า
ความผิดต่อศาลได้เช่นเดียวกับรัฐ ซ่ึงการให้สิทธิแก่
ผู้เ สียหายในการฟ้องคดี ดังกล่า วปรากฏเพียงกา ร
ด าเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
กฎหมายบัญญัติให้คดีท่ีเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรื อกระ ท า ความ ผิดต่อต าแหน่ง หน้ าท่ี ร าชกา ร 
(Malfeasance) หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีใน
การยุติธรรม อยู่ในอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดี แต่
สิทธิของ ผู้เสียหายในการด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีกฎหมายบัญญัติให้มีอ านาจ
พิจารณาและพิพากษาคดีท่ีเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือ
กระท าความผิดต่อหน้าท่ีในการยุติธรรม อันมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
( The Criminal Court for Corruption and 
Misconduct Cases) หากแตกต่างกันท่ีบุคคลท่ีอยู่ในเขต
อ านาจศาลกลับไม่มีบทบัญญัติใดให้อ านาจผู้เสียหายจาก
การกระท าผิดดังกล่าวฟ้องคดีได้เองโดยตรง หรือขอเข้า
ร่วมเป็นโจทก์ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรณี
ท่ีอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
แล้ว 

กรณีตัวอย่างลักษณะการกระท าความผิด นาย 
ก. ด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ไ ด้
สอบถามเก่ียวกับต าแหน่งของนาย ว. และนาย ย. แล้ว
พูดขอให้บุคคลท้ังสอง จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์จากบริษัท
พรรคพวก ย่อมท าให้นาย ว. และนาย ย. เข้าใจได้ว่า 
นาย ก. สามารถให้คุณให้โทษแก่บุคคลท้ังสองได้ การพูด
ดังกล่าวจึงเป็นการจูงใจหรือข่มขืนใจให้บุคคลท้ังสองให้
ความร่วมมือ มิเช่นนั้นอาจถูกโยกย้ายสับเปล่ียนต าแหน่ง
หน้าท่ีได้ การกระท าของนาย ก. จงึเป็นการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจให้นาย ว. และนาย ย. ใ ห้
มอบให้หรือหามาให้ซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อ่ืน อันเป็นควมผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 148 ซ่ึงความผิดฐานนี้แม้ผู้ถูกจูงใจหรือข่มขืนใจ
จะยังมิได้มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด แก่นาย ก ก็
เป็นความผิดส าเร็จแล้ว 

ดังนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อนาย ก. ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 อันเป็นความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ คดีดังกล่าวย่อมอยู่ในอ านาจของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ซ่ึงพระราช บัญญั ติประ กอบ รัฐธร รมนูญว่าด้วยวิ ธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
2560 ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจฟ้อง คือ อัยการสูงสุด และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น ดังนั้น นาย ว. และ นาย 
ย.ซ่ึงเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวด้วย จึงไม่มีอ านาจฟ้อง
คดีต่อศาล ฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ด าร งต าแหน่ ง 
ทางการเมือง 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว เมื่อผู้เสียหาย คือ 
ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าความผิด อีก
ท้ังผู้เสียหายในคดีอาญายังคงเป็นพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด 
(Best Evidence)  ในกระบวนการค้นหาความจริ ง 
(Process of finding Fact) เก่ียวกับคดีอันน าไปสู่การ
ลงโทษผู้กระท าผิดในท่ีสุด ซ่ึง ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้เขียนจึงไม่เห็น
ด้วยกับการท่ีกฎหมายตัดอ านาจของผู้เสียหายในการฟ้อง
คดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่าง ส้ินเชิง 
การให้ผู้เสียหายมีสิทธิในการฟ้องคดีดังกล่าวนอกจาก
เหตุเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ไ ด้รับความเสียหายจากการ
กระท าความผิดโดยตรงแล้ว ก็ยังเป็นการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลองค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยง่าย อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้เสียหาย และสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ  (Legal State)  
ดังนั้น รัฐจึงต้องให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้เสียหายใน
การฟ้องคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไ ด้เอง 
ตลอดจนสิทธิในการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในกรณีท่ีอัยการ
สูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องคดี เ พ่ือเป็น
กา รยกระ ดับ เ จตนา รมณ์ของ รั ฐ ธร รม นูญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีบัญญัติเร่ืองสิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ ในมาตรา 41 โดย
ก าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิไ ด้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เสนอเร่ืองราว
ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน 
หรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรั ฐ และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติมาตรา 78 ก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ผู้เ ขียนจึง มีข้อ เสนอแนะ ให้มี การ บัญญั ติ
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิของผู้เสียหายในการน าคดีข้ึนสู่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองใ ห้
ชัดเจน โดยแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 โดยเพ่ิมเติม (3 ) ของ
บทบัญญัติมาตรา 23 โดยใช้ข้อความ ดังนี้ 
มาตรา 23 ผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ได้แก่ 

(1) อัยการสูงสุด 
(2 ) คณะ กรรมกา ร  ป .ป . ช.  ท้ั ง นี้  ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนด 

(3) ผู้เสียหาย ตามหลักเกณฑ์ท่ีศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองก าหนดไว้ 
 
6. บรรณานุกรม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
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แก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเพ่ือศึกษาความหมาย รูปแบบ และผลกระทบในการกระท าโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ข้อมูลทาง

คอมพิวเตอร์ โดยท าการศึกษาจากกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าในลักษณะ
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน โดยการใช้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ แม้ว่ากฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียก
ค่าไถ่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการกระท าท่ีกระทบสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพ และส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกสภาพ
จิตใจของผู้เสียหาย อีกท้ังยังสร้างความเสียหายต่อองค์กรของรัฐและความมั่นคงของประเทศซ่ึงอาจน าไปสู่ภยันตรายร้ายแรง
และอาชญากรรมอ่ืน ๆ  ตามมา ด้วยเหตุท่ีประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายในการน ามาปรับใช้กับการกระท าโปรแกรม
เรียกค่าไถ่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ จึงเป็นการสมควรท่ีรัฐจะเห็นความส าคัญในการปรับปรุงกฎหมายท่ีมอียู่ เพราะบางกรณีการ
กระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนก็ไม่มีบทบัญญัติองค์ประกอบความผิดท่ีกฎหมายนั้น ๆ ก าหนด ท าให้ไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระท า
ความผิดได้  

ในการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรบัญญัติให้การกระท าความผิดเก่ียวกับการใช้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลทาง
คอมพิวเตอร์มีความรับผิดทางอาญาโดยตรง โดยการเพ่ิมฐานความผิดใหม่ไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 อีกท้ังควรก าหนดเพ่ิมโทษให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษท่ี
หนักข้ึนด้วย ไม่ควรก าหนดโทษความผิดฐานโปรแกรมเรียกค่าไถ่เป็นเพียงความผิดลหุโทษ และหามาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้
สอดคล้องกับอาชญากรรมในยุคปัจจุบันให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน 
ค าส าคัญ: โปรแกรมเรียกค่าไถ่ มัลแวร์ ความรับผิดทางอาญา 
 

Abstract 
This thesis aims at studying meaning, form and impact of ransoming computer data under Thai laws 

and foreign laws in relation to infringement of other people’s rights by use of Ransomware program. In taking 
into account of Thai laws in relation to ransoming computer data, this kind of act is actually perceived as a 
deprivation of personal rights and liberty, an impact on damaged person’s state of mind and a cause of 
damage to state agencies and national security by leading to occurrence of other severe perils and crimes. 
Whereas existing Thai laws are still lack of provisions to be applicable to this act of ransoming computer data, 
the related government agency would rather revise the laws under the fact that, in some circumstances, 
none of element or provisions of law can be applicable to take legal action against the offenders. 
The researcher has certain suggestions to provide an offense and direct criminal liability in use of ransomware 
program to ransom computer data by adding such new offense in the Computer-related Crime Act B.E. 2550 
(2007) as amended by the Computer-related Crime Act     (No. 2) B.E. 2560 (2017).In addition, the culprit of 
this kind of offense deserves harsher penalty.  Such offending use of ransomware program should not be 
merely misdemeanor and any up-to-date legal measure should be sought to be conformity with current 
developed nature of crime. 
Keywords:  Ransomware, Malware and Criminal Liability 
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1. บทน า 
สังคมปัจจุบันมีความรวดเร็วในการเผยแพร่

ข้อมู ลข่ าวสา ร เป็น ยุคของสั งคมและเ ทคโน โล ยี
สารสนเทศ ( Information Technology: IT) ท่ีมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะมีการน าสารสนเทศทางด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบท่ีรู้จักกันดีคืออินเทอร์เน็ต 
(Internet) ท าให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลไ ด้
แม่นย าและรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพดังกล่าวท าใ ห้
ประชาชน หน่วยงาน องค์กร สถาบันการเงิน หันมาใช้
คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก ในปัจจุบันรัฐบาลของ
ประเทศไทยก็ไ ด้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 
ผลักดันให้ไอทีเข้ามาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
การพัฒนาไอทีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือท่ีจะให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่อีกมุมมองหนึ่งอาจกล่าวว่าการ
พัฒนาเป็นส่ิงท่ีไม่จ าเป็น เพราะคุณภาพชีวิตอย่างสมัย
โบราณเป็นคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าคุณภาพชีวิตสมัยปัจจุบัน 
แต่ถ้าหากสนใจจะพัฒนาก็จะต้องใช้ไอทีอย่างหนีไม่พ้น 
(ศรีศักด์ิ จามรมาน, 2549: 1) 

การใ ช้สารสนเทศท่ี ถูกต้องย่อมมี ผลดีกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในอีกด้านกลับถูกใ ช้เป็น
เค ร่ื อง มื อ ใ นการกระ ท า ความผิดจนกลาย เ ป็น
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  (Computer Crime) ซ่ึงเป็น
รูปแบบหนึ่ง ในกลุ่มของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Crimes) ห รือท่ีรู้ จักกันใ นช่ือ “White 
Collar Crimes” หรืออาชญากรรมเส้ือคอปก ความผิด
ส าคัญๆ ของอาชญากรรมประเภทนี้ ได้แก่ การเข้าไปใน
ระบบโดยปราศจากอ านาจ (Computer Hacking) การ
กระท าความผิดโดยเปล่ียนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Computer Manipulation) การ ก่อ วิน าศกรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) การละเมิ ด
ลิขสิทธ์ิซอร์ฟแวร์ และการข่มขู่กรรโชกรีดไถ (Ransom) 
ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (สาวตรี สุขศรี , 2552: 193 -
194) อาชญากรรมประเภทนี้มีการพัฒนารูปแบบท่ี
ซับซ้อนมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นปัญหาของนานา
ประเทศ ส่ง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการกระท าความผิดในด้านอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมาย
คุ้มครอง เช่น สร้างความเสียหายต่อสาธารณะ ความ
มั่นคง รวมท้ังการพัฒนาทางสังคมของประเทศ  

ปัจจุบันมีการระบาดอย่างแพร่หลายของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะของ การกรรโชกข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมมัลแวร์ CryptoLocker,  

WannaCry และ BadRabbit ซ่ึงได้สร้างมูลค่าในสกุล
เงินดิจิทัล (บิตคอยน์: Bitcoin) ให้กลุ่มอาชญากรอย่าง
มหาศาล แต่ก็สร้างความหายนะแก่สังคมและเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมากเช่นกัน จากสถิติการโจมตีของโปรแกรม
เรียกค่าไถ่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ท่ีมี
สุขภาพและชีวิตของมนุษย์เป็นส่ิง ต่อรอง องค์กรท่ีใ ช้
คอมพิวเตอร์เป็นกิจวัตรประจ าก็เป็นกลุ่มเส่ียง เช่น ธุรกิจ
ส่งออก สถาบันการศึกษา ตลาดหลักทรัพย์และการ
ธน าคา ร  เ ป็น ต้น  ท่ั ว โ ลก เ รี ยก ช่ือ มั ลแว ร์นี้ ว่ า 
“Ransomware” หรือ “โปรแกรมเรียกค่าไถ่”  

โปรแกรมเรียกค่าไ ถ่สามารถท าเงินใ ห้กลุ่ม
อาชญากรท่ีเห็นผลโดยชัดเจน รูปแบบวิธีการก็มีการ
พัฒนาไปพร้อมกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต แต่การพัฒนากฎหมายกลับไล่ตาม
รูปแบบอาชญากรรมนั้นได้อย่างล่าช้า กฎหมายเดิม ท่ีมี
อยู่ก็มีช่องว่างไม่อาจใช้บังคับได้ครอบคลุม จึงกลายเป็น
ปัญหาท่ีหลายประเทศต้องให้ความส าคัญปรับปรุง
กฎหมายของตนให้สอดคล้องกับการก าหนดฐานความผิด
แบบใหม่ ๆ ซ่ึง ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ก็เช่นกัน เดิมกฎหมายได้ก าหนด
ความรับผิดเฉพาะในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีการกระท าความผิด
ต่าง ๆ ตามมา เช่น การเปล่ียนแปลง การท าลาย หรือ
แม้แต่การจับข้อมูลเป็นตัวประกัน ซ่ึงยังไม่มีนิยามและ
การก าหนดฐานความผิดท่ีครอบคลุม ดังนั้นควรจะต้องมี
การก าหนดกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมในปัญหาดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้ มุ่ง เน้นท่ีจ ะศึกษาแนวความคิด 
หลักการ และทฤษฎีของกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์เก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ 
ตามกฎหม ายประเทศไทยกับมาตรฐานสากลของ
ต่างประเทศ อีกท้ังยัง ศึกษาสภาพปัญหาเก่ียวกับการ
กระท าท่ีเป็นโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือก าหนดความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับโปรแกรมเรียก
ค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
 
3. วัสดุอุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
วิจัยเอกสารเป็นหลัก (Documentary Research) และ
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วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร วารสาร
กฎหมายท่ีเ ก่ียวกับความรับผิดทางอาญาท่ีเกิดจาก
โปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ ตามกฎหมายว่าด้วยความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจาก
เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย
ต่าง ๆ รวมถึงค าอธิบาย บทความ หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
โดยศึกษาเป รียบเ ทียบระหว่า งหลักกฎหม ายของ
ต่างประเทศกับหลักกฎหมายของประเทศไทย 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับโปรแกรมเรียก
ค่าไถ่ ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
หลักกา รกระ ท าความ ผิดทา ง คอม พิว เตอ ร์ห รื อ
อาชญ ากรรมคอมพิว เตอ ร์อา จถูกแ บ่งออกเ ป็น 2 
ประเภทคือ อาชญากรรมท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ
ในการก่ออาชญากรรม และอาชญากรรมท่ีมีข้อมูลหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายของ ผู้กระท าความผิด  
ในยุคแรกอาจหมายความถึงการกระท าท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นส่วนตัว (Privacy) และก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตหรือความปลอดภัยในสังคม ซ่ึงไม่เ ก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจเลย แต่นับจากช่วงปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา 
อาชญ ากรรมคอม พิวเ ตอ ร์ไ ด้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
อาชญากรรมเศรษฐกิจ ส่ิงท่ีกฎหมายต้องการจะให้ความ
คุ้มครองก็ถูกขยายจากข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความ
เป็นส่วนตัว เพ่ือไปคุ้มครองป้องกันเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ และต่อมาได้เกิดหลักการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง
ตามมา ได้แก่  

1) การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Computer Manipulation)  

2) การเจาะระบบและการเข้าถึงโดยปราศจาก
อ านาจ (Unauthorized Access) ซ่ึงมีรูปแบบการเจาะ
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Hacking) และมีอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีทุกคนควรให้ความสนใจคือ“สงครามไซ
เบอร์ (Cyber War)” ซ่ึงเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านความมั่นคงของชาติ เพ่ือการโจรกรรมทางไซเบอร์ 
การเจาะเข้าระบบท าลายเว็บไซต์ การโฆษณาชวนเช่ือ
ทางอินเทอร์เน็ต การรวบรวมและการล้วงความลับข้อมูล 
การรบกวนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ การโจมตีโครงสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพ้ืนฐานท่ีส าคัญ เป็นต้น 

3) การขโมย คัดลอก และการใช้ซอร์ฟแวร์โดย
มิได้รับอนุญาต ซ่ึงการกระท าความผิดรูปแบบนี้ ใน

ช่วงแรกส่วนใหญ่มุ่งท่ีซอร์ฟแวร์ส่วนบุคคล เนื่องจากมี
เอกชนไม่ ก่ี ราย ท่ีมีงบประม าณใ นการลงทุน เ ร่ือง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซ่ึงโปรแกรมส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะต้องส่ังซ้ือจากเจ้าของลิขสิทธ์ิเท่านั้น แต่
ต่อมาเมื่อมี ผู้ใ ช้คอมพิวเตอร์มาก ข้ึนความต้องกา ร
โปรแกรมพ้ืนฐานก็มีมากข้ึนด้วย โปรแกรมจึงกลายเป็น
เป้าหมายของผู้กระท าความผิด เพราะโปรแกรมท่ีมี
ลิขสิทธ์ิส่วนใหญ่จะมีราคาแพง อาชญากรท่ีมีอุปกรณ์
เคร่ืองมือจึงมีการคัดลอกโปรแกรมเหล่านั้น   

4) การ ก่อ วินาศกรรม ทา ง อิน เตอ ร์เ น็ ต 
(Computer Sabotage) และการข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต 
(Computer Expressing) ซ่ึงส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายท่ี
เป็นการกระท าต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยการปล่อย
ไ ว รั ส  ( Virus) มั ลแว ร์  ( Malware) ห รือหนอ น
คอม พิวเ ตอ ร์ ( Worm) ใ ห้ ไปท า ลายระบบห รือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการเท่านั้น นอกจากนี้การก่อ
วินาศกรรมคอมพิวเตอร์ ยังน ามาซ่ึงความผิดอีกรูปแบบ
หนึ่ ง คือ  กา ร ข่ม ขู่ทาง อิน เ ตอร์ เ น็ ต  ( Computer 
Expressing) ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบเดียวกัน มีลักษณะของ
การข่มขู่ กรรโชก หรือรีดไถ (Ransom) โดยผู้เสียหายจะ
ถูกข่มขู่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใ ห้ต้อง ยินยอม
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด มิเช่นนั้นระบบคอมพิวเตอร์
จะถูกบล็อกหรือท าให้ใช้งานไม่ได้ จากนั้นจึงข่มขู่ให้เหย่ือ
จ่ายเงินเพ่ือแลกกับการถอดรหัสดังกล่าว ซ่ึงในการศึกษา
นี้จะมุ่ง ศึกษากรณีดังกล่า ว ท่ีผ่ านมา ได้มี ผู้ ใ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
อง ค์กรต่า งๆ  ถู กโ จมตี ด้วยโ ปรแกรมเ รี ยก ค่า ไ ถ่ 
(Ransomware) ตัวอย่างเช่น ข่าวการแพร่กระจายไวรัส 
Ransomware mssecsvc.exe ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฎร าไพพรรณี เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 โดย
หน่วยงานท่ีพบการแพร่โปรแกรมคือ หน่วยงานธุรการ 
หน่วยงานการเงิน หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีและนิติกร 
หน่วยง านอาคารสถานท่ีและบริกา ร ฯลฯ ( ศูน ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี , 
2561) ซ่ึงในต่างประเทศมี ผู้เ สียหายหลายรายท่ีต้อง
ยินยอมจ่ายค่าไถ่ ซ่ึงอาจจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
เพ่ือแลกกับข้อมูลส าคัญของตนท่ีโดนเข้ารหัสไว้ ปัจจุบัน
ยังไม่สามารถท่ีจะจับกุมได้หรือจับได้เพียงไม่ก่ีราย โดยมี
สถิติจาก Solutionary ซ่ึงเป็นบริษัทด้านความปลอดภัย
ใ น เ ค รื อ  NTT Group ร าย ง านกา ร โ จม ตีขอ ง 
Ransomware ท่ีตรวจพบในช่วงกลางปี พ.ศ.2559 
พบว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นหน่วยงานท่ีถูกโจมตี
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มากท่ีสุดถึง 88% รองลงมาคือหน่วยงานด้านการศึกษา 
6% และ หน่วยงาน ด้านการเ งิน 4% (Help Net 
Security,2559) นับว่าเป็นปัญหาภัยคุกคามบนโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง 
อีกท้ังยังไม่พบวิธีการกู้คืนไฟล์จากการถูกโจมตีด้วย
วิธีการนี้   

การโจมตีด้วยโปรแกรมเรียกค่าไถ่ส่วนใหญ่จะ
มาทางอีเมล์หลอกลวงท่ีแนบไฟล์ Ransomware ไว้ โดย
เนื้อหาในอีเมล์จะดึงดูดให้ผู้อ่านอยากคลิกเข้าไปอ่าน 
ตัวอย่างเช่น อีเมล์แจ้งเลขท่ีใบส่ัง ซ้ือสินค้า (Order ID) 
หากผู้ใช้ไม่เปิดไฟล์ท่ีแนบมาก็อาจจะท าให้สูญเสียโอกาส
ทางการค้าได้ หรือในองค์กรทางการแพทย์มีการ Copy 
Icon หลอกว่าเป็นข้อมูลของคนไข้ แต่ถ้าผู้ใ ช้คลิกเปิด
ไ ฟล์ โ ดย ไ ม่ ร ะ มั ดระ วั ง  ก็จ ะ ตกเ ป็น เ ห ย่ื อขอ ง 
Ransomware ทันที  

การโจมตีสถาบันการศึกษาท่ีเคยพบจะใช้วิธี 
“Social Engineering” เป็นการหลอกผู้ใช้งานให้ดาวน์
โหลดโปรแกรมมาติดต้ังในเคร่ือง เช่น ในขณะท่ีใ ช้งาน
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย พบว่ามี 
Pop-Up ข้ึนมาบอกว่า ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมมา
ติดต้ังเพ่ือให้สามารถลงทะเบียนได้สะดวก และรวดเร็ว
ข้ึน ท้ังๆ ท่ีโปรแกรมนี้ไม่มีอยู่จริง หากผู้ใช้งานหลงเช่ือ
และท าการดาวน์โหลดมาติดต้ัง ไฟล์ต่างๆ ก็จะโดนจับ
เป็นตัวประกันทันที หรือมีไฟล์แนบท่ีมากับอีเมล์จะเป็น 
zip file หากแตกไฟล์ออกมาก็จะพบไฟล์นามสกุล .doc, 
.xls, .ppt หรือไฟล์อ่ืนๆ ท่ีเราคุ้นเคย แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะ
พบว่านามสกุลของไฟล์จริงๆ แล้วเป็น .exe เรียกเทคนิค
การต้ังช่ือไฟล์แบบนี้ว่า “Double Extensions” 

Ransomware นั้นเป็นท่ีรู้จักกันมานานหลาย
ปีแล้ว และได้สร้างปัญหาและความเสียหายไปหลาย
ประเทศท่ัวโลก จากการศึกษากฎหมายในประเทศไทยมี
เพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)    
พ.ศ.2560 เท่านั้นท่ีจะถูกน ามาใช้แก้ปัญหา แต่ผู้วิจัยเห็น
ว่าไม่เพียงพอท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาการกระท า
ความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาพบว่ามีปัญหาการ
กระท าความผิดของโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ตามกฎหมาย
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 การไม่มีกฎหมายบัญญัติในเ ร่ืองการ
กระท าความผิดเ ก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ทา ง
คอมพิวเตอร์ 

ประเด็นแรกท่ีจะต้องพิจารณาคือ กฎหมายท่ี
ใช้ควบคุมปัญหาการกระท าผิดเก่ียวกับโปรแกรมค่าไ ถ่
คอมพิวเตอร์นั้นมีบัญญัติไว้เพ่ือการบังคับใช้หรือไม่ ซ่ึงใน
ประเทศไทยก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
นั้น การกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
ท่ีจะน าตัวผู้กระท ามาลงโทษได้ เนื่องจากมีปัญหาว่า
กฎหมายไม่ไ ด้บัญญัติว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์  เป็น 
“ทรัพย์” และกฎหมายอาญาท่ีมีอยู่ในขณะนั้นก็ไม่
สามารถน ามาปรับใช้กับเร่ืองดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่อาจ
กล่าวว่าการเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่ืนโดยมิชอบแล้วกระท า
การอย่าง อ่ืนต่อไปจะเป็นความผิดเก่ียวกับทรัพย์ไ ด้ 
ดังนั้นการล็อคข้อมูลและการข่ม ขู่กรรโชกเพ่ือความ
ต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดเก่ียวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจ
ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่
อย่างใด จึงต้องอาศัยการเทียบเคียงกฎหมายใกล้เคียง
เ ก่ียวกับการกระท าความ ผิดในการเรี ยกค่าไ ถ่ทา ง
คอมพิวเตอร์ ไ ด้แก่  ประมวลกฎหมายอาญา และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พิจารณา
ความหมายค านิยาม ค่าไ ถ่ (Ransom) หมายความว่า
ทรัพย์สินหรือประ โยชน์ ท่ีเ รี ยก เ อา  หรื อ ให้ เ พ่ือ
แลกเปล่ียนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วง เหนี่ยว
หรือผู้ถูกกักขัง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 
2554) ส่วนในทางกฎหมายอาญาโดยท่ัวไป ค าว่า “ค่า
ไถ่” พบว่ามีบัญญัติไว้ดังนี้  

มาตรา   (  ) “ค่าไ ถ่” หมายความว่า 
ทรัพย์สินหรือประ โยชน์ ท่ีเ รี ยก เ อา  หรื อ ให้ เ พ่ือ
แลกเปล่ียนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วง เหนี่ยว
หรือผู้ถูกกักขัง   

เมื่อ วิเ ครา ะห์ จากนิย าม “ทรัพย์สิน หรื อ 
ประโยชน์ ท่ีเ รียกเอา” ค าว่า “ประโยชน์” จะเป็น
ประโยชน์อะไรก็ได้ไม่จ าเป็นว่าจะต้องต้องเป็นประโยชน์
ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สิน และ “ท่ีเรียกเอาหรือให้เ พ่ือ
แลกเป ล่ียนเ สรีภาพ” จะต้อง มีเจตนาพิเศษ เพ่ือ
แลกเปล่ียนเสรีภาพด้วย จึงจะถือว่าเป็นค่าไถ่   
มาตรา 314 ผู้ใดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าไถ่ 

(1) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป 
(2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้

อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใ ช้อ านาจ
ครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืน
ใด หรือ 
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(3) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด…  
จากบทบัญญัติตามมาตรา 313 จะเห็นว่า การกระท ามี 3 
กรณีคือ 

1) เอาตัวเด็กอายุไม่เ กิน 15 ปีไป ซ่ึงกรณีนี้
จะต้องเป็นกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เท่านั้น และไม่ว่า
เด็กจะสมัครใจไปด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นความผิดตาม
อนุมาตรานี้ 

2) เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไป โดยใช้อุบาย
หลอกลวง ขู่เข็ญใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง า
ผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด สรุป
ได้ว่าผู้ท่ีถูกเอาตัวไปจะต้องมีอายุเกิน 15 ปี และต้องไม่
สมัครใจไปด้วย 

3) หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังบุคคลใด (ตาม 
มาตรา 310) เป็นกรณีท่ีผู้ถูกระท าไม่ได้สมัครใจไปด้วย 
ซ่ึงผู้ถูกกระท าตาม (3) นี้จะเป็นเด็ก หรือเป็นบุคคลมีอายุ
เกินกว่า 15 ปีก็ได้ และอาจจะไม่มีการเอาตัวไป คงมีแต่
การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังก็ได้  

โดยการกระท าท้ัง 3 กรณีนั้นมีเจตนาพิเศษคือ 
“เพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าไถ่” ดังนั้นค่าไ ถ่ในกรณีท่ัวไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญาท้ังมาตรา 1 และมาตรา 313 จึง
เป็นการกระท ากับตัวบุคคลเท่านั้น กฎหมายยังใ ห้ความ
คุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์อย่างอ่ืน 
มาตรา 337 ความ ผิดฐานกรรโชก ซ่ึงองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตรานี้ คือ 

1) ผู้กระท าผิดต้องต้องข่มขืนใจให้ยอมให้หรือ
ยอมจะให้ ขู่จะท าร้ายในเวลานั้น หรืออาจขู่ว่าจะท าร้าย
ในอนาคตก็ได้ ต้องใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะท า
อันตรายต่อร่างกาย 

2)  ผู้กระท าผิดอาจท าอันตรายต่อร่างกาย 
เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของ
บุคคลท่ีสาม 

3) ผู้กระท าผิดมุ่ง ต่อทรัพย์คือวัตถุมี รูปร่าง 
รวมถึงประโยชน์ในลักษณะท่ีเป็นทรัพย์สินด้วย 

แต่ในกรณีของการกระท าความผิดเก่ียวกับ
โปรแกรมเรียกค่าไถ่นั้น ผู้กระท าความผิดไม่จ าเป็นต้อง
ข่มขืนใจให้เหย่ือยินยอม หรือใช้ก าลังทางร่างกายข่มขู่จะ
ท าอันตรายแก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด กล่าวคือผู้กระท า
ความผิดเพียงแค่ใช้ค าส่ังโปรแกรมแจ้งข้อความข่มขู่ไปยัง
ผู้เสียหาย เมื่อผู้เ สียหายเห็นข้อความจะยอมท าตาม
หรือไม่นั้นก็ไม่อาจรู้ แต่หากผู้เสียหายไม่ท าตามก็จะได้รับ
ค าส่ังให้ท าลายข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทันที และ
องค์ประกอบท่ีผู้กระท าความผิดมีจุดประสงค์ต่อทรัพย์ท่ี

มีรูปร่างซ่ึงก็คือเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด แต่เงินในรูปแบบ
ท่ีถูกเรียกเอาจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcion  ซ่ึง
ไม่ใช่สกุลเงินสากลท่ีมีใช้ในปัจจุบัน แต่เป็นสกุลเงินสมมติ
ในโลกอินเทอร์เน็ต และใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจมืด
ท่ีเป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่ง  ดังนั้นการเทียบเคียง
ประมวลกฎหมายอาญา ในฐานความผิดกรรโชกทรัพย์ 
ตามมาตรา 337 จึง ใ ช้ในกรณีการกระท าความผิด
เก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ไม่ได้ อีกท้ังผู้กระท าความผิด
บางรายอาจเรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่ในประเด็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ถือเป็นทรัพย์หรือไม่
นั้น ตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5161/2547 กรณี
การขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ถือเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์แต่อย่างใด 
 การท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีเหมาะสม ใน
เร่ืองการกระท าความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ทาง
คอมพิวเตอร์นั้น จึงเกิดเป็นปัญหาว่าความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีท าให้ข้อมูลต่างๆ จากท่ีมี รูปร่าง
จับต้องไ ด้ เ ช่น กระ ดาษ โม เดล  เป็นต้น  ไ ด้แปร
เปล่ียนเป็นข้อมูลแบบดิจิทัล เป็นพลังงานรูปแบบอ่ืน ซ่ึง
ไม่มีรูปร่างและสัมผัสไม่ได้ด้วยกายมนุษย์ธรรมดาท่ัวไป 
ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีจึงจะช่วยให้สัมผัสได้ 
และมูลค่าของข้อมูลก็แตกต่างกันไป เมื่อเกิดปัญหาว่า
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถือเป็นทรัพย์หรือไม่ ใครคือผู้
ปกป้องข้อมูลเหล่านั้น และสกุลเงินดิจิทัลท่ีเรียกเอาเป็น
ค่าไถ่จะถือว่าเป็นทรัพย์ด้วยหรือไม่ เมื่อเกิดการกระท า
ละเมิดจะด าเนินการกับใคร ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่า
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบัญญัติกฎหมายมารองรับ
การกระท าความผิดดังกล่าวข้ึนมาโดยเฉพาะ เ พ่ือเป็น
การอุด ช่อง ว่า งของกฎหมายและป้องกันผู้กระท า
ความผิดอาศัยใช้ช่องว่างของกฎหมายมากระท าความผิด 

ในส่วนของกฎหมายสากลทางกลุ่มสหภาพ
ยุโ รป  (European Union: EU) ไ ด้มี กา รจั ด ต้ั ง
กร รม า ธิกา ร ผู้ เ ช่ี ยวชาญ ด้านอาชญ ากรรม ทา ง
คอมพิวเตอร์ข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1985 เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึง ลักษณะการ
กระท าท่ีสมควรบัญญัติเป็นความผิด ซ่ึงมีอย่างน้อย 8 
ฐานความผิด ได้แก่ การปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์ 
การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์การเข้าถึงโดยมิชอบ การดัก
ข้อมูลการท าลายข้อมูลคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การรบกวนการท างานของคอมพิวเตอร์
หรือระบบคมนาคม และการท าซ้ าลายพิมพ์วงจรโดยมิ
ชอบ และยังมีความผิดอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นทางเลือกท่ีจะ
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บัญญัติเป็นกฎหมายภายใน 4 ฐานความผิด ไ ด้แก่ การ
เปล่ียนแปลงข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจาร
กรรมทางคอมพิวเตอร์ การใ ช้คอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท่ีได้รับการคุ้มครองโดยมิชอบ เป็นต้นต่อมาสภายุโรป 
(Council of Europe) ไ ด้จัดท า อนุสัญญาว่าด้วย
อาชญากรรม ทา งคอมพิว เตอร์  (Convention on 
Cybercrime ETS No. 185) โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 
3 ประการ คือ 

1) เพ่ือให้กฎหมายสารบัญญัติภายในประเทศ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) เพ่ือให้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตาม
กฎหมายภายในให้อ านาจ ท่ีจ าเป็นเพ่ือการสืบสวน
สอบสวนและฟ้องร้องการกระท าความผิดท่ีได้กระท าโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐาน
ท่ีอยู่รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3) เพ่ือเร่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ท่ีรวดเร็วและบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญา 

ส า ห รั บ ม า ต ร ก า รท า ง ก ฎ ห ม า ย นั้ น 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้น าเสนอโครง ร่าง ท่ีว่าด้วย 
Council Framework Decision on Attacks Against 
Information Systems เมื่ อปี  พ. ศ.  2 545  โ ดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือน าเสนอการก่ออาชญากรรมทา ง
คอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ๆ และข้อเสนอในการบัญญัติ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน โดยเนื้อหาใน
ส่วนของโครงร่างดังกล่าวนี้มาจากการศึกษาเปรียบเทียบ 
Convention on Cybercrime ของสภายุโรป เช่น การ
ก าหนดความผิดฐานการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิ
ชอบ ( Illegal access to Information Systems) 
ความผิดฐานรบกวนระบบสารสนเทศโดยมิชอบ ( Illegal 
interference with Information Systems) ท่ีประเทศ
สมาชิกจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอ 

จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับ
การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เ ก่ียวกับโปรแกรม
เรียกค่าไถ่ในต่างประเทศนั้น พบว่ามี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

ก. การบัญญัติในลักษณะแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ประมวลกฎหมายอาญา เช่น 

1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยฝ่ายนิติ
บัญญัติเห็นว่าการกระท าความผิดท่ีแม้จะเกิดข้ึนบน
อินเทอร์เน็ ตหรือ ท่ีเ ก่ีย วข้องกับคอมพิว เตอร์  เช่น 

ความผิดเก่ียวกับการหมิ่นประมาท การท าให้เสียหายต่อ
สิทธิ หรือความลับส่วนบุคคล คว ามผิดเหล่านี้ ก็ยั ง
สามารถใช้กฎหมายอาญาท่ัวไปมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง
เ พ่ือลง โทษไ ด้ ท้ังนี้ เพรา ะความผิด เห ล่านั้น ยัง มี
องค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับการกระท าความผิด
ด้ังเดิมอยู่ เพียงแต่มีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ความผิดไปบางส่วนเท่านั้น 

2)  ป ระ ม วลกฎหม ายอาญ าของ ม ล รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย (California Penal Code) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และการฉ้อโกง โดยมาตรา 502 ใ ห้ความ
คุ้มครองบุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานราชการจากการ
ปลอมแปลง การรบกวน การท าลาย และการเข้าถึงจาก
การสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ อีก
ท้ังยังสามารถน าบทบัญญัติในคดีแพ่งข้อหาละเมิดและ
บทบัญญัติทางอาญาเพ่ือชดเชยความเสียหายตามรัฐ
บัญญัติมลรัฐแคลิฟอร์เนียการเข้าถึง ข้อมูลและการ
กระท าการทุจริตทางคอมพิวเตอร์ และได้ก าหนดถึงการ
กระท าท่ีเป็นการรบกวน การท าลาย ท าใ ห้เสียหาย 
รวมถึงการใช้ชุดข้อมูลเรียกค่าไถ่ไว้โดยชัดเจนในมาตรา 
502 (C) 

ข. การบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น 
1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีรัฐบัญญัติว่าด้วยการ

กระท าความผิดเ ก่ีย วกับคอม พิว เตอร์  ค .ศ .1990 
(Computer Misuse Act 1990)  ซ่ึง คัดลอกมาจาก
อังกฤษ บทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่  มี 
2 กรณีคือ ความผิดเก่ียวกับการเข้าถึงโดยปราศจาก
อ านาจเพ่ือจะกระท าหรืออ านวยความสะดวกในการ
กระท าความผิดอ่ืน กับความผิดเก่ียวกับการเข้าถึงโดย
ปราศจ ากอ า น าจท า ใ ห้ เ กิ ดควา ม เ สีย หาย ต่ อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2) สหพันธรัฐมาเลเชีย ถือเป็นประเทศแรกๆใน
ทวีป เอ เชี ยตะ วันออกเ ฉียง ใ ต้ ท่ีมี พระ ราชบัญญั ติ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1997 ( Computer 
Crime Act 1997) ใช้บัง คับ กฎหมายฉบับนี้ก าหนด
เฉพาะฐานความผิดท่ีว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
โดยแ ท้  ห รื อความ ผิด ท่ีอาชญ ากรอา ศัยความ รู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กระท าต่อ
ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ การออกกฎหมายดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษ
เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิด ท้ังนี้ได้ครอบคุ
ลมไปถึงเร่ืองการเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยไม่ไ ด้
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รับอนุญาต การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีเจตนา
เพ่ือกา ร โจม ตี และ กา รแ ก้ ไข ดัดแปลง ข้ อมู ล ใ น
คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ส าหรับประเทศไทยใช้การบัญญัติกฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีสอง คือ
บัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะโดยมีช่ือว่า พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าแม้
รูปแบบการ บัญญัติกฎหม ายของแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกัน แต่หลักการก าหนดฐานความผิดนั้นมักจะ
คล้ายคลึงกัน ท้ังนี้ในต่างประเทศก็ค านึงถึงลักษณะของ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการกระท าความผิดเป็นส าคัญ 
กฎหมายท่ีออกมาใช้บังคับจึงมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน 
ภายหลังจากท่ีใ ช้บัง คับพระราชบัญญัติดังกล่าวใ น
ระยะเวลาหนึ่ง ปรากฏว่าหลายภาคส่วนเสนอให้มีการ
ทบทวนหลักการของกฎหมาย อันเนื่องมาจากประเด็น
ปัญหาการบัง คับใ ช้กฎหมาย ในทา งปฏิบัติ ท้ังทา ง
ข้อเท็จ จริงและข้อกฎหมาย สาเหตุ เพราะ ผลจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการ
กระท าความผิดท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบังคับ
ใ ช้กฎหมายและ การตีความ ท่ีคลาดเค ล่ือนไ ปจาก
เจตนารมณ์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและขาดการ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความล่าช้าในการตรา
กฎหมายความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อาจมีสาเหตุจาก
ระบบงานราชการท่ียุ่งยาก ซับซ้อน ต้องผ่านหลาย
หน่วยงาน หลายข้ันตอนจึงท าให้ขาดความต่อเนื่อง  อีก
ท้ังการคัดลอกกฎหมายต่างประเทศมาโดยมิไ ด้ค านึง ถึง
ความแตกต่างทางภูมิประเทศ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีไม่เท่ากันแล้ว 
ย่อมจะเกิดปัญหาเมื่อน ามาใช้อย่างแน่นอน รวมถึงการ
ขาดหลักกฎหมายท่ีเ อ้ือต่อการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อีก
ท้ังยังกระทบต่อความเช่ือมั่นในการลงทุนประกอบการใน
ประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอีกด้วย การก า หนดความรับ ผิดท่ีเ ก่ียวกับ
โปรแกรมเรียกค่าไถ่ ซ่ึงฐานความรับผิดตามกฎหมายท่ีมี
ในปัจจุบันนั้นยังไม่ครอบคลุมกับองค์ประกอบความผิดท่ี
อาชญากรได้กระท าไป หากพิจารณากฎหมายของ
ต่างประเทศแล้ว ในประเทศท่ีมีการพัฒนากฎหมายอย่าง
ต่อเนื่องอย่างสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติความรับผิดท่ี
เก่ียวกับการเรียกค่าไ ถ่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ไ ว้ใน 

Computer Fraud and Abuse Act มาตรา 1030 (A) 
(7) และมลรัฐแคลิฟอร์เนียยังไ ด้แก้ไขใน California 
Penal Code มาตรา 502 (C) ให้มีความชัดเจนย่ิง ข้ึน 
เพ่ือประสิทธิภาพในการบัง คับใ ช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้วิจัยเห็นว่าควรท่ีจะต้องท าการศึกษาตัวอย่าง
กฎหมายจากหลายๆ ประเทศท่ีบังคับใช้ไปก่อนแล้ว เพ่ือ
น ามาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ซ่ึงการกระท า
ความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ ถือว่าเป็นเร่ืองใหม่
ในสังคมไทยและในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
ด้วย ซ่ึงในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2560 ก็ยังไม่มีบทบัญญัติท่ีบัญญัติว่าการกระท าความผิด
ดังกล่าวมีความผิด ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าควรท่ีจะมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการแยกการกระท าความผิด
เก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ออกมาเป็น
อีกหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ และก าหนดบทลงโทษผู้กระท า
ความผิดไว้ด้วย เช่นเดียวกับรัฐบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 (Computer 
Misuse Act 1990) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

4.1.2 การปฏิบัติงานตามอ านาจของพนักงาน
สอบสวนเก่ียวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
จากปัญหาการไม่มีกฎหมายบัญญัติ ในเร่ืองการกระท า
ความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์นั้น 
ส่งให้เกิดผลกระทบต่ออ านาจของพนักงานสอบสวน ใน
เร่ืองอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและเขตอ านาจ
สอบสวนกรณีความผิดท่ีเ ก่ียวพันกันหลายท้อง ท่ี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 
พนักงานสอบสวนในท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใดท่ีเก่ียวข้องจะมี
อ านาจสอบสวน ดังนั้นเมื่อเป็นความผิดท่ีเ ก่ียวพันกัน
หลายท้องท่ีแล้ว พนักงานท่ีมีอ านาจสอบสวนจึงมีด้วยกัน
หลายท้อง ท่ี แต่พนักงานผู้รับผิดชอบสรุปส านวนส่ง
พนักงานอัยการต้องมีเพียงท้องท่ีเดียวเท่านั้น กล่าวคือ
หากจับผู้ต้องหาได้พนักงานผู้รับผิดชอบสรุปส านวน คือ
พนักงานท้อง ท่ีท่ีจับไ ด้ แต่หากจับผู้ต้องหายังไม่ไ ด้ 
พนักงานผู้รับผิดชอบสรุปส านวนคือพนักงานสอบสวน
ท้อง ท่ี ท่ีพบการกระ ท าผิด หากพนั กงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามท่ีมาตรา 19 ก าหนดจะท าใ ห้
เกิดผลเสียแก่คดีได้โดยถือว่าไม่ได้มีการสอบสวนคดีนั้น
โดยชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 120 มีผลท าให้พนักงานอัยการไม่มีอ านาจฟ้อง 
ศาลต้องยกฟ้อง 
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ในประเด็นปัญหาอ านาจเจ้าหน้าท่ีในการ
สืบสวนการท่ีจะพิจารณาว่าพนักงานสอบสวนท้องท่ีใดจะ
เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จึง ต้องพิจารณาว่า 
“ผู้ต้องหาถูกจับหรือยังไม่ถูกจับ” ก่อน แต่ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้วิจัยเห็นว่าภาระจะตกอยู่แก่พนักงานสอบสวนซ่ึงท้อง ท่ี
ท่ีพบการกระท าผิด เพราะว่าในความจริง หากเกิดการ
กระท าความผิดในเร่ืองดังกล่าวแล้วส่วนมากจะจับกุมตัว
ผู้กระท าความผิดไม่ค่อยได้ เช่น ในกรณีความผิดเกิดนอก
ราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 20 วางหลักไว้ว่า ถ้าความผิดซ่ึงมีโทษตาม
กฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ใ ห้
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหน้าท่ีนั้นใ ห้พนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท า
การสอบสวนแทนก็ได้ และในกรณีท่ีอัยการสูง สุดหรือผู้
รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รั บผิดชอบท า กา รสอบสวน อัยกา รสู ง สุดห รือ ผู้
รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานอัยการคนใดท า
การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

4.1.3 การรับฟังพยานหลักฐานเก่ียวกับการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

อีกปัญหาหนึ่ง ท่ีไ ด้รับผลกระทบเช่นกัน คือ
เร่ือง “พยานหลักฐานเก่ียวกับการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์” ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ิง ท่ีมองไม่เห็นจับต้อง
ไม่ได้ (Intangible) และปรากฏอยู่เพียงช่ัวเวลาใดเวลา
หนึ่งเท่านั้น สาเหตุเพราะพยานหลักฐานในอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์เป็นเพียงคล่ืนกระแสไฟฟ้าหรือข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ และปัญหาอีกประการหนึ่ง ท่ีมากับ
พยานหลักฐานคือระยะเวลาท่ีผู้กระท าผิดใ ช้ในการก่อ
อาชญ ากรรม มี ร ะ ยะ เ วลา ส้ันม าก ซ่ึง นอกจ าก
พยานหลักฐานทางกายภาพแล้ว การสืบสวนคดีต้อง
เสาะหาร่องรอยของข้อมูลดิจิทัลท่ีมักจะเปล่ียนแปลงได้
ง่ายและมีอายุส้ัน โดยเฉพาะในกรณีของโปรแกรมเรียก
ค่าไถ่นั้น ส่วนใหญ่อาชญากรจะต้ังเวลาเพ่ือให้ผู้เ สียหาย
ด าเนินการตามความต้องการไว้ไม่นาน แล้วโปรแกรมจะ
ถูกต้ังค าส่ังให้ท าลายตัวเองพร้อมกับข้อมูล เพ่ือให้ยากใน
การติดตามแกะรอย อีกท้ังข้อมูลบางชนิด เช่น ข้อมูล
เอกสาร ไม่ได้ถูกเก็บไว้อย่างถาวร ข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่
ในหน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลา
ส้ัน ๆ เท่านั้น และต่อมาก็จะถูกบันทึกอัดทับข้อมูลโดย
ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ผู้วิจัยเห็นว่า การเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร
ต่าง ๆ นั้น จะมีประโยชน์ต่อการสืบเสาะแกะรอย
อาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานท่ีบัง คับใ ช้
กฎหมาย และในบางประเทศได้ออกระเบียบ กฎหมาย 
บังคับให้มีการเก็บรักษาข้อมูลในขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 
เช่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ท่ีมีหน่วยงานกลางดูและความ
มั่นคงของระบบข้อมูล (Cyber Security) ท่ีส าคัญ ซ่ึงจะ
ไม่เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป เนื่องจากเก่ียวข้องกับ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน พนักงานสอบสวนต้อง
พ่ึงพาบันทึกประวัติ (Historical Record) ท่ีแสดงข้อมูล
ว่ามีการติดต่อจากไหนไปไหน เมื่อไร และโดยใคร บาง
โอกาสผู้ บัง คับ ใ ช้กฎหม ายอาจ ต้องแกะ รอยกา ร
ติดต่อส่ือสารในทางลับ ๆ ด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าใน
กระบวนการสืบสวนนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง พ้ืนฐาน
เก่ียวกับบุคลากรท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีใ ห้มีความ รู้
ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และจ านวนมากข้ึน
สามารถท าการสืบสวนแกะรอยอาชญากรรมบนระบบ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบโต้กับการ
กระท าใหม่ๆ ของอาชญากรได้ 

4.2 แน วทา ง กา รก า หนดค า นิ ย าม และ
องค์ประกอบของการกระท าความผิดเก่ียวกับโปรแกรม
เรียกค่าไถ่ 

กา ร ก่ ออาช ญ ากร รรม โ จม ตี ข้ อมู ล ใ น
อินเทอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง เนื่องจากการกระท า
ความผิดสามารถท าได้ง่ายดาย สะดวกสบาย และรวดเร็ว 
ท่ีส าคัญคือผู้กระท าผิดเป็นอาชญากรในท่ีมืดโดยไม่ต้อง
เปิดเผยตัวตน ไม่มีใครรู้จัก และยากต่อการตามจับตัว ใน
ปัจจุบันประเทศไทยก็มีอาชญากรรมดังกล่าวเกิดข้ึน แต่ก็
มิได้เป็นท่ีรู้จักกันมากนัก เนื่องจากอาชญากรรมประเภท
นี้ไม่ได้มีการกระท าซ่ึงส่อให้เห็นถึงความร้ายแรง ความ
ป่าเถ่ือนอย่างชัดเจนเหมือนอาชญากรรมท่ัว ๆ ไป ไม่ ว่า
จะเป็นการฆ่า ท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ 
และกรรโชกทรัพย์ เป็นต้น แต่อาชญากรรมประเภทนี้
มักจะส่งผลกระทบทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ การท างาน 
อารมณ์ และจิตใจของผู้เสียหายมากกว่า ซ่ึงนับว่าเ ป็น
เร่ืองท่ีน่ากังวลเป็นอย่างมาก เพราะอารมณ์และจิตใจ
เป็นส่ิง ท่ีอยู่ภายใน ยากต่อการท่ีบุคคลภายนอกจะ
สังเกตเห็นได้ว่าเป็นอย่างไร จนบางคร้ังจะท าให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้า เก็บกด และหากเป็นการสูญเสียข้อมูลท่ีส าคัญ
ในชีวิตไปอาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ในท่ีสุด กล่าวได้ว่า
ส่ิงเหล่านี้ถือเป็นภัยเงียบท่ียังมองไม่เห็น ท าใ ห้หลายๆ 
คนยังไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะเห็นถึง อันตรายจาก
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อาชญากรรมประเภทนี้ การเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์
นั้น ท าให้บุคคลดังกล่าวเกิดผลกระทบในการท างานท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าไม่มีผลกระทบกับ
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แต่กระทบถึงการด ารง ชีวิต 
การท างาน สภาพอารมณ์จิตใจ ความเครียด และความ
กังวล เป็นต้น 

กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
นั้น สามารถน ามาปรับใช้กับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ไ ด้ใน
บางกรณีเท่านั้น โดยต้องเทียบเคียงเป็นเร่ืองๆ ไป ซ่ึงบาง
กรณียังไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหายพิเศษตามท่ี
กฎหมายให้ความคุ้มครองไว้ ผู้เสียหายก็ไม่สามารถเอา
ผิดกับผู้กระท าความผิดได้ แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีมีการบัญญัติใ ห้การ
เรียกค่าไถ่ข้อมูลและโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่มีความรับผิด
ทางอาญาเป็นความผิดเฉพาะไ ว้แล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์แนวทางท่ีสามารถน ากฎหมายต่างประเทศมา
เป็นแบบอย่างและปรับใช้อย่างเหมาะสมในกฎหมายของ
ประเทศไทย 

4.2.1 การก าหนดค านิยามของการกระท า
ความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ 
เนื่องจากโปรแกรมเรียกค่าไถ่ถือเป็นเร่ืองใหม่ และเป็น
ถ้อยค า ค่อนข้ างใหม่ในกฎหมายจึงจ าเป็น ต้องใ ห้
ความหมายของค าดังกล่าวให้ชัดเจน ซ่ึงสามารถพิจารณา
ได้ดังนี้ 

“Ransomware” มาจากค าว่า “Ransom” 
รวม กับค า ว่ า  “Ware” ซ่ึ ง เ ป็ นค า ย่ อของ ค า ว่ า 
“Software” 

“Ransom” อาจหมายความว่า จ านวนเงินท่ี
เรียกร้องในการแลกเปล่ียนส าหรับคน (หรือบางคร้ัง ก็
เป็นสัตว์)  ท่ีไ ด้ถูกจับเป็นเชลย หรือ หมายความว่า 
จ านวนเงินท่ีเรียกร้องในการแลกเปล่ียนส าหรับบุคคล
บางคน หรือบา ง ส่ิง ท่ี ถูกจ่ าย แ ต่ตามศัพท์ บัญญั ติ
ราชบัณฑิตยสถาน นิยามค าว่า “Ransom” หมายถึง 
จ านวนเงินท่ีเรียกร้องในการแลกเปล่ียนส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือ
หมายถึงค่าไถ่ 

“Software (ซอฟต์แวร์)” หมายถึง ล าดับ
ข้ันตอนกา รท า ง าน ท่ี เ ขียน ข้ึนด้วย ชุดค า ส่ัง ของ
คอมพิวเตอร์ ชุดค าส่ัง เหล่านี้ท างานตามล าดับเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะว่าคอมพิวเตอร์ท างานตาม
ค าส่ัง การท างานพ้ืนฐานเป็นการกระท ากับข้อมูลท่ีเป็น
ตัวเลขฐานสอง ซ่ึงใช้แทนข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข ตัวอักษร 
รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ไ ด้ ดังนั้นนิยามค าว่า 

“Software” หมายถึงชุดค าส่ังหรือโปรแกรมท่ีใช้ส่ังงาน
ให้คอมพิวเ ตอร์ท างาน  โดยโปรแกรม ท่ีใ ช้ส่ั งงาน
คอมพิวเตอร์นั้น มีท้ังโปรแกรมท่ีใช้งานกันตามปกติท่ัวไป
กับโปรแกรมท่ีมีความประสงค์ร้าย หรือแต่ก่อนเรียกกัน
ว่า “ไวรัสคอมพิวเตอร์” 

ดั ง ท่ี ก ล่ า ว ม านั้ น  ใ น พระ รา ช บั ญ ญั ติ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเสนอให้
แก้ไขในมาตรา 21 คือความหมายของค าว่า “ชุดค าส่ังไม่
พึงประสงค์” ควรให้มีความหมายท่ีครอบคลุมโปรแกรม
ประสงค์ร้ายทุกชนิด เพราะมิฉะนั้นแล้วคนท่ีใ ช้ Worm 
หรือ Trojan โจมตีคนอ่ืนอาจจะไม่มีความผิด เพราะว่า 
Worm Trojan ไม่ใ ช่ Virus จะเห็นได้ว่าการก าหนด
ขอบเขตนิยามของกฎหมายให้หมายความถึง ชุดค าส่ัง
โดยท่ัวไปอาจไม่ครอบคลุมไปถึงระบบอ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
ของโปรแกรมแตกต่างกัน แล้วการบังคับใช้กฎหมายก็จะ
ขาดประสิทธิภาพและมีขอบเขตท่ีแคบไม่สามารถน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ อีกท้ังควรแก้ไขค านิยามใน
มาตรา  3 โ ดยเ พ่ิมค า ว่ า “โ ปรแกรม เรี ยกค่า ไ ถ่ 
(Ransomware) หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมในคอมพิวเตอร์
ท่ีล็อคระบบคอมพิวเตอร์ไ ว้ หรือส่ิง ท่ีน าเ ข้ าไปใ น
คอม พิว เ ตอร์ ระบบคอม พิวเ ตอ ร์ ห รือ เ ค รือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงจากผู้ท่ีไ ด้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใด ๆ ภายใต้สถานการณ์
ท่ีมีการจัดวาง หรือบอกให้กระท าการใดๆ ซ่ึงแสดงความ
ต้องการให้ช าระเงินหรือความต้องการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าไถ่
ข้อมูลและลบส่ิงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ออกไป (รวมท้ังใ ห้
สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
เครื อข่ าย ได้ )  มิฉะ นั้น จะ ได้ รับผลกระ ทบจากส่ิ ง
แปลกปลอมนั้น” เช่นเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกาท่ีมี
กฎหมายท่ีใช้ด าเนินคดีกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ี
เ ก่ียวข้องโดยตรง ไ ด้แก่ California Penal Code : 
Comprehensive Computer Data Access And 
Fraud Act ไ ด้ ใ ห้ค านิ ยาม “Ransomware” หรือ 
“โปรแกรมเรียกค่าไถ่” ไว้ในมาตรา 502 (B) (16)  เ พ่ือ
เป็นการป้องกันปัญหาในเ ร่ืองการตีความกฎหมายใน
ประเทศไทยได้ 

4.2.2 การก าหนดองค์ประกอบในการกระท า
ความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ 
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จากกระบวนการท างานของโปรแกรม พบว่า
ข้ันตอนการท างานของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ ประกอบด้วย
ฐานความผิด 4 ส่วน สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การเข้าถึง  (Access) และการหลอกลวง 
(Phishing) 

ข้ั น ต อน ท่ี  2 กา ร ล็อ กห รื อก า ร ปิ ด ก้ั น 
(Obstruction) และท าให้ข้อมูลสูญหาย (Damaging) 

ข้ันตอนท่ี 3 การ ข่ม ขู่ ( Intimidate) หรือ
กรรโชกเรียกค่าไถ่ (Ransom) และ 

ข้ันตอนท่ี4 การท าลายข้อมูล ( Information 
Destruction) 

หากพิจารณาจากฐานความผิดแล้ว กล่าวได้ว่า
ความผิดของโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่นั้นเป็นความผิดใน
ตัวเอง (Mala Inse) กล่าวคือแม้ว่าผู้กระท าจะมิไ ด้มี
มูลเหตุจูงใจเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการกระท า
ดังกล่าวจะยังมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม ท้ังนี้
เพราะเห็นว่าการกระท าดังกล่าวนั้นสามารถก่อให้เกิด
การกระท าผิดฐานอ่ืน ๆ หรือฐานท่ีใกล้เคียงค่อนข้างง่าย
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง อีกท้ังการ
พิสูจน์มูลเหตุจูงใจท าได้ค่อนข้างยาก 

นอกจากนี้ เ พ่ือไม่ใ ห้ฐานความผิดเก่ียวกับ
โปรแกรมเรียกค่าไถ่มีความหมายแคบมากเกินไป จึงควร
ก าหนดให้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ท่ีจะมีโทษทางอาญานั้น 
ไม่ต้องเป็นความผิดในกรณีท่ีได้ละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบ
การรักษาความมั่นคงหรือปลอดภัยท่ีมีการป้องกัน
โดยเฉพาะเท่านั้น โดยผู้วิจัยเห็นว่าโปรแกรมเรียกค่าไถ่ท่ี
กระท ากับระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผู้
เป็นเจ้าของอาจไม่ได้มีการป้องกันโดยเฉพาะนั้น อันมิใ ช่
เป็นการแสดงว่าเจ้าของไม่ได้หวงห้ามหรือไม่มี เจตนาท่ี
จะป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไว้
โดยเฉพาะ แต่ในเบ้ืองต้นอาจจะยังไม่รู้เท่าทันความผิด
ดังกล่าว 

เมื่อกล่าวถึงสาเหตุท่ีต้องก าหนดองค์ประกอบ
ในการกระท าความผิดแล้ว ส่ิง ท่ีต้องพิจารณาต่อไปคือ
การก าหนดองค์ประกอบความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียก
ค่าไถ่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่ามี
อง ค์ประกอบเ ช่นใด โดยจะ เ ร่ิมจากองค์ประกอบ
ภายนอกก่อน ดังนี้ 

4.2.2.1 องค์ประกอบความผิดภายนอก  
ในแนวทางการพิจารณาความผิดฐานการใ ช้โปรแกรม
เรียกค่าไถ่นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรเทียบเคียงแบบอย่างจาก

สหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 1030 (A) (7) ท่ีอาจแยก
องค์ประกอบได้ ดังนี้ 

องค์ประกอบข้อท่ี 1 มีเจตนาท่ีจะรีดไถเงินหรือ
ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีค่า ซ่ึงค าว่า “เจตนา” กับ “รีดไถหรือเรียก
ค่าไถ่” นั้นได้กล่าวมาแล้ว ส่วนนิยามค าว่า “เงิน” หรือ 
“ส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีมีค่า” ควรค านึงถึงสกุลเงินอ่ืน ๆ ซ่ึง เป็นสกุล
เงิ นใ น ระ บบดิจิ ทัล ด้วย  เพราะ ใ นอาชญ ากรรม
คอมพิวเตอร์กรณีใช้โปรแกรมเรียกค่าไ ถ่นั้นอาชญากร
อาจจะเรียกค่าไถ่ท่ีเป็นสกุลเงินระบบดิจิทัล อีกท้ังควร
ก าหนดให้ข้อมูลในระบบดิจิทัลและสกุลเงินดังกล่าว มีค่า
ในลักษณะของทรัพย์รูปแบบหนึ่งท่ีแปรเปล่ียนไปตามยุค
สมัยและกาลเวลา 

องค์ประกอบข้อท่ี 2 มีผลถึงในการส่ือสาร
ระหว่างมลรัฐหรือระหว่างประเทศ นั่นคือจะต้องค านึงถึง
สถานท่ีประกอบความผิด ซ่ึงอาชญากรจะกระท า
ความผิดท่ีใดก็ไ ด้ในโลก แต่เมื่อมีความผิดเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยแล้วจะต้องรับผิดตามกฎหมายบัญญัติ 

องค์ประกอบข้อท่ี 3 จะต้องเป็นภัยคุกคามต่อ
ความเสียหายให้แก่คอมพิวเตอร์ท่ีมีการป้องกัน ซ่ึงใน
ประ เด็น เ ร่ืองมาตรการ ป้อง กันเ ฉพาะของเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์นั้น มีความจ าเป็นอย่าง ย่ิง เ พ่ือไม่ใ ห้ผลัก
ภาระให้เจ้าหน้าท่ีอย่างเดียว ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควร
จะต้องมีความกระตือรือร้นท่ีจะป้องกันข้อมูลของตัวเอง
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการกระท าความผิดนั้นๆ ต้องมีการ
กระ ท าผ่ าน ช่อง ทา งอิน เทอร์เ น็ตและ กา รส่ือสา ร
อิเล็กทรอนิกส์  

ดั ง นั้ น ก า ร ส่ื อส า ร ผ่ าน ทา ง เ ค ร่ื อ ง มื อ
อิเ ล็ กทรอนิก ส์ ใ นปั จ จุ บัน  ท้ัง ผ่ านทา ง สัญ ญ าณ
อินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณวิทยุ การ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการส่งอีเมล์ โ ต้ตอบผ่านทางกระดาน
สนทนา โซเชียลมีเ ดียต่าง ๆ การใ ช้โทรศัพท์พูดคุย 
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แอพพลิเคช่ันต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็น
ไลน์ (LINE) วอทแอพ (Whatsapp) วีแชท (Wechat) 
เป็นต้น ส่ิง เหล่านี้หากมีการส่งสารถึงบุคคลอ่ืนล้วน
แล้วแต่เป็นการส่ือท่ีสามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมเรียก
ค่าไถ่ได้ท้ังส้ิน และดูเหมือนว่าโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่นี้จะ
ไม่ได้หยุดอยู่แค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น 
เพราะมีแนวโน้มจะเข้าถึง อุปกรณ์ทุกอย่าง ท่ีสามารถ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ ว่าจะเป็น โทรทัศน์ Smart 
Watch หรือแม้กระท่ังรถยนต์ท่ีใ ช้ WIFI ก็อาจตกเป็น
เป้าหมายได้เช่นกัน 
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ในสหรัฐอเมริกาแต่ละมลรัฐได้มีการบัญญัติ
ลักษณะการกระท าท่ีถือว่าเป็นการคุกคามล่วงละเมิด
ผู้อ่ืนแตกต่างกันออกไป เช่น มลรัฐมิสซูรีก าหนดให้ 
กระท าการติดต่อส่ือสารในลักษณะท่ีเป็นการละเมิดผู้อ่ืน
อันมีความผิดอาญา ซ่ึงท าให้บุคคลอ่ืนนั้นเกิดความกลัว
หรือมีการข่มขู่ หรือท าให้ผู้อ่ืนเกิดความร าคาญใจ เกิด
ความทุกข์ในอารมณ์ มลรัฐมิชิแกนก าหนดให้การโพสต์
ข้อความท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เสียหายเกิดความกลัว รู้สึก
ถูก ข่มขู่หรือเกิดความกังวล ขัดขืนใจ มลรัฐ เวอร์มอนต์
ได้ก าหนดให้บุคคลใดมีเจตนาท่ีจะท าใ ห้ผู้อ่ืนหวาดกลัว
ข่ม ขู่หรือท าใ ห้ร าคาญ โ ดยการ ติดต่อส่ือสารทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายในสหรัฐอเมริกาแต่ละมล
รัฐไม่มีการก าหนดลักษณะการกระท าท่ีแน่นอนชัดเจน 
ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการกระท าผิดเก่ียวกับโปรแกรม
เรียกค่าไถ่นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถกระท าได้หลากหลาย
วิธี ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ การโพสต์ข้อความ รูปภาพ 
หรือวิดิโอลงโซเชียลมีเ ดีย หรือการสนทนากันผ่าน
ทางการสนทนาโต้ตอบแบบทันที ( Instant Messages) 
เป็นต้น 

4.2.2.2 องค์ประกอบความผิดภายใน  
การกระท าความผิดท่ีต้องมีโทษทางอาญานั้น นอกจาก
จะต้องครบองค์ประกอบภายนอกแล้วจะต้องพิจารณาถึง
องค์ประกอบภายในด้วย ซ่ึงข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้กระท า
ความผิด และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงการพิจารณาการกระท าความผิด จะต้อง
พิจารณาถึงองค์ประกอบภายในด้วย โดยองค์ประกอบ
ภายในนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ไ ด้
แยกเป็นการกระท าโดยเจตนา และการกระท าโดย
ประมาท โดยพิจารณาดังนี้ 

กรณีกระท าโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 59 โดยหลักแล้วองค์ประกอบภายในของ
ความผิดอาญา คือเจตนา โดยเมื่อพิจารณาความผิด
เก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่และความผิดเก่ียวกับ
คอมพิว เตอร์ใ นพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 จะเห็นได้ว่าไม่มี ถ้อยค าใดบ่ง ช้ี
เป็นพิเศษ จึงต้องถือตามหลักกฎหมายอาญาตามมาตรา 
59 ว่าการท่ีจะเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 5 - 
16 นั้นต้องเป็นการกระท าโดยเจตนา ดังนั้นแนวทางการ
พิสูจน์เจตนาในความรับผิดของโปรแกรมเรียกค่าไถ่นั้นไม่

แตกต่างจากเจตนาในประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด 
ซ่ึงเจตนาตามมาตรา 59 นี้ เป็นเจตนากระท าความผิด
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความไม่ดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว 
ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงมูลเหตุจูงใจอันเป็นความส านึก
ส่วนตัวโดยท่ัวไปแต่อย่างใด ดังนั้นในแนวทางการบัญญัติ
ความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ก็เช่นเดียวกัน 
จะต้องพิจารณาเพียงว่าการกระท าความผิดดังกล่าวมี
เจตนาท่ีเรียกค่าไถ่หรือไม่เท่านั้น ถึงแม้ผู้ท่ีใ ช้โปรแกรม
เรียกค่าไถ่จะไม่มีเจตนาร้ายท่ีประสงค์ต่อร่างกายโดยอ้าง
ว่าต้องการเงินเพียงอย่างเดียว ก็ไม่เป็นข้อแก้ตัวใ ห้พ้น
จากความผิดในการใช้โปรแกรมเรียกค่าไ ถ่ไ ด้ และเมื่อ
การใช้โปรแกรมเรียกค่าไ ถ่เป็นองค์ประกอบความผิด
ภายใน จึงไม่ใช่การกระท าความผิดโดยไม่รู้ผิดชอบตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 ท่ีมีหลักว่า การ
กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่
สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือ
จิตฟ่ันเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 

กรณีเจตนาตามหลักกฎหมายของต่างประเทศ 
จากการศึกษาการกระท าความผิดฐานใช้โปรแกรมใน
ลักษณะข่มขู่ รีดไถ่เพ่ือให้ได้เงินของสหรัฐอเมริกา พบว่า
ได้มีการบัญญัติถึงองค์ประกอบความผิดภายในคือเ ร่ือง
ของเจตนาของผู้กระท าความผิดไ ว้ กล่าวคือผู้กระท า
ความผิดจ าเป็นต้อง “รู้” หรือ “โดยรู้” ว่าการกระท า
ดังกล่าวจะท าให้เหย่ือเกิดความรู้สึกสูญเสียโกรธ ร าคาญ 
เกิดความหดหู่ เกิดความทุกข์ รู้สึกถูกข่มขู่ กรรโชก รีดไถ 
เป็นต้น 

ส าหรับองค์ประกอบภายในเ ร่ืองเจตนา ท่ี
สหรัฐอเมริกาบัญญัติให้เป็นความรับผิดทางอาญาฐาน
ความผิด เก่ียวกับคอมพิว เตอร์และการส่ือสารทา ง
อิเ ล็กทรอนิ กส์ ล้วนแ ต่ก า หนดใ ห้การกระท าโ ดย 
“เจตนา” เป็นความผิด ตัวอย่างเช่น มลรัฐ อิลลินอยส์ 
บัญญัติว่า “การแสดงความคิดเห็น ค าร้องขอ ค าแนะน า 
หรือข้อเสนอแนะท่ีมีลักษณะหยาบคายและเป็นการ
กระท าท่ีมีเจตนา กระท าละเมิดหรือรุกรานผู้อ่ืน” มลรัฐ
อินเดียนา บัญญัติว่า “บุคคลใดมีเจตนาท่ีจะก่อความรัง
ควาญรบกวนหรือท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความตกใจ โดยไม่มี
เจตนาของการส่ือสารท่ีถูกต้องตามกฎหมาย....” และ
บางมลรัฐได้มีการบัญญัติเจตนาพิเศษไว้ เช่น มลรัฐมอน
ทาน่า ก าหนดว่า “การใช้การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
จะพยายามท่ีจะรีดไถเงินหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีค่าจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือไปรบกวนการส่ือสารโดยการกระท าซ้ าๆ 
รบกวนความสงบหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลใน
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สถานท่ีท่ีการส่ือสารจะได้รับ” ซ่ึง เจตนาพิเศษของ
บทบัญญัตินี้คือการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ในการรีดไถเงินหรือส่ิง อ่ืนใด อัน
เป็นการรบกวนความสงบหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวอัน
บุคคลพึงจะได้รับ 

ผู้วิจัยเห็นว่า หากน าเร่ืองเจตนามาบัญญัติใน
ความผิดของโปรแกรมเรียกค่าไถ่นั้น ควรก าหนดไว้เป็น
เร่ืองของเจตนาพิเศษในเ ร่ืองเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ 
เพราะถึงแม้ผู้กระท าความผิดอาจไม่คาดคิดว่าการกระท า
นั้นๆ ของตนจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเหย่ือถึง ข้ันชีวิต 
เช่น การใช้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ในโรงพยาบาลท่ีมีผลท า
ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นต้น ดังนั้นแค่ผู้กระท าความผิดรู้ 
หรือโดยรู้ ว่าการกระท าท่ีตนเองได้กระท าลงไปนั้นจะท า
ให้เหย่ือได้รับความเดือดร้อน ก็เพียงพอท่ีจะเป็นความผิด
แล้ว ในหลักของความประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 59 บัญญัติว่า กระท าโดยประมาท ได้แก่ 
กระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระท าโดยปราศจาก
ความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตาม
วิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง
เช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ซ่ึงตามหลักแล้ว
การกระท าใดท่ีไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องรับผิดในการ
กระท าโ ดยประม าท  แม้ ผู้ กระท าผิดกระ ท า ครบ
องค์ประกอบภายนอกแล้วหากแต่เป็นการกระท าโดย
ประมาท ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิด เพราะไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นความผิดแต่อย่างใด ในเร่ืองความรับผิดใน
การใช้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ก็เช่นกัน หากบทบัญญัติทาง
กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้การใช้โปรแกรมเรียกค่าไ ถ่เป็น
การกระท าโดยประมาทในความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 แล้ว ดังนั้นการใ ช้
โปรแกรมเรียกค่าไถ่โดยประมาทจึงไม่เป็นความผิด 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโปรแกรมเรียก
ค่าไ ถ่ในประเทศไทย พบว่ามีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาเก่ียวกับข้อกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายท่ีจะ
ใช้ควบคุมการกระท าผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไ ถ่นั้น
ไม่มีบัญญัติไว้ และกฎหมายอาญาท่ีมีอยู่ ก็ไม่สามารถ
น ามาปรับใช้ได้ ซ่ึงฐานความรับผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ท่ีมี ยัง ไม่
ครอบคลุมกับองค์ประกอบความผิดท่ีอาชญากรได้กระท า

ไป  เ มื่อ พิจ ารณา เ ปรี ยบ เที ยบ กับกฎหมายของ
ต่างประเทศแล้ว ในประเทศท่ีมีการพัฒนากฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ได้บัญญัติความรับผิดท่ีเ ก่ียวกับการใ ช้ค าส่ัง
คอมพิวเตอร์ในการรีดไถ หรือกรรโชกเอาเงิน ซ่ึงมี
ลักษณะคล้ายกับโปรแกรมค่าไถ่คอมพิวเตอร์ไ ว้ อีกท้ัง
ปัญหาความล่าช้าในการตรากฎหมายความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีสาเหตุจากระบบงานราชการท่ียุ่งยาก 
ซับซ้อน หรือแม้แต่ระบบการพิจารณาในสภา ท่ีมีการ
เปล่ียนรัฐบาลกันบ่อยๆ ท าให้การตรากฎหมายขาดความ
ต่อเนื่อง และไม่ทันรูปแบบของการกระท าความผิดท่ี
แปรเปล่ียนพัฒนาไปตามเทคโนโลยี 

2) ปัญหาอ านาจของพนักงานสอบสวนในการ
สืบสวนจับและกุมผู้กระท าผิด ในกรณีความผิดท่ีเก่ียวพัน
กันหลายท้องท่ีจะมีปัญหาในเร่ืองอ านาจของพนักงาน
สืบสวน และปัญหาเร่ืองของ “พยานหลักฐาน” ในคดี
เก่ียวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ิง ท่ี
มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และปรากฏอยู่เพียงช่ัวเวลาใด
เวลาหนึ่งเท่านั้น อีกท้ัง “ระยะเวลา” ท่ีผู้กระท าผิดใช้ใน
การก่ออาชญากรรมมีระยะเวลาส้ันมาก โดยเฉพาะใน
กรณีของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ท่ีส่วนใหญ่อาชญากรจะต้ัง
เวลาเพ่ือให้เหย่ือด าเนินการตามความต้องการไ ว้ไม่นาน 
แล้วโปรแกรมจะถูกต้ังค าส่ังใ ห้ท าลายตัวเองพร้อมกับ
ข้อมูลเ พ่ือให้ยากในการติดตามแกะรอย รวมท้ังใน
กระบวนการสืบสวนนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องสร้างบุคลากรให้
เพียงพอและมีความ รู้ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
สามารถพัฒนาตามทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ได้ 
เมื่ อ ผู้ วิจั ย ไ ด้ ศึกษา เนื้ อหาอย่ า ง ละ เ อียดแ ล้ว  มี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1) การท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีเหมาะสม
ในเร่ืองการกระท าความผิดเก่ียวกับการเรียกค่าไ ถ่ทาง
คอมพิวเตอร์นั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเทศไทยควรท่ีจะต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยการแยกการกระท าความผิด
เก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ออกมาเป็น
อีกหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ และก าหนดบทลงโทษผู้กระท า
ความผิดไว้ด้วย เช่นเดียวกับรัฐบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1990 (Computer 
Misuse Act 1990) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เ พ่ือใ ห้
กฎหมายมีความทันสมัยมากย่ิง ข้ึนและควรศึกษาการ
กระท าความผิดเก่ียวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ให้มีรูปแบบ
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ท่ีทันสมัย เพ่ือเป็นการอุดช่อง ว่างของกฎหมายและ
ป้องกันการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือใช้ในการกระท า
ความผิด 

2) การก าหนดค านิยามของโปรแกรมเรียกค่า
ไถ่นั้นใน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2560 ยังมิได้มีการบัญญัติค านี้ลงในค านิยามในมาตรา 3 
ซ่ึงผู้วิจัยเห็นควรให้บัญญัติเ พ่ิมเติม ค าว่า “โปรแกรม
เรี ยก ค่าไ ถ่ ( Ransomware)” เ ช่น เ ดีย วกัน กับ ใ น
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีใช้ด าเนินคดีกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือเป็นการป้องกันการ
ตีความในกฎหมาย อีกท้ังควรมีการเสนอให้แก้ไขใน
มาตรา 21 ในความหมายของค าว่า “ชุดค าส่ัง ไม่พึง
ประสงค์” ควรให้มีความหมายท่ีครอบคลุมโปรแกรม
ประสงค์ร้ายทุกชนิด หากก าหนดขอบเขตนิยามของ
กฎหมายไม่ครอบคลุมไปถึงระบบอ่ืน ๆ แล้วการบังคับใช้
กฎหมายก็จะขาดประสิทธิภาพและมีขอบเขตท่ีแคบไม่
สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 

นอกจากนี้ รัฐควรจัดต้ัง ศูนย์บริการรับเ ร่ือง
ร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชนสามารถร้องเรียนถึงพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงรวมถึงการ
ใช้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ เพ่ือให้สามารถรวบรวมลักษณะ
ของการกระท าความผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางในการป้องกันการกระท าความผิดท่ี
เหม าะสมกับประ เทศไทย ต่อไ ป อีกท้ัง ควรจัดท า
ค าแนะน าและอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใ ช้บัง คับกฎหมาย ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงประชาชนท่ัวไปถึง วิธีท่ีควร
ปฏิบัติในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือป้องกันโปรแกรม
เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ไม่ว่าทางใดเพ่ือการป้องกัน
ประชาชนจากการตกเป็นผู้ถูกกระท าจากโปรแกรมเรียก
ค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ 
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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงศึกษากฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและประเทศไทยและศึกษาปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิด
จากระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในการแก้ไขท่ีเกิด
จากระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและประชาชนโดยตรง  
 ดังนั้น ควรให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงในเนื้อหาของกฎหมายจะต้องมีการก าหนดหน่วยงานเฉพาะท่ีมีหน้าท่ีในการรับผิดชอบและดูแลระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการหรือข้อบังคับให้ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ หาก
ประเทศไทยสามารถน าหลักการ แนวคิดของต่างประเทศและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนมาปรับใช้จะสามารถช่วยให้ประเทศ
ไทยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ
ทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนได้อย่างย่ังยืนสืบไป  
ค าส าคัญ: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม  
 

Abstract 
Thesis to study the concept. Principles regarding electronic waste management system, including 

study of law related to electronic waste management system of foreign countries and Thailand, and 
studying the legal problems caused by electronic waste-management systems, as well as the proper 
solution to Thailand in the country was caused by electronic waste management system. Currently the 
country Thailand experiencing legal problems concerning electronic waste-management systems in which 
these issues affect natural resources, the environment and the citizens directly. 

Therefore you should provide specific legal provisions regarding electronic waste management 
system in local governments, in which the content of the law, it must be assigned specific agencies that 
are obliged to take responsibility and care for electronic waste management system. And regulatory 
measures, the public has a role in the introduction of an electronic waste recycling.  If the Thailand 
country can apply the principles. The concept of legal theory, public and international deployment could 
help countries Thailand resolve issues electronic waste management system to efficiently and accurately 
meet the legal principles as well as a public company, Thailand can resolve problems that occur.  
Keywords: Electronic Waste, Ecology, environment  
1. บทน า 
 ในปัจจุบันความต้องการและความสะดวกสบาย
ของมนุษย์ได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัญหาเก่ียวกับการเพ่ิม
จ านวนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีจ านวนมากใน
ปัจจุบัน องค์ประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนั้นประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าท่ีมี
สารเคมีต่างๆ ซ่ึงสารเคมีดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นสารเคมีท่ีมี
ความอันตราย หากไม่มีการดูแลและจัดการระบบอย่าง
ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยตรงและเป็น
วงกว้าง เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีกลายมาเป็น

mailto:gtuanote@gmail.com
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ขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความอันตรายมากเมื่อน ามากอง
รวม กัน  ซ่ึง ขยะอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์เ ป็ น ปัญ ห าม ล พิษ
ส่ิงแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งท่ีส่งผลกระทบและสร้างความ
เสียหายเพราะย่ิงเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากข้ึน ขยะก็ถูก
ท้ิงมากข้ึนตามไปด้วยและขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นก็
ไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากน ามาท้ิงหรือ
ท าลายมนุษย์จึงต้องผลิตทรัพยากรดังกล่าวข้ึนมาเ ร่ือยๆ 
อย่างต่อเนื่องและหมดไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ส่ิง
ส า คัญ ท่ี สุด ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อง กับ ผลก ระ ท บขอ ง ขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์อันเกิดมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีคือ เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้รอด
พ้นจากการก าจัดไปสู่ส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศโดยตรง เพราะเหตุนี้เมื่อระบบนิเวศถูกท าลาย
โดยขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ มนุษ ย์ท่ีอา ศัยอ ยู่ใน ระบบ
นิเวศวิทยานั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย เช่น ไ ด้รับ
สารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ไม่ ว่าจะเป็นสาร
ตะก่ัว โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ แคดเมียม ปรอท 
และสารเคมีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บท่ี
เป็นอันตรายร้ายแรงและสารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลาย
ระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ เช่น ท าลายระบบสมอง 
ประสาท ตับ ไต และกรณีท่ีรุนแรง คือ การเป็นโรคมะเร็ง 
ซ่ึงเป็นโรคท่ีร้ายแรงเป็นอย่างย่ิง (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2558 : ออนไลน์) ดังนั้น การท่ีไม่มีระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีนั้นจะส่งผลโดยตรง
ต่อส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประชาชนใน
ประเทศไทยท่ีได้รับสารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้  
 อย่ า ง ไ ร ก็ตาม  กา รบ ริหา รจั ดกา รขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นได้มีการตรากฎหมายท่ี
เ ก่ี ยว ข้อง กับกา รก า จัดมล พิษและ ของเ สี ย ไ ด้แ ก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ . 255 0 และ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เป็นต้น แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี
การบัญญัติกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง 
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการตรา
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
ขยะ ท่ั ว ไ ปอ ยู่หลายฉ บับ  อาทิ  รั ฐ ธรรม นูญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 บัญญัติ

ไว้ว่า การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด า เ นิ น กา ร  ถ้ า กา ร นั้ น อ า จ มี  ผ ล กร ะ ทบ ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย ส าคัญอ่ืนใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการ
ให้มีกา รศึกษา  และประเมิ นผลกระทบต่อ คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัด
ใ ห้มีกา รรับฟัง ความคิดเห็นของ ผู้มีส่ วนได้เ สียและ
ประชาชนและ ชุม ชนท่ี เ ก่ีย วข้องก่อน เพ่ือน า ม า
ประกอบการพิจารณา ด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ (กอบกุล รายะนาคร, (2550) บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการ หรืออนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด 
และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบอย่าง
เป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า มาตรา 258 บัญญัติไ ว้ว่าใ ห้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ใ ห้
เกิดผล ดังต่อไปนี้ ช. ด้านอ่ืน ๆ (3) จัดให้มีระบบจัดการ
และก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ใ ห้เกิดประโยชน์ด้าน
อ่ืนๆ ได้ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ส่วนท่ี 6 มลพิษอ่ืนและของเสีย
อันตราย รวมไปถึงกฎของกระทรวงต่างๆ ได้แก่ ประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเ ร่ือง การก าหนดวิธีการเก็บ 
ท าลายฤทธ์ิ ก าจัด ฝัง ท้ิง เคล่ือนย้ายและการขนส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เ ร่ือง
การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใ ช้แล้ว พ.ศ. 2548 ท่ี
ก าหนดถึ งกา รจั ดกา รขยะท่ัว ไปและ ขยะ อันตราย 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีหน่วยงานในระบบการบริหาร
จัดการขยะ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากร ธรรม ชาติและส่ิง แวดล้อม  เป็นต้น  แ ต่
หน่วยงานเหล่านี้มีอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะอยู่แล้วและใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีหน้าท่ี ในการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย จึงไม่มีความสามารถในการบริหาร
จัดกา รขยะ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ไ ด้อ ย่ า ง เ ต็ม ท่ี และ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ใน
ประเทศไทยเกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/?p=14034
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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มาก ซ่ึงผู้เขียนขอกล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยท่ี
ส่งผลกระทบต่อประชาชน ดังต่อไปนี้ 
 (1) การไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ในปัจจุบันกฎหมายมีการก าหนดกระบวนการ
และวิธีการจัดการขยะหลายประเภท มี ท้ังการก าหนด
วิธีการเก็บ ท าลายฤทธ์ิ ก าจัด ฝัง ท้ิง เคล่ือนย้ายและการ
ขนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วในประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่า
กฎหมายท่ีใช้บังคับมีหลายฉบับกระจัดกระจายกันไปและ
แต่ละกฎอาศัยอ านาจตามกฎหมายคนละฉบับ (มิศรา 
สามารถ และ รักกิจ ศรีสรินทร์, 2540)  ในทางกลับกัน
นั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีจะไปก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการ
บริหา รห รือก า หนดห ลัก เกณฑ์ ในกา รจั ดการขยะ 
แม้กระท่ังประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงการไม่มี
กฎหมายดังกล่าวส่งผลท าให้ขยะบางประเภทไม่มีการ
ก าหนดว่าเป็นขยะอันตรายหรือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ผลต่อส่ิงแวดล้อมอย่างร้ายแรง จึงท าให้เกิดช่องว่างในการ
ใช้กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ท าใ ห้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ บางส่วนเล็ดรอดเข้าไปใน
ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษและส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณโดยรอบส่ิงแวดล้อมนั้นๆ อย่าง
ร้ายแรง 
 จาก ท่ีกล่ าวม าข้า งต้นจะ เห็น ได้ว่ า การ ท่ี
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ในองค์กร
ปกครองส่วน ท้อง ถ่ิน จึง ส่งผลท าใ ห้เ กิดปัญหาทา ง
กฎหมายเก่ียวกับการไม่มีกฎหมายเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะขยะอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ัง ยังท าใ ห้
เกิดผลเสียมากมายแก่ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมไปต้ังอยู่แถวชุมชนท าใ ห้เกิดผลเสียต่อ
ประชาชนในละแวกนั้นเพราะมีเสียงดังและ มีกล่ินเหม็น
รบกวนจนประชาชนต้องอพยพหนีจากบ้านเรือนของตน 
เกิดผลเสียแก่ส่ิงแวดล้อม คือ เมื่อมีการกองขยะไว้ใน
ชุมชนมากข้ึนๆ ขยะเหล่านั้นก็จะส่งกล่ินเหม็นไปท่ัวชุมชน 
เศษช้ินส่วนขยะต่างๆ จะปลิวไปในช้ันอากาศ ท าใ ห้เกิด
มลพิษในอากาศและยัง ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ใน
ทางอ้อมด้วย  

 ดังนั้นจะเห็นว่า การท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง สารพิษตกค้างในอากาศ ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วยและไม่มี ท่ีอยู่อาศัยนั้น เนื่องจากไม่มี
กฎหม าย เ ก่ีย ว กับระ บบกา รบ ริหา รจั ดกา รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีถูกต้องและเหมาะสม กฎหมายใน
ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดประเภทของขยะ ท าให้ประชาชนน า
ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ิง
รวมกัน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีหน้าท่ี
เก็บรวบรวม ขนส่งและก าจัดก็น าไปก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี
เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียโดยตรงต่อประชาชน 
ประกอบกับการใช้กฎหมายเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การด าเนินการ
และกลไกการตรวจสอบ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพเก่ียวกับระ บบการบริหา รจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และการท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรัฐมีหน้าท่ีดูแลความเป็นอยู่ ความมั่ นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและอนามัยของประชาชน ท าใ ห้เกิดผล
เสียต่อมนุษย์ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและประเทศชาติ ถ้า
ประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ประเทศไทยยังไมม่ี
การตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับเก่ียวกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอย่างจริงจัง บ้านเมืองของเราจะต้องประสบ
ปัญหานี้ไปอีกนานช่ัวลูกช่ัวหลานซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และต่อประเทศชาติโดยตรง 
 ( 2)  กา รข าดระ บบ บ ริหา รจั ดกา รขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในการบริหาร
จัดการขยะ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินหรือ
บางหน่วยงานอาจจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการ
แทนโดยอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานตนเอง เช่น 
เทศบาลอาจจะจ้างบริษัทเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะ
จากบ้านเรือนในท่ีต่างๆ แล้วขนส่งไปยังสถานท่ีก าจัดขยะ
ท่ีทางเทศบาลได้เตรียมไ ว้ เป็นต้น ซ่ึงในกรณีนี้ ถ้าเกิด
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเก็บ การขนส่งขยะ 
เทศบาลจะต้องรับผิดเสมือนเทศบาลด าเนินการเอง 
 จากการท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท่ี
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เป็นการ
เฉพาะ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
ขาดระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
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ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมิได้ใช้อ านาจในกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือการ
บริหารจัดการขยะ ส่งผลให้การบ ริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างไม่ตรงวัตถุประสงค์ อีกท้ัง เกิด
ความซ้ าซ้อนเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายใน
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เป็นผลให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน จึงไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็ม ท่ีและมีประสิทธิภาพ การท่ี
กฎหมายให้อ านาจหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้ก าหนดหน้าท่ีไว้โดยเฉพาะท า
ให้เกิดความไม่คล่องตัวของระบบราชการ และมีความ
ซ้ า ซ้อน ใ นอ า น าจหน้ า ท่ีกา รบ ริหา รจั ดกา รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้น เมื่อยังไม่มีการก าหนดหน่วยงานใน
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะให้
ชัดเจน ก็คงไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น จะเห็นว่าการท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ปัญหาประชากร
เจ็บป่วยจากการสูดดมสารเคมี ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 
โดยปัญหาเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิไ ด้ใ ช้อ านาจใน
กฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างไม่ตรง
วัตถุประสงค์ ในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในประเทศ
ไทยนิยมใช้การก าจัดขยะเพียง 2 วิธี คือ การฝังกลบและ
การเผาขยะในเตาเผาอุณหภูมิสูง เท่านั้น ส าหรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์การก าจัดโดยสองวิธีนี้ถือเป็นการก าจัดท่ีผิด
วิธี ไม่ ถูก ต้อง และไ ม่เ หมาะสม เนื่ องจ ากในขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตรายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สารตะก่ัว โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ แคดเมียม ปรอท 
และสารเคมีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บท่ี
เป็นอันตรายร้ายแรงและสารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลาย
ระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์และกรณีท่ีรุนแรง คือ 
พัฒนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง ซ่ึง เป็นโรคท่ีร้ายแรงเป็น
อย่างย่ิง และการท่ีประเทศไทยขาดหน่วยงานกลาง ท่ีมี
ความรอบรู้และมีหน้าท่ีเฉพาะในระบบการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม 
ประชาชนและประเทศอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

 (3) การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่ 
 ปัจจุบันปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมี
มากจนเป็นอันตรายท่ีร้ายแรงท่ีไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ 
ท าให้ประชาชนและส่ิงมีชีวิตบนโลกได้รับความเดือดร้อน
และได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม รัฐจึง
จ าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพ่ือน ากฎหมายไปบังคับ
ใช้และท่ีส าคัญ คือ ต้องออกกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริม
การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่เพราะเทคโนโลยี
ได้เกิดข้ึนทุกวันตามวิวัฒนาการของโลก ธรรมดาของ
มนุษย์คือต้องใช้ชีวิตให้ทันโลก ว่ิงตามวิวัฒนาการอย่างไม่
มีวันส้ินสุด ท าให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์บนโลกเพ่ิมมากข้ึนๆ 
ทุกวัน ท้ังนี้กลับไม่มี วิธีท่ีจะก าจัดขยะเหล่านั้นอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อมนุ ษย์เป็นคนสร้างขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมา มนุษย์นั่นเองท่ีควรจะรู้จักวิธีการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ใช้แล้วนั้นให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ ใหม่ โ ดยไม่ท าใ ห้อุปกรณ์เห ล่านั้นเ ป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ไปโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินควรออกกฎหมายเก่ียวกับการส่ง เสริมให้
ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ท่ีจะลดมลพิษและ
ป้องกันการเกิดขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมี
ผลเสียต่อประชาชนภายในอนาคตข้างหน้า 
 จาก ท่ีกล่ าวม าข้า งต้นจะ เห็น ได้ว่ า การ ท่ี
ประเ ทศไทยไม่มี กฎหม ายเ ก่ียวกับการ ส่ง เส ริมใ ห้
ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ใหม่ จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการไม่มี
กฎหมายเก่ียวกับส่ง เสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ (ส านักส่ิงแวดล้อม ,2558 : ออนไลน์ )  อีก
ท้ังยังท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง เพราะประชาชนไม่มี
ความรู้ในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่จึงน าขยะไปท้ิงโดยไมม่ี
การคัดแยก ซ่ึงขยะบางประเภทสามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ เช่น การน าโทรทัศน์ท่ีไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาท า
เป็นตู้ปลาเพ่ือประดับตกแต่งบ้านก็มีประโยชน์และ
สวยงามเช่นกัน แต่ประชาชนส่วนมากมองข้ามประโยชน์
ส่ิงของเหล่านี้และท้ิงมันไปโดยเปล่าประโยชน์ ในประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมี
บทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่จะมีก็
แต่แนวคิดนโยบายส่งเสริมการน าขยะท่ัวไปให้สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ของหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่ไ ด้มีการ
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บัญ ญัติ เป็ นกฎหม ายท า ใ ห้ประชาชน ไม่ มีความ รู้ 
ความ สามา รถในการน าขยะกลับมาใช้ ใหม่ใ ห้เกิด
ประโยชน์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีประชาชนต้องเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการด าเ นินกา ร
โครงการตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการนั้นๆ 
และหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือการท่ีคนในรุ่นปัจจุบันนั้น
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลืองหรือในลักษณะท่ี
เป็นการท าลายส่ิงแวดล้อมท าลายโอกาสของคนรุ่นต่อไป
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตัดไม้
ท าลายป่า ท าการประมงและจับปลาจนปลาสูญพันธ์ุ เป็น
ต้น 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการท่ีประเทศไทยได้ประสบ
กับปัญหาท้ังด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพของประชาชนนั้น เกิดมาจากการท่ีประชาชนไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง ไม่มีความรู้ว่าขยะมูลฝอยคือขยะ
ท่ัวไป (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2545) ขยะอิเล็กทรอนิกส์คือ
ขยะอันตราย ซ่ึงขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่น โทรทัศน์ สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่และสามารถน ามารีไซเคิลได้ เมื่อไม่มี
กฎหมายในการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาใหญ่ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้คือ 
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ซ่ึงขยะเหล่านี้ไม่ ว่าจะ
น าไปก าจัดโดยวิธีไหนท้ังการกลบดินฝังหรือการน าไปเผา
ในเตาอุณหภูมิสูงก็ท าให้เกิดผลเสียท้ังส้ิน ประเทศไทยนั้น
คงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววัน แต่อาจจะค่อยๆ 
แก้ไขปัญหาไปได้ทีละนิดโดยการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ
การส่ง เสริม ให้ประชาชนมีส่วน ร่วมใ นการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงประชาชนต้องปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายและต้องตระหนักถึงผลเสียของการท้ิงขยะ
อิเล็ กทรอนิก ส์ เ พ่ือใ ห้คน รุ่นใ หม่มี คุณภาพชี วิต มี
ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีอาศัยสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการเก่ียวกับระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและ
ประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดจาก
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทยในการแก้ไขท่ีเกิดจากระบบการบริหาร

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา
ได้อย่างย่ังยืนสืบต่อไป  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร  
(Documentary Research) เป็นส าคัญ ซ่ึงรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในล าดับศักด์ิต่างๆ ต ารา
ทางกฎหมาย  บทความทางวิชาการทางนิติศาสต ร์ 
เอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แหล่ง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทาง ท่ีจะ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 

1 การไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
นับต้ังแต่ประเทศไทยเข้าสู่โลกโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีมี
ความจ าเป็นต่อความต้องการของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
ภายหลังเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงท าใ ห้
การบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของมนุษย์นั้นเพ่ิมข้ึนตาม
ไปด้วยและกระจายไปสู่ประชากรทุกชนช้ัน ท้ังโทรทัศน์
รุ่นใหม่ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ มากมายประกอบกับการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าใ ห้การ
ล้าสมัยของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย ท าใ ห้
เทคโนโลยีเก่าๆ นั้นกลายเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ไม่ต้องการส่งผล
ให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็วใน
ประเทศไทย จากการส ารวจการท้ิงขยะของประชาชนนั้น
เกิดปัญหาการเพ่ิมข้ึนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีอัตรา
สูงข้ึนเป็น 3 เท่าของขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ท่ีมี อัตราการ
เปล่ียนแปลงและตกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดข้ึนมาทดแทน ท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมการเลิก
ใ ช้อุปกรณ์ เทคโ นโล ยีรุ่น เก่าๆ  และท้ิงใ ห้เป็ นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของตลาดท าใ ห้เกิด
ปัญหาขยะล้นเมืองไม่มีวิธีการบริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากใช้วิธีการก าจัดหรือท าลาย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับขยะท่ัวไป ส่งผลให้สารพิษ
ท่ีอยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านั้นระเหยข้ึนในอากาศและ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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เมื่อพิจารณาเ นื้อหาของกฎหมายดังกล่า ว 
พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะใน
เร่ืองการก าหนดประเภทของขยะการจัดเก็บ การขนส่ง
รวมไปถึงวิธีการก าจัดขยะอย่าง ถูกต้องและ เหมาะสม 
เพราะประเทศไทยมีการก าหนดกฎหมายแต่ในส่วนของ
ขยะมูลฝอย ซ่ึงไม่สามารถมาบังคับกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกท้ังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบก็บริหารจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้โดยเฉพาะ 
นอกจากนั้นขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นขยะท่ีมีสารพิษ หาก
ไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่าง ถูกวิธีจะส่งผลกระทบ
มากมายต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมอย่างมหันต์ เพราะ
สารพิษเหล่านี้เมื่อลอยข้ึนไปในช้ันอากาศจะส่งผลให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษ มนุษย์เมื่อไ ด้รับสารพิษเหล่านี้มากๆ 
ร่างกายจะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในท่ีสุด 
 ดังนั้นจะเห็นว่า การท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง สารพิษตกค้างในอากาศ ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วยและไม่มี ท่ีอยู่อาศัยนั้น เนื่องจากไม่มี
กฎหม าย เ ก่ีย ว กับระ บบกา รบ ริหา รจั ดกา รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องและเหมาะสม กฎหมายในปัจจุบัน
ไม่ได้ก าหนดประเภทของขยะ ท าให้ประชาชนน าขยะมูล
ฝอย ขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ิงรวมกัน 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก็บรวบรวม ขนส่งและก าจัด ก็น าไป
ก าจัดอย่างไม่ถูกวิธีเ กิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลเสีย
โดยตรงต่อประชาชน ประกอบกับการใช้กฎหมายเก่ียวกับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่ไ ด้บัญญัติถึ ง
หลักเกณฑ์การด าเนินการและกลไกการตรวจสอบ ท าใ ห้
การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และการท่ี
ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีรัฐ ต้องสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลเสียต่อ
มนุษย์ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและประเทศชาติอย่าง
มากมายมหาศาล (นันทวัฒน์ บรมานันท์ , 2543)  ถ้า
ประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ประเทศไทยยังไมม่ี
การตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับเก่ียวกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอย่างจริงจัง บ้านเมืองของเราจะต้องประสบ
ปัญหานี้ไปอีกนานช่ัวลูกช่ัวหลาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และต่อประเทศชาติโดยตรง 

2. ก า ร ขา ดร ะ บบ บ ริ หา ร จั ด กา รข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ปัญหาขยะล้นเมืองท่ีประเทศไทยไม่สามารถ
แก้ไขไ ด้มาเ ป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึ งขยะ เหล่านี้
ประกอบด้วยขยะหลายประเภท ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะประเภทหนึ่ง ท่ีนับวันทวีความ
รุนแร ง ข้ึน เ ร่ือยๆ เ พรา ะพฤติกรรมการ ใ ช้อุปกร ณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ของมนุษย์ เมื่อเกิดการบริโภคท่ีมากข้ึน
ผู้ผลิต ก็ย่ิงผ ลิตอุปกรณ์ เทคโ นโล ยีเหล่ านั้นม ากข้ึน
ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และกระบวนการผลิต
อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นยังลดอายุการใ ช้งานของ
ผลิตภัณฑ์นั้นให้ส้ันลง เช่น โทรศัพท์ ผลิตออกมาให้บาง
ลงเพ่ือให้มีสภาพท่ีไม่ทนทาน เมื่อตกพ้ืนอาจเกิดการ
แตกหักได้ง่ายกว่ารุ่นหนาๆ เป็นต้น เพ่ือท่ีจะให้ผู้บริโภค
ได้มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนอุปกรณ์เหล่านั้นเ ร็วข้ึนด้วย
 จากการศึกษา พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในประเทศไทยมีการขาดระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการบริหารจัดการขยะท่ัวไป ซ่ึง
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถออกข้อบัญญัติ
ของแต่ละท้องถ่ิน เ พ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท้อง ถ่ินหรือบาง
หน่วยงานอาจจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน 
โดยอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานตนเอง เช่น เทศบาล
อาจจะจ้างบริษัทเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะจาก
บ้านเรือนในท่ีต่างๆ แล้วขนส่งไปยังสถานท่ีก าจัดขยะท่ี
ทางเทศบาลได้เตรียมไว้ เป็นต้น ซ่ึงในกรณีนี้ถ้าเกิดความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจากการเก็บ การขนส่งขยะ เทศบาล
จะต้อง รับผิดเสมือนเทศบาลด าเนินการเอง ซ่ึงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีชาวบ้านได้ท้ิงตามบ้านเรือนต่างๆ ก็จะถูก
เก็บมาปะปนกันกับขยะมูลฝอยท่ัวไป โดยไม่มีการคัดแยก
ก่อนน าไปก าจัดแต่อย่างใด เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไม่มีความรู้ ความสามารถในการก าหนดประเภท 
การคัดแยกและการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ 
ท าให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องก าจัดร่วมกับ
ขยะมูลฝอยท่ัวไปนั้นเกิดปัญหามาต้ังแต่ในอดีตจนมาถึง
ปัจจุบัน เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม อากาศเป็นพิษซ่ึง ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ ต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ  
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 ดังนั้น จะเห็นว่าการท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ปัญหาประชากร
เจ็บป่วยเนื่องจากการสูดดมสารเคมี ปัญหาส่ิงแวดล้อม
เป็นพิษ โดยปัญหาเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิได้ใช้อ านาจ
ในกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมิไ ด้มี
ความรู้ความสามารถในระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ในประเทศไทยนิยมใช้การ
ก าจัดขยะเพียง 2 วิธี คือ การฝังกลบและการเผาขยะใน
เตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั้น ส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์การ
ก าจัดโดยสองวิธีนี้ถือเป็นการก าจัดท่ีผิดวิธี ไม่ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากในขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตราย
ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารตะก่ัว โครเมียม สารหน่วง
การติดไฟ แคดเมียม ปรอท และสารเคมีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็น
บ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงและ
สารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลายระบบต่างๆ  ในร่างกาย
ของมนุษย์และกรณีท่ีรุนแรงคือพัฒนาไปสู่การเป็น
โรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นโรคท่ีร้ายแรงเป็นอย่าง ย่ิง  และการท่ี
ประ เ ทศไ ทยขาดระ บบกา รบ ริหา รจั ดกา รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความรอบรู้และมีหน้าท่ีเฉพาะในระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท าใ ห้เกิดผลเสีย
โดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม ประชาชนและประเทศอย่างไม่มีท่ี
ส้ินสุด  

3. การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่ 

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีมาตรการในการ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ประ ชาชน มี บทบาทใ น กา รน า ขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ จะมีก็แต่มาตรการท่ัวไปหรือ
การรณรงค์ให้ประชาชนน าขยะท่ัวไปท่ีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ด้วยหลัก 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) คือ ลด
การก่อให้เกิดขยะ ลดการบริโภคส่ิงท่ีไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป เช่น น้ ามัน ก๊าซ แร่ธาตุต่างๆ 
เป็นต้น การใช้ซ้ า (Reuse) หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ ไม่น าไปท้ิงให้เสียประโยชน์ เช่น ใ ช้
ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษช าระ เพราะกระดาษช าระใช้งาน
ได้คร้ังเดียวแล้วต้องท้ิงแต่ผ้าเช็ดหน้าสามารถน าไปซักแล้ว
น ากลับมาใช้ใหม่ไ ด้ และอีก 1R ท่ีส าคัญ คือ การน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การน าหรือเลือกใช้
ทรัพยากรท่ีไม่ใช้แล้วและสามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือ

น ากลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติ
จ าพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่างๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซ่ึง
ทรัพยากรเหล่านี้สามารถน ามารีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น 
เศษกระดาษสามารถน าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่อง
หรือถุงกระดาษ การน าแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่
เป็นขวด ภาชนะใส่ของหรือเคร่ืองใ ช้อ่ืนๆ ฝากระป๋อง
น้ าอัดลมก็สามารถน ามาหลอมใช้ใหม่ได้ 

นอกจากนี้ การท่ีประเทศไทยไม่มีการบัญญัติ
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ จะมีแต่ในส่วนของนโยบายเก่ียวกับการ
บริหารจัดการขยะเป็นกฎหมายวางระบบการบริหาร
จัดการและอุดช่องว่างของกฎหมายท่ีมีอยู่เดิม โดยมีการ
เพ่ิมบทบังคับเก่ียวกับการก าหนดมาตรการส่ง เสริมให้มี
การน าซากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปใ ช้ใหม่หรือไปใ ช้
ประโยชน์อย่ าง อ่ืน แทนการก าจั ดขยะ  ซ่ึง เ ป็นกา ร
ปรับเป ล่ียนกระบวนทัศน์ในการให้ คุณค่าขยะเป็น
ทรัพยากร และส่งเสริมสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากร 
การใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและการมีให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ใหม่ จึงท าให้ประชาชนท้ังผู้ประกอบการและผู้บริโภค ไม่
มีความรู้ความเข้าใจในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่ ขยะเหล่านั้นจึง ถูกท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ประชาชนควรมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการน า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ โดยเร่ิม ต้ังแต่ใ ห้มีการ
แยกประเภทขยะก่อนท้ิงทุกคร้ัง และจัดแยกประเภทของ
ขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้อีก การท่ีเราท้ิงขยะ
ทุกประเภทรวมกันโดยไม่แยกนั้น ท าใ ห้ขยะท่ีสามารถ
น ามาใช้ใหม่ได้หรือขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได้ถูกท้ิง
รวมไปกับขยะท่ัวไป และอาจจะไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์
อีก ส่ิงท่ีเป็นอันตรายมากก็คือขยะท่ีเป็นสารพิษ เช่น 
บรรจุภัณฑ์สารเคมี กระป๋องยาฉีดกันยุง หลอดไฟ ซ่ึงมี
สารเคมีฉาบไว้ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์เหล่านี้ ล้วนเป็น
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ถ้าเราเอาท้ิงไปรวมกับขยะ
ประเภทอ่ืนๆ โดยไม่มีการคัดแยกสารเคมีก็จะร่ัวไหลลง สู่
พ้ืนดิน เมื่อถูกน าไปเผาจะระเหยเป็นก๊าซพิษลอยข้ึนไปใน
อากาศ ซ่ึงจะเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาขยะล้นเมืองและภาวะโลกร้อนด้วย 
 ดังนั้น จะเห็นว่าการท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาท้ังด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ของประชาชนนั้นเกิดจากการท่ีประชาชนไม่มีการคัดแยก
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ขยะก่อนท้ิง ไม่มีความ รู้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์คือขยะ
อันตราย  อีก ท้ังขยะอิ เล็ กทรอนิก ส์ เ ช่น โทร ทัศน์ 
คอมพิวเตอร์สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ไ ด้ และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังสามารถน ามารีไซเคิลได้อีกด้วย เมื่อไม่
มีกฎหมายในการส่ง เสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาใหญ่ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้
คือ ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ซ่ึงขยะเหล่านี้ไม่ว่า
จะน าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการน าไปเผาในเตา
อุณหภูมิสูงก็ท าให้เกิดผลเสียท้ังนั้น อยู่ท่ีว่าจะมากหรือ
น้อย ประเทศไทยคงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววัน 
แต่อาจจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไปได้ทีละนิด โดยความ
ร่วมมือของประชาชนและการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ
การส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึง
ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและต้องตระหนักถึง
ผลเสียของการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่มี
คุณภาพชีวิต มีทรัพยากรธรรมชาติและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้
อยู่อาศัยสืบต่อไป 
 
5 การเปรียบเทียบ กฎหมายประเทศไทย กับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

1. การเปรียบเทียบการไม่มีกฎหมายเฉพาะ
เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน ในประเทศไทยแล ะ
ต่างประเทศ 
 จากการศึกษาแนวคิด หลักการและข้อกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่างประเทศพบว่า 
 ประเทศญี่ปุ่นไ ด้มีการตรากฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีชัดเจนคร้ัง
แรก คือ “กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมใน
รูปแบบการหมุนเวียน พ.ศ. 2544” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจะสร้างสังคมใหม่ในรูปแบบของการใ ช้ทรัพยากร
หมุนเวียนและ “กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ พ.ศ. 2543” ซ่ึงก าหนดบทบาทภาระหน้าท่ี
ในการบริหารจัดการทรัพยากรส าหรับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานธุรกิจและประชาชนท่ัวไปและข้อบังคับเก่ียวกับ
สินค้าเฉพาะอย่างพร้อมท้ังจัดท าคู่มือตลอดจนการพัฒนา
ระบบ “3R” ได้แก่ การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ
ลดปริมาณการใช้ (Reduce) และการใช้ซ้ า (Reuse) ซ่ึงมี
เป้าหมายท่ีจะลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงโดย
ก าหนดภาระหน้าท่ีให้กับท้ัง ผู้ผลิตและผู้บริโภคในการ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบาทของตน ในปี พ.ศ. 
2544 รัฐสภาของญี่ปุ่นได้ผ่านกฎหมายเพ่ือการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญข้ึน 6 ฉบับ เพ่ือท่ีจะปรับโครงสร้าง
ของสังคมให้เป็นสังคมในรูปแบบของการหมุนเวียนโดยได้
มีการปรับปรุงแก้ไขจากกฎหมายเดิมและออกกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องเพ่ิมเติมอีกในเวลาต่อมาดังนี้ 
 หน่วยงานระดับท้องถ่ิน 
การจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถ่ิน การควบคุมมลพิษ
และกา รจัดการขยะรวม ถึงขยะ อิเล็กทรอนิ กส์กา ร
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการเก็บรวบรวมการ
ขนส่งและการรีไซเคิลท่ีเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล
กลางโดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) บังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมการรีไซเคิล
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบ
แนะแนวทางให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า และส่ังการให้
ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(2) การจัดเตรียมข้อมูลเ ก่ียวกับการรีไซเคิล
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลรวมท้ังการเผยแพร่ผลงาน
เหล่านี้ 

(3 )  สร้ าง ความ ร่วมมื อและ ให้ความ รู้แ ก่
ประชาชน ในเ ร่ืองการรีไซเคิลผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศ
ไทยกับกฎหมายในต่างประเทศ พบว่า ประเทศญี่ ปุ่น มี
การก าหนดอ านาจหน้าท่ี การก าหนดองค์กรท่ีเ ก่ียวข้อง
กับการควบคุมและบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนท่ีไ ด้รับอนุญาตให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ในการจัดการซากเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า 
โดยเงื่อนไขการอนุญาตจะต้องเป็นองค์กรสาธารณะท่ีไม่
หวังผลก าไรและมีศักยภาพในการด าเนินงานรีไซเคิลซาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ และในต่างประเทศยังจัดใ ห้มีศูนย์ต๋ัวรี
ไซเคิลเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า ซ่ึง เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังและ
ด าเนินงานโดยภาคเอกชน  

2. กา รข าด ร ะบบบริ หาร จัด การขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากการศึกษาในต่างประเทศมีระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินะ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีมาตรการในการควบคุมและ
ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงองค์กรท่ีเ ก่ียวข้องกับ
การควบคุมและก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ได้แก่ 
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(1) รัฐบาลกลางส านักงานบริหารจัดการ
ก าจัดของเสียกระทรวงส่ิงแวดล้อม มีอ านาจหน้าท่ีควบคุม
ก า กับ  ดูแล  และ จัดกา รปัญหาม ลพิษรวม ท้ัง ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

(2) หน่วยงานระดับท้อง ถ่ิน การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถ่ิน การควบคุมมลพิษและการ
จัดการขยะรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์การด าเนินการใดๆ 
ท่ีจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการเก็บรวบรวมการขนส่งและการรี
ไซเคิลท่ีเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลกลางโดยมี
อ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศ
ไทยกับกฎหมายในต่างประเทศ พบว่า ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงมี
การก าหนดอ านาจหน้าท่ี การก าหนดองค์กรท่ีเ ก่ียวข้อง
กับการควบคุมและบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนท่ีไ ด้รับอนุญาตให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ในการจัดการซากเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า 
โดยเงื่อนไขการอนุญาตจะต้องเป็นองค์กรสาธารณะท่ีไม่
หวังผลก าไรและมีศักยภาพในการด าเนินงานรีไซเคิลซาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าได้ และในต่างประเทศยังจัดใ ห้มีศูนย์ต๋ัวรี
ไซเคิลเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า ซ่ึง เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังและ
ด าเนินงานโดยภาคเอกชน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าหรับช่วย
ให้ กา รด าเ นิน ง านและการควบ คุม ระ บบ รีไ ซเ คิล
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าหน้าท่ี
เป็นศูนย์ประสานการรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าระหว่าง ผู้ค้า
ปลีกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ด าเนินการรีไซเคิลมีรูปแบบการ
ด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการเก็บเงินท่ีหน้าร้าน 
และรูปแบบการโอนเงินผ่านไปรษณีย์อีกด้วย 

3.การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการและ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ของต่างประเทศพบว่า 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่หลายฉบับ ได้แก่ 

(1) กฎหมายว่าด้วยการน ายางรถยนต์ใช้แล้วมา
ผลิตใหม่ 

(2) กฎหมายว่าด้วยการน าขยะบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมมาผลิตใหม่ 

(3) กฎหมายว่าด้วยการน าขยะเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้า
มาผลิตใหม่ 

กฎหมายดังกล่าวจะสร้างกลไกในการบริหาร
จัดการขยะดังกล่าวแตกต่างกันตามประเภทของขยะ อาทิ 
กฎหมายว่าด้วยการน ายางรถยนต์ใช้แล้วมาผลิตใหม่และ
กฎหมายว่าด้วยการน าขยะเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามาผลิตใหม่จะ
ก า หนดให้ ผู้บ ริ โภคต้อง จ่า ย ค่า ธร รม เ นียม  โ ดย
ค่าธรรมเนียมนั้นจะถูกน าไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการขยะ
โดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้บริโภคในภายหลัง
และมีกฎหมายก าหนดห้ามการท้ิงขยะประเภทดังกล่าวลง
ในสถานท่ีก าจัดขยะชุมชนควบคู่กันไป ส าหรับกฎหมายว่า
ด้วยการน ายางรถยนต์ใช้แล้วมาผลิตใหม่จะมีการก ากับ
ดูแลสถานท่ีเก็บยางรถยนต์ใช้แล้วด้วย ส่วนกฎหมายว่า
ด้วยการน าขยะบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมมาผลิตใหม่จะมีการ
เรียกค่ามัดจ าส าหรับบรรจุภัณฑ์เคร่ือง ด่ืม และเมื่อ
ผู้บริโภคน าบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมมาคืนก็สามารถรับเงินค่า
มัดจ าคืนได้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทย
และกฎหมายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
ส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่พบว่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีกฎหมายเก่ียวกับการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ มีการแบ่งแยกประเภทของ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายแต่ละฉบับโดยไม่รวมกัน 
นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการเรียกค่ามัดจ าส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์เคร่ืองด่ืม และเมื่อผู้บริโภคน าบรรจุภัณฑ์เคร่ือง ด่ืม
มาคืนก็สามารถรับเงินค่ามัดจ าคืน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการ
ให้ผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเฉพาะมีแต่เพียงการก าหนดกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง
กับระบบการบริหารจัดการขยะท่ัวไปเท่านั้น ไม่ ว่าจะอยู่
ในพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2542 หรือ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2 535 และกฎกระทรวงต่างๆ  เช่น ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใ ช้แ ล้ว พ. ศ. 25 48 และประกาศกรม โรงงาน
อุตสาหกรรม  เ ร่ือง เงื่ อนไ ขใ นการอนุญาตใ ห้น า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใ ช้แล้วท่ีเป็น
วัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่าเกิด
ช่องว่างทางกฎหมายในการท่ีจะบริหารจัดการขยะท้ังใน
ส่วนของการก าหนดประเภทขยะอันตรายหรือขยะท่ีไม่
เป็นอันตรายประเภทต่างๆ การก าหนดการจัดเก็บ ขนส่ง 
รวม ไปถึ งการก าหนดวิ ธีกา รก าจัด  จากการศึกษา
ข้อเท็จจริงพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 1)  ปัญหาการ
ไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขาด
หน่ วย ง านกลา ง ใน ระบบกา รบริหารจั ดกา รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และ 3) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ประ ชาชน มี บทบาทใ น กา รน า ขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึง ผู้เ ขียนจะขอกล่าวถึง
ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

1 การไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

การท่ีประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมาย
เก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การเฉพาะจึงไม่สอดคล้องกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 
อันได้แก่หลักการเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ ทฤษฎีภารกิจ
ของรัฐและหลักรัฐต้องพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม จึง ส่งผลท าใ ห้
เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการไม่มีกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยังท าให้
เกิดผลเ สียมากม ายแ ก่ประ ชาชน  เช่น  โร ง ง าน
อุตสาหกรรมไปต้ังอยู่แถวชุมชนท าใ ห้เกิดผลเสียต่อ
ประชาชนในละแวกนั้น เพราะมีเสียง ดังและกล่ินเหม็น
รบกวนจนประชาชนต้องอพยพหนีจากบ้านเรือนของตน 
เกิดผลเสียแก่ส่ิงแวดล้อม คือ เมื่อมีการกองขยะไว้ใน
ชุมชนมากข้ึนๆ ขยะเหล่านั้นก็จะส่งกล่ินเหม็นไปท่ัวชุมชน 
เศษช้ินส่วนขยะต่างๆ จะปลิวไปในช้ันอากาศ ท าใ ห้เกิด
มลพิษในอากาศและยัง ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ใน
ทางอ้อมด้วย 

ดังนั้นจะเห็นว่า การท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง สารพิษตกค้างในอากาศ ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วยนั้น เนื่องจากไม่มีกฎหมายเก่ียวกับระบบ
การบริหา รจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถู กต้องและ
เหมาะสม กฎหมายในปัจจุบันไม่ได้ก าหนดประเภทของ
ขยะ ท าให้ประชาชนน าขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ิงรวมกัน หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเ ก็บ

รวบรวม ขนส่งและก าจัด ก็น าไปก าจัดอย่างไม่ถูกวิธีเ กิด
มลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียโดยตรงต่อประ ชาชน 
ประกอบกับการใช้กฎหมายเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การด าเนินการ
และกลไกการตรวจสอบ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพเก่ียวกับระ บบการบริหา รจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และการท่ีประเทศไทยไม่ไ ด้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท าการบริการสาธารณะ ซ่ึง
เป็นกิจการท่ีรัฐ ต้องสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ท าใ ห้เกิดผลเสียต่อมนุษ ย์ 
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและประเทศชาติอย่างมากมาย
มหาศาล ถ้าประชาชนยังไม่ รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ 
ประเทศไทยยังไม่มีการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับเก่ียวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง บ้านเมืองของเรา
จะต้องประสบปัญหานี้ไปอีกนาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และต่อประเทศชาติอย่างไม่ส้ินสุด 

2. ก าร ข าด ร ะบ บ บริ ห าร จั ด ก า รข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การท่ีประเทศไทยไม่มีระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเป็นการ
เฉพาะ ท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขาด
ระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพราะแต่ล่ะท้อง ถ่ินไม่มีกฎหมายในการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ เนื่องจาก
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิได้ใ ช้อ านาจในกฎหมาย
ฉบับเดียวกันเพ่ือการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างไม่ตรง
วัตถุประสงค์ จึงไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ การท่ี
กฎหมายไทยให้อ านาจหน่วยงานต่างๆ ในการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ไ ด้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีไว้โดยเฉพาะท าให้เกิดความ
ไม่คล่องตัวของระบบราชการ และมีความซ้ าซ้อนใน
อ านาจหน้าท่ีการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้น 
เมื่อยังไม่มีการก าหนดระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ชัดเจน ก็
คงไม่มีระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงไม่สอดคล้องกับหลักการจัดท าบริการ
สาธารณะและทฤษฎีภารกิจรัฐอย่างแท้จริง 
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ดังนั้น จะเห็นว่าการท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ปัญหาประชากร
เจ็บป่วยเนื่องจากการสูดดมสารเคมี ปัญหาส่ิงแวดล้อม
เป็นพิษ โดยปัญหาเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมิได้ใช้อ านาจ
ในกฎหมายฉบับเดียวกันเพ่ือการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมิไ ด้มี
ความรู้ความสามารถในระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ในประเทศไทยนิยมใช้การ
ก าจัดขยะเพียง 2 วิธี คือ การฝังกลบและการเผาขยะใน
เตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั้น ส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์การ
ก าจัดโดยสองวิธีนี้ถือเป็นการก าจัดท่ีผิดวิธี ไม่ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากในขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตราย
ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารตะก่ัว โครเมียม สารหน่วง
การติดไฟ แคดเมียม ปรอท และสารเคมีอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็น
บ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงและ
สารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลายระบบต่างๆ ในร่างกาย
ของมนุษย์และกรณีท่ีรุนแรงคือพั ฒนาไปสู่การเป็น
โรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นโรคท่ีร้ายแรงเป็นอย่าง ย่ิง  และการท่ี
ประ เ ทศไ ทยขาดระ บบกา รบ ริหา รจั ดกา รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความรอบรู้และมีหน้าท่ีเฉพาะในระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท าใ ห้เกิดผลเสีย
โดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม ประชาชนและประเทศอย่างไม่มีท่ี
ส้ินสุด 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ 

การท่ีประเทศไทยไม่มีกฎหมายเก่ียวกับส่งเสริม
ให้ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่ จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการพัฒนาอย่างย่ังยืนส่งผลท าใ ห้
เกิดปัญหาทางกฎหมายในการไม่มีกฎหมายส่งเสริมการน า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่อีกท้ังยังท าให้เกิดปัญหา
ขยะล้นเมือง เพราะประชาชนท่ีไม่มีความรู้ในการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่จึงน าขยะไปท้ิงโดยไม่มีการคัดแยก ซ่ึงขยะ
บางประเภทสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ไ ด้ เช่น การน า
โทรทัศน์ท่ีไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาท าเป็นตู้ปลาเพ่ือ
ประดับตกแต่งบ้านก็มีประโยชน์และสวยงามเช่นกัน แต่
ประชาชนส่วนมากมองข้ามประโยชน์ของส่ิงของเหล่านี้
และท้ิงมันไปโดยเปล่าประโยชน์ ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์

กลับมาใช้ใหม่จะมีก็แต่แนวคิดนโยบายส่งเสริมการน าขยะ
ท่ัวไปให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ของหน่วยงานต่างๆ 
แต่ก็ไม่ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายท าให้ประชาชนไม่มี
ความรู้ ความสามารถในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ใ ห้เกิด
ประโยชน์ ซ่ึงขัดกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการด าเนินการโครงการตลอดจน
ร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการนั้นๆ และหลักการ
พัฒนาท่ีย่ั ง ยืน  คือการ ท่ีคน ในรุ่นปัจ จุบันนั้นไ ม่ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลืองหรือในลักษณะท่ีเป็น
การท าลายส่ิงแวดล้อมท าลายโอกาสของคนรุ่นต่อไปใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตัดไม้
ท าลายป่า ท าการประมงและจับปลาจนปลาสูญพันธ์ุ เป็น
ต้น  

ดังนั้น จะเห็นว่าการท่ีประเทศไทยประสบ
ปัญหาท้ังด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ของประชาชนนั้นเกิดจากการท่ีประชาชนไม่มีการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง ไม่มีความ รู้เ ก่ียวกับขยะ เช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์สามารถน ากลับมาใช้และน ามารีไซเคิลได้อีก
ด้วย เมื่อ ไม่มี กฎหมาย ในการส่ ง เส ริมการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาใหญ่ท่ีไม่
สามารถแก้ไขได้ คือ ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ซ่ึง
ขยะเหล่านี้ไม่ว่าจะน าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการ
น าไปเผาในเตาอุณหภูมิสูงก็ท าใ ห้เกิดผลเสียท้ังนั้น อยู่
ท่ีว่าจะมากหรือน้อย ประเทศไทยคงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้ในเร็ววัน แต่อาจจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไปได้ที
ละนิด โดยความร่วมมือของประชาชนและการบัญญัติ
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
และต้องตระหนักถึงผลเสียของการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้คนรุ่นใหม่มีคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้อาศัยสืบต่อไป 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1 การไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีการบัญญัติ
กฎหมายเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะ โดยตรา
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เ ป็ นกา ร เ ฉพาะ เ ป็นพระ ราช บัญ ญั ติ  เ นื่ อ ง จ าก
พระราชบัญญัติแห่งกฎหม ายดังกล่าวมีผลบัง คับใ ช้
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ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติและอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้น เฉกเช่นเดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีมีผลบังคับใช้ด้วยท่ีเหตุผลท่ีขยะท่ัวไปและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง ย่ิง ท่ี
จะต้องมีวิธีการก าจัดท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ กฎหมายเก่ียวกับ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงควรก าหนด
ประเภทของขยะ การจัดเก็บรวบรวม การคัดแยก การ
ขนส่ง การรีไซเคิล การบ าบัด การก าจัดตลอดจนการน า
อุปกรณ์ช้ินส่วนหรือแร่ท่ีสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่
อย่างชัดเจน เป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กรุ่นใหม่และ
คนในชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคี (สุนีย์ 
มัลลิกะมาลย์, 2545) และยังส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ หากประเทศไทย
สาม ารถบริหารจัดการแ ก้ไข ปัญ หาท่ี เกิดจากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ลดลงหรือหมดไปได้ บ้านเมืองคงสะอาด
หูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อย นักท่องเท่ียวต่างพากัน
มาเท่ียวประเทศไทย เงินหมุนเวียนในประเทศก็จะมากข้ึน
จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตัว ถึงเวลาแล้วท่ีเรา
จะเปล่ียนเมืองขยะล้น เป็นเมืองไร้ถัง  เ พ่ือคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เศรษฐกิจและประเทศชาติ
อย่างย่ังยืนสืบไป 
 2. กา รข าด ร ะบบบริ หาร จัด การขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีออกกฎหมาย
บังคับใช้เพ่ือควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบแนะ
แนวทางให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า และส่ังการให้ผู้มี
หน้าท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย การ
จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยี
การรีไซเคิลรวมท้ังการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ สร้างความ
ร่วมมือและให้ความรู้แก่ประชาชน ในเ ร่ืองการรีไซเคิล
ผ่านกระบวนการทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์จะ
ท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง ถูกต้องและ
เหมาะสม ส่งผลดีใ ห้กับประชาชน ส่ิงแวดล้อมและ
ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ 

 ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีการบัญญัติ
กฎหม ายใ ห้ประชาชน ท่ีมี บทบาทใ นการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ไ ด้รับประโยชน์อย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามข้อก าหนดแห่งกฎหมายเพ่ือให้การบัง คับใ ช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจน ได้รั บความสนใจและ การตอบสนองจาก
ประชาชน โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติในลักษณะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อประชาชนในการท่ีจะได้รับประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีไม่สามารถใช้งานได้
แล้วสามารถน ามาเป็นส่วนลดในการซ้ือคอมพิวเตอร์
เคร่ืองใหม่ไ ด้ ดีกว่าน าไปท้ิงและก่อให้เกิดขยะท่ีไม่
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หากประเทศไทย
สามารถน าแนวคิดของต่างประเทศท่ีไ ด้กล่าวข้าง ต้นมา
ปรับ ใ ช้ใ นประ เ ทศไ ทย  จ ะ ส่ งผล ใ ห้จ า น วนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงเป็นจ านวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมก็จะดีข้ึนตามล า ดับ อีกท้ัง ยัง ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ังยืนสืบไป 
8.เอกสารอ้างอิง 
กฎหมายต่างประเทศ 
Basic Law for Promoting the Creation a 

Recycling-Oriented Society, 2001 
Containers and Packaging Law, 2000  
Construction Materials Recycling Law, 2002 
End-of-Life Vehicle Recycling Law, 2002 
Food Recycling Law, 2001 
Home Appliance Recycling Law, 2001 
Law for Promotion of Effective Utilization of 

Resources, 2000 
Basic Law on the Environment, 1994 
Law for Promotion of Effective Utilization of 

Resources 
Solid Waste Disposal Act of 1965 
The Electronic Waste Recycling Act of 2002 
The Electronic Waste Recycling Act of 2003 
The California Integrated Waste Management Act 

of 1989 
The Cell Phone Recycling Act of 2004 
The Product Recycling and Waste Management 

Act 1994 
The Resource Conservation Recovery Act of 

1976 (RCRA) 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 333 ~ 

Waste Management and Public Cleansing Law, 
2001 

กอบกุล รายะนาคร. (2550). กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม .  
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

จริยา แสงราม. (2549). มาตรการทางกฎหมายในการ
ป้องกันขยะอันตราย: ศึกษาเฉพาะชุมชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2543). หลักกฎหมายปกครอง
เก่ียวกับบริการสาธารณะ.  กรุง เทพฯ: วิญญู
ชน.   

มิศรา สามารถ และ รักกิจ ศรีสรินทร์. (2540). แนวทาง
ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐใน
กา รแ ยกประเภทมู ล ฝอยก่อนน า ม า ท้ิ ง .  
กรุงเทพฯ: สถาบันด ารงราชนุภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย.   

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วน
ร่วมของประชา ชนในกา ร พิทักษ์รั กษ า
ทรัพยา กรธ รรมชา ติ แ ละสิ่ ง แ วด ล้ อม .  
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ.  (2558).  การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ . (ออนไลน์ ) . เ ข้าถึงไ ด้จาก:  
http://1 2 2 . 
155.162.144/nsm2009/it/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=249% 

3 Ae-waste&catid= 2 9 %
3Aother&Itemid=35&lang=th.  [2560, 28 
ตุลาคม].  

ส านักส่ิงแวดล้อม กรุเทพมหานคร.  (2558). แนวคิดและ
การจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ . 
( อ อ น ไ ล น์ ) .เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
http://203.155.220.174/modules.php?na
me=News&file=article&sid=43.  [2560, 28 
ตุลาคม. 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 334 ~ 

คําแนะนําการเขียนบทความ  
 
ส่วนท่ี1 ส่วนนํา ประกอบด้วย 
 ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรส้ันกะทัดรัด ช้ีถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย 
 ชื่อผู้เขียน ระบุช่ือและนามสกุล โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม ในกรณีมีผู้เขียนหลายคนให้ระบุทุกคน 
 ท่ีอยู่ผู้เขียน ระบุหน่วยงาน ท่ีต้ัง รหัสไปรษณีย์ ไม่ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุ E-mail ของผู้เขียนเพียงท่านเดียว 
 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น ครอบคลุมสาระส าคัญของการศึกษา 
ได้แก่ วัตถุประสงค์วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์เป็นต้น 
 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกค าส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบทความแต่ไม่ควรเกิน 3 
ค า 
ส่วนท่ี2 เน้ือหาประกอบด้วย ประกอบด้วย 
 บทนํา (Introduction) เป็นส่วนของความส าคัญและมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของของการวิจัย (Objectives) 
 สมมุติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) 
 ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Study) 
 วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
 ผลการวิจัย (Results) บอกผลท่ีพบอย่างชัดเจนสมบูรณ์และมีรายละเอียดครบถ้วน 
 อภิปรายและสรุปผล (Discussion) 
 
ส่วนท่ี3 ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 บรรณานุกรม (Bibliography) ให้เขียนบรรณานุกรมโดยยึดรูปแบบ APA 6th Edition เท่านั้น 
 
 
 

คําแนะนําการส่งต้นบบับบทความ 
1. การเตรียมต้นบบับ 
 ให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ านวนไม่เกิน 10 หน้า โดยจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมMicrosoft 
Word for Windows 2007 หรือเวอร์ชันท่ีสูงกว่า 
 
2. รูปแบบการพิมพ์บทความ 
 2.1 การต้ังค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบซ้าย-บน 1.5 นิ้ว (รวมข้อความส่วนหัวกระดาษ) ระยะขอบล่างระยะขอบ
ขวาและล่าง1.0 นิ้ว ให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabanPSKเท่านั้น 
 หมายเลขหน้า ขนาด 12พอยท์ ในต าแหน่งด้านล่างตรงกลาง ห่างจากขอบกระดาษ 1.8 เซนติเมตร ไม่แสดง
หมายเลขหน้าในหน้าแรก 
 2.2 ช่ือเร่ือง พิมพ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวหนา ขนาด 15พอยท์ (ตัวหนา) ช่ือภาษาอังกฤษเฉพาะตัว
ข้ึนต้น ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
 2.3 ช่ือผู้เขียนและผู้เขียนบทความร่วม ต้องระบุให้ครบทุกคน อนุญาตให้ใส่ราชทินนาม ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ 
และ ดร. ยกเว้น นาย, นาง หรือ นางสาว ไม่ต้องระบุ 
 กรณีท่ีมีผู้แต่งหลายคน ให้ท าตัวหนาผู้น าเสนอบทความ 
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 2.4 สังกัด ให้ระบุข้อมูลของผู้เขียนหลัก หรือผู้น าเสนอ คนใดคนหนึ่งท่ีเดียว โดยระบุช่ือหน่วยงานเลขท่ี สถาน
ท่ีต้ัง ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
 2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุข้อมูลของผู้เขียนหลัก หรือผู้น าเสนอ คนใดคนหนึ่งท่ีเดียว ให้พิมพ์ค าว่า “E-
mail:” น าหน้า 
 2.6 ส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) 
 บทคัดย่อ และ Abstract ใช้ตัวหนา ขนาด 14พอยท์ จัดก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
 เนื้อความ ใช้ตัวปกติ ขนาด 14พอยท์ ให้บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าเคาะ 1แท็บ (0.5 นิ้ว) 
 2.7 ค าส าคัญ (Keywords) ใช้ตัวปกติ ขนาด 14พอยท์ ให้พิมพ์ต่อท้ายจากส่วนของบทคัดย่อควรเลือกค าส าคัญ
ท่ีสุดในบทความ และไม่ควรเกินกว่า 4 ค า 
 2.8 เนื้อเร่ือง ใช้ตัวปกติ ขนาด 14พอยท์ ข้ึนบรรทัดใหม่ให้ย่อหน้าเคาะ 1แท็บ (0.5 นิ้ว)  อนุญาตให้เน้นค า
ส าคัญโดยการใช้อัญประกาศ (“ ”) หรือ ตัวเอียง แต่ไม่อนุญาตให้เน้นค าส าคัญโดยการขีดเส้นใต้ 
 2.9 นับแต่ส่วนเนื้อเร่ืองเป็นต้นให้ ให้พิพม์ข้อความในลักษณะการแบ่ง คอลัมภ์ ออกเป็น 2 คอลัมภ์ 
 2.10 รูปภาพและตาราง กรณีมีการแสดงรูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แบบจัดก่ึงกลางหน้ากระดาษ โดยมี ช่ือ
รูปภาพและช่ือตารางให้อยู่ด้านล่างจัดก่ึงกลาง พร้อมอ้างอิงท่ีมาด้วย 
 2.11 การเขียนอ้างอิง ใช้รูปแบบแทรกปนในเนื้อหา ระบบนาม-ปี (Author-date) ช่ือระบุผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์ และ
เลขหน้า ท่ีอ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง(ช่ือผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์ : เลขหน้าท่ีอ้างอิง)เช่น (ศรัณยู โสสิงห์, 2559 : 36) 
 2.12การเขียนบรรณานุกรม (Bibliography) ให้ใช้รูปแบบAPA 6th editionเท่านั้น 
 
3. การส่งบทความ 
 1.ผู้ส่งบทความจะต้องท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบเสนอต้นฉบับเพ่ือลงตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการเฉลิม
กาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาส่งมาพร้อมต้นฉบับท่ีขอตีพิมพ์ 
 2. จัดส่งต้นฉบับท่ีขอตีพิมพ์ตามข้อก าหนดของรูปแบบวารสาร จ านวน 1 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 ชุด 
ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Word for Windows 2007 หรือเวอร์ชันท่ีสูงกว่าส่ง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมาท่ี 
 กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 เลขท่ี 99 หมู่ 6 ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีJournalcnu@gmail.com 
 
4. การประเมินบทความต้นบบับ 
 ต้นฉบับจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ 
จ านวน 2 ท่านต่อเร่ือง โดยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนาจะเป็นผู้สรรหา เพ่ือรับการประเมิน กรณีมีการ
แก้ไขกองบรรณาธิการ จะส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนให้เพ่ิมเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 
 
5. หมายเหตุ 
 1. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา” ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา 
 2. เนื้อหาบทความท่ีปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ท้ังนี้ ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจาก
เทคนิคการพิมพ์ 
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การเขียนบรรณานุกรม 
 

หนังสือท่ัวไป 
 

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง./(ปีท่ีพิมพ์)./ชื่อเร่ือง /คร้ังท่ีพิมพ์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป). /สถานท่ี
พิมพ์:/ ////////สํานักพิมพ์. 

ผู้แต่ง 1 คน ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสด์ิ. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคล่ืนอันดามัน.  
กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. 

ผู้แต่ง 2 คน นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์เจิม ศิริ . (2541) . โรคผลไม้ . กรุง เทพฯ: 
ส านักวิจัย  

และพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6. 
ผู้แต่ง 3-7 คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร . (2540) . 

เทคโนโลยี 
การผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ผู้แต่งเป็นสถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส ถาบันวิจัยและพัฒนา . (2552) . บทคัดย่อชุด
โครงการวิจัย 

และพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
หนังสือแปล สตีเวนสัน, วิลเล่ียม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ . แปลจาก A Man 

Called  
Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ พับลิชช่ิง 

ผู้รวบรวมหรือ
บรรณาธิการ 

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ) . (2541) . ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุง เทพฯ: 
โครงการวิถี 

ทรรศน์. 
ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542) . กรุง เทพฯ: 

ส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

ไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพ์/
ส านักพิมพ์ หรือไม่

ปรากฏ 
ปีท่ีพิมพ์ 

ใ ห้ใ ส่ [ ม .ป .ท .]  ส าห รับเ อกสารภาษาไทย และ  [n.p.]  ส า หรับ เอกสา ร
ภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ [ม .ป.ป.] . ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.] . ส าหรับเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ 

 
บทความในหนังสือ 

 
รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ ./ใน/ช่ือผู้แต่ง  (บรรณาธิการ) ,/ช่ือ

หนังสือ  
////////(คร้ังท่ีพิมพ์), เลขหน้าท่ีปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด) ./สถานท่ี

พิมพ์:/  
////////ส านักพิมพ์. 

 เสาวณีย์ จ าเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน 
สมศักด์ิ โล่ห์ 
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เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทาง 
คลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศ 
ไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. 

 
วารสาร 

 
รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี (ฉบับท่ี) ,/เลขหน้าท่ี

ปรากฎ. 
 กุลธิดา ท้วมสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์,  
13(2), 1-13. 

 
 

นิตยสาร 
 

รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนท่ีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือนิตยสาร,/ปีท่ี (ฉบับท่ี),/ 
////////เลขหน้าท่ีปรากฏ. 

 ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40. 
 

หนังสือพิมพ์ 
 

รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนท่ีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือหนังสือพิมพ์,/ปีท่ี (ฉบับท่ี) ,/ 
////////เลขหน้าท่ีปรากฎ. 

 ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, 
น. 6. 

 
วิทยานิพนธ์ 

 
รูปแบบ ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

/ / / / / / / /  ห รื อ วิทยานิ พน ธ์ป ริ ญ ญ า ดุษฎี บัณฑิ ต ,/ ช่ื อม หา วิทยา ลัย /
สถาบันการศึกษา). 

 ช่อเพ็ญ นวลขาว. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศกับ
แบบ  

แผนการผลิตและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ศึกษากรณีชุมชนขนาบนาก จังหวัด 
นครศรีธรรมราช. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์). 

 
สื่อโสตทัศน์และสื่ออ่ืนๆ 

 
รูปแบ

บ 
ช่ือผู้จัดทา (หน้าท่ี) ./( ปีท่ีผลิต) ./ช่ือเ ร่ือง . /[ ลักษณะของ ส่ือ] . /สถานท่ีผลิต: 

หน่วยงานท่ีเผยแพร่. 
 อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ทิชช่ิงทอยส์. 
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สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีเผยแพร่ท้ังบบับพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

รูปแบ
บ 

ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี 
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หมายเหตุ: 1.ผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ช่ือและนามสกุลโดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักด์ิ ใ ห้
น าไปใส่ท้ายช่ือโดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาคค่ันระหว่างช่ือกับราชทินนามและฐานันดรศักด์ิ ส่วนสมณศักด์ิให้คงรูปตามเดิม  
 2. กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ช่ือท้ังสองคนตามล าดับท่ีปรากฏ เช่ือมด้วยค าว่า “และ” ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ
ใช้เคร่ืองหมาย “&” ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ระหว่างคนท่ี 1 และคนท่ี 2 โดยเว้น 1 ระยะก่อนและหลัง  
 3. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ข้ึนต้นด้วยช่ือสกุล ตามด้วยตัวอักษรย่อช่ือต้นโดย เว้น 1 ระยะ และอักษรย่อช่ือกลาง 
(ถ้ามี) ท้ังนี้การกลับช่ือสกุลให้ใช้ตามความนิยมของคนในชาตินั้น โดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาคค่ันระหว่างช่ือสกุลและอักษรย่อ
ช่ือต้น อักษรย่อช่ือกลาง หากกรณีท่ีผู้แต่งมีค าต่อท้าย เช่นJr. หรือค าอ่ืนๆ ให้ใส่ค าดังกล่าวต่อท้ายอักษรย่อช่ือต้นหรืออักษร
ย่อช่ือต้น (ถ้ามี) โดยค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค  
 4. ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน ให้ลงรายการโดยเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานย่อย และเว้นวรรคจากช่ือ
หน่วยใหญ่ไปหาช่ือหน่วยงานย่อย 

วิธีเรียงบรรณานุกรม 

 การเรียงบรรณานุกรมให้ใช้หลกัการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ 

Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยค าที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนค าที่มีรูปสระตามลาดับตัง้แต่กก - กฮ 
ดังนี ้

 ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ  ษ 
ส ห ฬ อ ฮ 
 สว่นค าที่ขึน้ต้นด้วยพยญัชนะตัวเดียวกัน เรียงล าดับตามรูปสระ ดังนี ้
 อะ อัว อัวะ อา อา อิ อี อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 



 

  


