
ที่มาและความส าคัญ

โรคอ้วน (Obesity) คือ ภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันมากกว่า
ปกติ จากการได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการท าให้เกิด
การสะสมพลังงานที่เหลือไว้ในรูปไขมันตามอวัยวะต่าง ๆ 

สถานการณ์ภาวะโรคอ้วนในประเทศไทย มีแนวโน้มจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จากผลการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายในปี 2552 พบคนไทยอายุ 
15 ปีขึ้นไปมากกว่า 1 ใน 3 อยู่ในภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน
เพิ่มขึ้นสองเท่าตัว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและภาวะความอ้วนของ
เด็กมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ งจั งหวัด
ก าแพงเพชร น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการ
ดูแลเด็กวัยเรียนอันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไป

ค าถามการวิจัย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร
และภาวะความอ้วนของเด็กมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งหนึ่งจังหวัดก าแพงเพชรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
บริโภคอาหารและภาวะความอ้วนของเด็กมัธยมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งจังหวัดก าแพงเพชรเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ านวน300คน
โดยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดให้ระดับความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane.
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
จ านวน 300 ชุด
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ เข้าไปติดต่อ
กับอาจารย์ภายในโรงเรียนเพื่อขออนุญาติในการเก็บข้อมูล ลงไป
เก็บข้อมูล ตรวจสอบความเรียบร้อย
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 19 สรุป
ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิง จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศชาย 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0
ตอนที่ 2 ระดับความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพ

นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง จ านวน 
252 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0
ตอนที่ 3 ระดับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ที่มีต่อภาวะความ
อ้วน/อาหาร/พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.62
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารครบ 
5 หมู่ คือ บางครั้ง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 
รองลงมาจะมีจ านวนเท่ากัน คือ รับประทานทุกวันและไม่
เคยรับประทาน มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0
ตอนที่ 5 ปัจจัยสนับสนุนท าให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ

จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกิดพฤติกรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.29

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
บริโภคอาหารและภาวะความอ้วนของเด็กมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งจังหวัดก าแพงเพชร น ามา
อภิปรายในประเด็นดังนี้ เพศ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ต่างกัน รายได้ของนักเรียน 
นักเรียนที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่
ต่างกัน โรคประจ าตัว นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวและไม่มีโรค
ประจ าตัวมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ต่างกัน ทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยม ของนักเรียน นักเรียนมีทัศนคติที่ต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคไม่ต่างกัน ปัจจัยที่สนับสนุนท าให้เกิด
พฤติกรรม นักเรียนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสนับสนุนต่างกัน
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคไม่ต่างกันอย่างไรก็ตาม 
การศึกษานี้พบว่า อายุของนักเรียน นักเรียนที่มีอายุต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และระดับการศึกษาของนักเรียน นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001

ข้อเสนอแนะ

1.ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนช่วยให้ร่างกายเติบโต
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

2.ควรส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
มากข้ึน

3.สนับสนุนให้นักเรียนกินอาหารมื้อเช้ามากขึ้นและลด
อาหารมื้อดึก

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม คร้ังที่ 5

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและภาวะความอ้วนของเด็กมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งจังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวชไมพร พิมเลขา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร



ที่มาและความส าคัญ

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพ
แบบธรรมชาติ เช่น การท าจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน การ
บริหารร่างกายด้วยการดัดตน การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร เพื่อ
ปรับสมดุลร่างกายทั้ง การนวด การประคบ และการอบสมุนไพร 

กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพวัดเขาแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชน ทางกลุ่มได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 คือ นวดเพื่อสุขภาพชุมชนวัด
เขาแก้วจากกระทรวงสาธารณสุข มีภูมิปัญญาการนวดแผนไทย การนวด
ประคบ การอบสมุนไพร และการใช้สมุนไพรในรูปแบบ    การจัดท าลูก
ประคบ การอบสมุนไพรที่ถ่ายทอดสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น

ค าถามการวิจัย

1.ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีวิธีกระบวนการและ
ขั้นตอนในเรื่องของการนวดแผนไทยไว้อย่างไร
2.ภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร, การอบสมุนไพร, สมุนไพรที่ใช้ท า
ลูกประคบ มีขั้นตอนการนวดอย่างไร การประกอบลูกประคบอย่างไร 
ประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทยของกลุ่มนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว 
ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก
2.เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร , การอบสมุนไพร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หมอนวด
กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัด
เขาแก้ว โดยแยกประเด็นที่ศึกษา ทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ การนวด
เฉพาะตัว นวดฝ่าเท้า กดจุดเฉพาะที่ การประคบตัว ประคบเฉพาะที่ 
และการอบสมุนไพร 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์หมอนวด และหมอ
ประคบกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต 
ในแต่ละประเด็นทั้งหมด  6  ประเด็น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน ำขอ้มลูท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณม์ำตคีวำม 
วเิครำะห ์สงัเครำะหข์อ้มลู และกำรสรำ้งขอ้สรุป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย  กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต          

วัดเขาแก้ว  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้วิจัย : นางสาวสุภารัตน์  ภู่เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ
อ.สุทธรีา  ค าบุญเรือง และ อ.ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ

1. ควรมีแนวพัฒนาให้เป็นธุรกิจสปาต่อไป เพื่อขยายกลุ่มลกูค้า
ให้เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างชาติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
แต่ยังคงรักษาความเป็นรูปแบบการจดัการของชุมชน
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการนวดแผนไทยเพื่อสขุภาพ
ของกลุ่มวัดเขาแก้วให้เป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ปัจจุบันยังเป็นที่รู้จักในกลุม่ชาวบ้าน คนในชุมชนและในละแวก
เขตเทศบาลเมืองตากเท่านั้น
3. ส านักงานการศึกษาเขตพื้นที่  อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย                          
ควรบรรจุวิชาเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวด อบ ประคบ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรูภู้มิปัญญาชมุชน   

1. การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย 
กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณี
บรรพต วัดเขาแก้ว ต าบลระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2. การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดประคบสมุนไพร                      
การอบสมุนไพร, ความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา 
กลุ่มนวดแผนไทยเพือ่สขุภาพ เครือข่ายกลุม่ออมทรพัย์มณี
บรรพต

การนวดเฉพาะตัว
การนวดฝ่าเท้า

การกดจุดเฉพาะที่ 

มีลักษณะการนวดแบบราชส านัก 
ปนการนวดแบบเชลยศักดิ์

วิธีการ/ขั้นตอนการนวดที่ส าคัญ 
ได้แก่ การคัดกรอง, ซักประวัติผู้มาใช้
บริการนวดแผนไทย, ชั่งน้ าหนัก, วัดความ
ดัน, วัดอุณหภูมิร่างกาย  และระลึกถึงครู
อาจารย์ที่ถ่ายทอดประสิทธิ์วิชาความรู้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่  
ยาหม่องสมุนไพร ครีมนวด

น้ ามันนวด  วอล์คเกอร์ (สองขา) 
ที่นอนสะอาด

โรคและอาการห้ามนวด  ได้แก่  
มีไข้  เป็นไข้พิษ อีสุกอีใส โรค
ผิวหนัง โรคติดต่อ เช่น วัณโรค 
กระดูกแตก หัก  สภาวะผิดปกติ
ของเลือด  เช่น เลือดไม่แข็งตัว
สภาวะที่มีอาการอักเสบติดเชื้อ  
บวม  แดง ผู้ที่รับประทาน
อาหารอิ่มใหม่ ๆ (ไม่เกิน  30 
นาท)ี ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง
ผ่าตัดตา  ลอกตา ต่ ากว่า 6 
เดือน

การประคบตัว                                                                   
การประคบเฉพาะที่                                                                        

การอบสมุนไพร 

การใช้สมุนไพรที่ใช้ในการ
รักษาควบคู่กับการนวด

วิธีการขั้นตอนที่ส าคัญ  ได้แก่  
การคัดกรอง การซักประวัติ           
ผู้มาใช้บริการ ชั่ งน้ าหนัก 
วั ดความ ดัน  วั ดอุณหภู มิ
ร่างกาย  เปลี่ยนเคร่ืองแต่ง
กายท่ีสบายๆ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ลูกประคบแบบสด,
ผ้าขนหนูจับลูกประคบ, เตาแก๊ส, หม้อนึ่ง, ลูก
ประคบ, ถุงมือ, ตู้อบสมุนไพร หรือ ห้องอบ
สมุนไพร, น้ าอบสมุนไพร 

ชนิดของสมุนไพร ได้แก่ ไพล, ขมิ้นชัน,  
ผิวมะกรูด, ผลมะกรูด, ใบมะกรูด, ตะไคร้บ้าน, 
ใบมะขาม, ใบส้มป่อย, เกลือแกง, พิมเสน, 
การบูร, หอมแดง, กะเพรา, ผักบุ้ง, กระชาย, 
ข่า และใบยูคาลิตมัส

ข้อห้ามในการอบสมุนไพร และ
ประคบสมุนไพร ได้แก่ ผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน  
โรคหัวใจ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
ผู้สูงอายุ  ผู้มีประจ าเดือนร่วมกับ
อาการไข้ ผู้มีการอักเสบจากแผล 
ต่างๆ ผู้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
และหญิงมีครรภ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
2.  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
   

 

การนวดแผนไทย 
1. การนวดเฉพาะตัว 
2.  การนวดฝ่าเท้า 
3.  การกดจุดเฉพาะที่ 

การนวดประคบสมุนไพร 

1.  การประคบตัว 

2.  การประคบเฉพาะที่ 

3.  การอบสมุนไพร 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างสมุนไพร 

-  ชนิดของสมุนไพร 

-  สรรพคุณของสมุนพร 

-  วิธีท า 

 

กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วัดเขาแก้ว 
1.  เกิดการพัฒนาอาชีพ ธุรกิจชุมชน 
2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
3.  เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
5.  สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน 
  
 
 



ที่มาและความส าคัญ

การผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มไหมแก้วพัฒนา ที่บ้านสร้อยสุวรรณ เป็น
ศูนย์พัฒนาแรงงาน จังหวัดก าแพงเพชร และเป็นศูนย์พัฒนาชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร จึงท าให้ชาวบ้านสร้อยสุวรรณ มีความรู้และ
ความสามารถในการแปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าส าเร็จรูป ส่งขายเป็น
ชิ้น มีหลากหลายลวดลายให้เลือก เช่น ลายศิลาแรงใหญ่ ลายลูกแก้ว 
ลายก้างปลา ลายศิลามณี ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายเพชรก าแพง 
ด้วยคุณภาพและวัสดุที่ใช้ล้วนน ามาจากธรรมชาติ ผ้าทอของกลุ่มไหม
แก้วพัฒนา ที่บ้านสร้อยสุวรรณ จึงนับเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 

กลุ่มทอผ้าไหมแก้วพัฒนาผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติได้รับรางวัล
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในระดับ 3 ดาวและนอกจากนี้
ยังได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดเป็น
ประจ าและก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดสากลในอนาคต จุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ คงทนสวยงาม ใส่สบาย ใส่ได้ทุก
เพศทุกวัย ปริมาณการผลิต กลุ่มสามารถผลิตผ้าทอได้ตลอดปี ในช่วง
วัตถุดิบ เช่นเปลือกไม้ รากไม้ ลูกไม้ และใบไม้ มีมากจะย้อมฝ้ายเก็บไว้ใน
ปริมาณที่เพียงพอ ในการผลิตทดแทน ในช่วงที่วัตถุดิบขาดแคลน เพราะ
ในบางฤดูกาล สีที่ได้อาจเคลื่อน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษา นวัตกรรมชุมชนการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ 
บ้านสร้อยสุวรรณ ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) แบบโครงสร้าง ( Structured 
Interview) ประชากรกลุ่มทอผ้าไหมแก้วพัฒนา บ้านสร้อยสุวรรณ ต าบลนาบ่อค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรก าแพงเพชร จ านวน 7 คน ดังน้ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เทคนิคและนวัตกรรมการย้อมสี

การเอาเปลือกไม้ใบไม้มาต้มเพ่ือท าเป็นน้ าย้อม และไม้ 1 ชนิด หรือ เปลือกไม้ 1 ชนิด 
สามารถท าเป็นน้ าย้อมได้ถึง 4 สี ด้วยการจูน สารส้ม น้ าด่างหรือข้ีเถ้า น้ าปูนใส
2. วิธีการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย

น าเส้นด้ายฝ้ายไปแช่ด้วย ผงซักฟอกหรือซันไลต์ 1 ก ามือให้น้ าท่วมฝ้ายเป็นเวลา 1 คืน 
น ามาซักให้สะอาดแล้วน าเอาไปตากแดดปล่อยให้แห้งแล้วบิดให้แห้ง และกระตุกท าให้
เส้นด้ายฝ้ายไม่ติดกันแล้วผูกเป็นก้อนด้ายด้วยเชือกฟาง จากนั้นน าเปลือกไม้ใบไม้มาท า
ความสะอาดด้วยน้ าเปล่าให้สะอาดแล้วน ามาต้มกับน้ าฝนที่รองเก็บไว้ ต้มน้ าให้เดือด
ประมาณครึ่งชั่วโมงก็น าเอาเส้นด้ายฝ้ายลงไปย้อมสีประมาณ 15 นาที ก็ท าการผลิกอีกฝั่ง
หนึ่งมาเพ่ือให้สีสม่ าเสมอ จากนั้นน าเอามาตากแดดให้แห้ง เมื่อเส้นด้ายแห้งแล้วก็เอาไป
ย้อมสีอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วก็ท าการจูนหรือกระตุ้นหาสีด้วยน้ าปูนใส สารส้ม น้ าด่างหรือ       
น้ าขี้เถ้า แต่ถ้ายังต้องก็ต้องการสีเดิมอยู่ก็ไม่ต้องท าการจูน น าเอาไปตากแดดได้เลย         
เมื่อเส้นด้ายฝ้ายแห้งแล้ว ก็น าเอามาท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่าเมื่อแห้งแล้ว น ามาอักหรือ
พันเพื่อจัดระเบียบก่อนพันใส่หลอด
3. การได้มาของสีธรรมชาติ

น ามาต้มกับน้ าฝนที่รองเก็บไว้จะไม่ใช่น้ าประปาในการต้ม เปลือกไม้ใบไม้เมื่อเอามาต้ม
แล้วจะได้สี ดังนี้

3.1 เปลือกประดู่ เป็นเปลือกไม้ที่หาได้จากในป่าช่วงเดือนมกราคมโดยการถากเอา
เปลือกประดู่เพ่ือมาเป็นวัสดุในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมคนในกลุ่มทอ
ผ้าไหมแก้วพัฒนาจะพากันเข้าป่าไปถากเอาเปลือกประดู่จนได้พอที่จะมาใช้ย้อมสีเส้นด้าย
ฝ้ายตลอดทั้งปีเมื่อน ามาย้อมสีแล้วสีด าหรือท าการกระตุ้นสีแล้วจะได้สีน้ าตาลไม้ 

3.2 เปลือกลูกกระบก จะหาได้จากป่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องรอให้ลูกกระบก
หล่นลงมาจากต้นเพราะต้นลูกกระบกเป็นต้นไม้ที่สูงมากต้องให้ลูกกระบกตกลงเองมาถึง
เก็บได้และต้องเก็บมาไว้ให้พอส าหรับย้อมสีตลอดทั้งปีเมื่อน าลูกกระบกมาย้อมสีแล้วจะได้สี
เทา

3.3 คลั่ง ชาวบ้านจะน าครั่งไปห้อยไว้ที่ต้นจามจุรีมัดให้เป็นก้อนเล็กๆให้ติดกับฟางข้าว
ให้รอบๆต้นแล้วปล่อยให้อยู่อย่างงั้นจะมีการแพร่ขึ้นเรื่อยๆของครั่งให้มีปริมาณมากขึ้นถึง
จะเก็บได้หลังการเก็บจากกิ่งไม้ มีลักษณะเป็นแท่งทรงกลมยาวหรือปริแตก ภายนอกมีสี
ขาวเทา ภายในมีช่องว่างคล้ายรังผึ้งที่ประกอบด้วยน้ ายางสีแดงสด น้ าสีแดงนี้ละลายได้ดีใน
น้ า เมื่อเก็บมาจากต้นจามจุรีแล้วให้น ามาตากแดดให้แห้งก่อนเก็บเข้าถุงเมื่อน ามาย้อมสี
แล้วจะได้สีชมพู

3.4 ใบสมอ/สด การใช้ใบสมอในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายหาได้จากในชุมชนหรือตามข้าง
ถนนทั่วไปกลุ่มทอผ้าไหมแก้วได้มีการน าเอาใบสมอไปต้มกับน้ าที่เดือดๆให้สีออกก่อนน้ าไป
ท าน้ าย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย

3.5 ใบตะเพียนหนู/ใบเหว ก่อนที่จะน าใบเหวหรือใบตะเพียนหนูมาท าเป็นน้ าย้อมสี
เส้นด้ายฝ้ายนั้นจะต้องน าใบเหวหรือใบตะเพียนหนูมาต าให้ระเอียดจนสีออกจากใบแล้ว
ค่อยน าต้มเป็นน้ าย้อม

3.6 กราบมะพร้าว จะใช้เปลือกมะพร้าวอ่อน ใช้เปลือกมะพร้าวอ่อนสับแล้วหรือ
มะพร้าวแก่ที่เป็นสีน้ าตาลที่มีอายุ 5 ปีขึ้น ถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวแก่จะน าไปแช่น้ าสีก็จะ
ออกและถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวอ่อนต้องน าไปต้มสีถึงจะออก           
4. นวัตกรรมชุมชนที่ได้จากวัสดุในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย

4.1 เปลือกประดู่
เปลือกประดู่ 2 กิโลกรัม น้ า 3-5 ลิตร เส้นด้ายฝ้าย 1 กิโลกรัม จูนด้วยน้ าปูนใสต่อด้วย

น้ าสารส้ม 
4.2 เปลือกลูกกระบก
ใช้เปลือกลูกกระบก 2 กิโลกรัม ใช้น้ า 3-5 ลิตร กับเส้นด้ายฝ้าย 1 กิโลกรัมและกระตุ้น

ด้วยน้ าปูนใส จะย้อมได้สีเทา
4.3 คลั่ง
ใช้ครั่ง 1 กิโลกรัม และน้ า 3-5 ลิตร กับเส้นด้ายฝ้าย 2 กิโลกรัม ได้สีชมพูเข้มกว่าการ

ใช้ครั่งครึ่งกิโลกรัมและน้ า 3-5 ลิตรกับเส้นด้านฝ้าย 2 กิโลกรัม ซึ่งให้ สีชมพูอ่อนกว่า แล้ว
ท าการกระตุ้นด้วยน้ าปูนใสแล้วต่อด้วยน้ าสารส้มจะย้อมได้สีชมพูเข้ม

4.4 ใบสมอสด
ใช้ใบสมอสด 2 กิโลกรัมใช้น้ า 3 ลิตร และเส้นด้ายฝ้าย 1 กิโลกรัมกระตุ้นด้วยน้ าสารส้ม
ด้วยการบดสารส้ม 1 ก้อน ประมาณ 4 ขีด จากนั้นเอาน้ าย้อมและเส้นด้ายฝ้ายไปแช่ในถังที่
เป็นสนิมหรือปี๊ปที่เป็นสนิม ครึ่งชั่วโมง แล้วน าไปซักด้วยน้ าเปล่าจนน้ าที่ใช้ใสจะย้อมได้      
สีเขียว

4.5 ใบตะเพียนหนู/ใบเหว
ใบเหว 2 กิโลกรัม น้ าประมาณ 3 ลิตร เส้นด้ายฝ้าย 1 กิโลกรัม กระตุ้นด้วยน้ าปูนใส

อย่างเดียวจะย้อมได้สีเหลือง
4.6 กาบมะพร้าว
เปลือกมะพร้าวอ่อน ใช้เปลือกมะพร้าวอ่อนสับแล้ว 2-3 กิโลกรัม ต้มกับน้ า 5 ลิตร         

เร่งไฟให้เดือดแรงๆ แล้วค่อยๆ ลดอุณหภูมิลง รวมเวลา 1 ชั่วโมงแล้วกรองเอาเปลือก
มะพร้าวออก น าน้ าที่กรองได้ ใส่เกลือแกง 1 ช้อนชา ใบยูคาลิปตัสสด 1 ก ามือ  ใบเหมือด
สด 1 ก ามือน้ ามะนาวสด  1 ช้อนชา ( ใบยูคาลิปตัสและใบเหมือด ท าให้เส้นด้ายลื่นสีคงทน          
น้ ามะนาวสดกันสีตก) น าไปต้มในน้ ามะนาวเดือด 5 นาทีหรือ 1 พักใหญ่ ตัก   ใบยูคา
ลิปตัสและใบเหมือดออก ถ้าน้ าแห้งต้องเติมน้ าขนาดพร้อมให้ท่วมเส้นด้ายฝ้าย แล้วจึงใส่
เส้นด้ายฝ้ายต้มโดยไม่ต้องเร่งไฟ ต้มนาน  25-30 นาที ยกเส้นด้ายฝ้ายขึ้น ปล่อยให้เย็นแล้ว
บิดน้ าออก กระตุก ( ซึ่งใช้เวลา 5-10 นาที แล้วแต่ปริมาณเส้นด้ายฝ้าย ) จากนั้นเอา
เส้นด้ายฝ้ายลงต้มต่อจนครบ 1 ชั่วโมง เอาเส้นด้ายฝ้ายขึ้นปล่อยให้น้ าเย็น บิดเอา น้ าออก
แล้วผึ่งให้แห้ง โดยลมให้หมาดๆหรือแห้ง เอาเส้นด้ายฝ้ายไปล้างด้วยน้ าจนน้ าใสแล้วผึ่งลม
ให้แห้ง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย
1. หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นควรให้

ความส าคัญในการสนับสนุนโครงการอยา่งต่อเนื่องในการผลติเส้นด้ายฝา้ย
จากธรรมชาติ เพื่อการส่งออกหรือขายแปรรปูต่อเพราะปลอดจากการใช้
สารเคมี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป

1.ควรท าการศึกษาถึงการต่อยอดการเพิม่สีสนัในการผลิตผา้ทอ
เส้นด้ายฝ้ายสีอืน่ ๆ เพื่อการขายในรูปแบบต่าง ๆ ที่ปลอดสารเคมี

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมชุมชนการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ บ้านสร้อยสุวรรณ 
ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัย : นางสาวเพ็ญนภา ค าภิโร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม
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จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ในการดูแลสุขภาพนั้นมีทั้ง
การดูแลสุขภาพโดยใช้วิธีการดูแลแบบใช้สมุนไพรพื้นบ้านและ
การใช้ยารักษาจากแพทย์สมัยใหม่ เพื่อให้สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย  
ในครัวเรือนในเรื่องยารักษาโรค นักมนุษย์วิทยาเห็นข้อเท็จจริง 
ซึ่งปรากฏเหมือนกันทุกสังคมทั่วโลก ว่าในสังคมหนึ่งย่อมจะมี
ระบบการแพทย์ด ารงอยู่มากกว่าหนึ่งระบบเสมอ

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพหุลักษณ์
การแพทย์กับการดูแลสุขภาพของชาวกะเหรี่ยงบ้านหม่องวา    
หมู่ 6 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ต่อไป

ค าถามการวิจัย

1. ปัญหาสุขภาพของชาวกะเหรี่ยงบ้านหม่อง หมู่ 6 ต าบล
ขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นอย่างไร
2. ชาวกะเหรี่ยงบ้านหม่องวา หมู่ 6 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก มีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านหม่องวา หมู่ 
6 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพของชาวกะเหรี่ยงบ้านหม่องวา 
หมู่ 6 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้สามารถเข้าใจพหุลักษณ์การแพทย์กับการดูแลสุขภาพของ
ชาวกะเหรี่ยงบ้านหม่องวา หมู่ 6 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้อาวุโสหรือ
ผู้สูงอายุ วัยท างาน และวัยวุ่น จ านวน 15 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามโครงสร้างของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนหมู่บ้านหม่องวาหมู่ 6 
ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่าในกลุ่ม
ผู้สูงอายุและวัยท างานนั้นมีปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน คือ 
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดเข่า ปวดเอว และโรคความดันสูง แต่
ใ นกลุ่ ม ขอ ง วั ยท า ง านพบว่ า  มี ช า วบ้ านที่ ป่ ว ย เป็ น
โรคเบาหวานเพียงสองราย สาเหตุของการเกิดการเจ็บป่วย
ของผู้สูงอายุและวัยท างานนั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการท างาน
และการใช้ชีวิต                

ในขณะเดียวกันก็อธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วยว่าเกิด
จากความเชื่ออ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื่อเรื่องผี 
การผิดผี การลบหลู่ผีบรรพบุรุษ ส่วนในกลุ่มของวัยรุ่นมี
ปัญหาสุขภาพ คือ ปวดหัว ปวดท้องและไข้หวัด สาเหตุของ
การป่วยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน วัยรุ่นบาง
รายก็ยังคงมีความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติอยู่บ้าง 

วิธีการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนหมู่บ้านหม่องวาหมู่ 
6 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด       จังหวัดตาก พบว่าใน
กลุ่มผู้สูงอายุ วัยท างานและวัยรุ่นนั้นมีวิธีการดูแลสุขภาพที่
คล้ายคลึงกัน ในด้านการปฏิบัติตามความเชื่อของชุมชน 
โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านต้อง
ปฏิบัติตาม รวมถึงการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อดั้งเดิม ในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็
มีการปฏิบัติตามค าแนะน าของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เช่น การรักษาความสะอาดทั้งในชุมชนและในบ้าน
ของตนเอง การออกก าลังกายและการปลูกพืชผักสวนครัวไว้
กินเองเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวและของตนเอง แม้ว่า
ในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยท างานนั้นมีการต้มยาสมุนไพรไว้ดื่ม
ประจ าทุกวัน แต่ในกลุ่มวัยรุ่นนั้นไม่มีการต้มยาสมุนไพรไว้
ดื่มเป็นประจ าทุกวัน จะมีการดื่มสมุนไพรก็ต่อเมื่อเกิดอาการ
ป่วยแล้วพ่อแม่ต้มให้ดื่มเท่านั้น นอกจากนี้ ในกลุ่มวัยรุ่นยังมี
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพโดยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ 
ไม่ดื่มสุรา และไม่นอนดึกมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เพื่อเข้าใจพหุลักษณ์
ทางการแพทย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาพหุลักษณ์การแพทย์องค์มากขึ้น เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา ความรู้พื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไป

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง : พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับการดูแลสุขภาพของชาวกะเหรี่ยงบ้านหม่องวา หมู่ 6 ต าบล
ขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผู้วิจัย : นางสาวพรพิมล  เชื้ออุดมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร

ปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชน

- ผู้สูงอายุ
- คนวัยท างาน
- วัยรุ่น

พหลุกัษณท์างการแพทยก์บัการดแูลสขุภาพ
- การดแูลรกัษาสขุภาพตามความเช่ือไสยศาสตร์
- ระบบการดแูลรกัษาสขุภาพแบบแพทยพื์น้บา้น
- ระบบการดแูลรกัษาสขุภาพแบบแพทยส์มยัใหม่

- บรบิทส าคญัและวฒันธรรม
- สภาพแวดลอ้ม
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มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีการ
ปลูกอย่างแพร่หลาย และมีพื้นที่ปลูกมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆ มะม่วงจึงเป็นสินค้าทาง
การเกษตรที่มี ความส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
นอกจากนี้มะม่วงยังเป็นผลไม้ที่สามารถน าไปต่อยอดด้านการผลิตหรือการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ ปัจจุบันต าบลวังทับไทรมีเกษตรกรได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบ 
และได้ท าการพัฒนาสวนมะม่วงให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นมาตรฐานใน
การท าสวนมะม่วงไห้ได้คุณภาพ มะม่วงยังสามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น มะม่วง
แช่อิ่ม มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง เป็นต้น การน ามะม่วงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มการส่งออก เป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง ไม่ได้มีเพียงเพื่อสนองความต้องการของตลาดในประเทศ
เท่านั้น ตลาดส่งออกต่างประเทศ ก็ประสบผลส าเร็จด้วยเช่นกัน เพราะความ
หลากหลายในการแปรรูปจากมะม่วงท าไห้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

ค าถามการวิจัย

1. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภายหลังจากมีการด าเนินการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงในพื้นที่ศึกษาเป็นอย่างไร
2. รูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงในพื้นที่ศึกษาเป็นอย่างไร
3. ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบจากการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงในพื้นที่
ศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาเป็น
อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภายหลังจากที่มี
การด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงในพื้นที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษารูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบจากการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 3 ท่าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์
แบบปากต่อปาก ใช้เครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกภาพ โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับ
ค าถามวิจัยที่ตั้งข้ึน โดยมุ่งเน้นเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเพื่อเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในภาคสนามวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง และสรุปออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเพื่อไห้เป็นระเบียบของวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงต าบลวังทับไทร
เพศชายจ านวน 1 คน
นาย ประจวบ มาใหญ่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการดูแลในการท า

สวนมะม่วง และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพศหญิงจ านวน 2 คน 

นางบุญธรรม ประเสริฐ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกและดูแลการท าสวน
มะม่วง

นางสาว ฐิติมา มาใหญ่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลรูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง

1. การแปรรูปจากมะม่วงมี่ทั้งหมด 3 แบบ
1. มะม่วงกวน มีทั้งหมด 2 แบบ

1.1 มะม่วงกวนแบบแผ่น
1.2 มะม่วงกวนแบบชิ้น ( เรียกว่า หนึบหนับ )

2. มะม่วงแชอ่ิ่ม
3. มะม่วงกรอบ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงภาย
หลังจากท่ีมีการด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงในพื้นที่ศึกษา
1. เศรษฐกิจก่อนท าการแปรรูป โดยก่อนท าการแปรรูปเกษตรกรมีเงินหมุนเวียน
ไม่มากนัก เพราะต้องพึ่งแต่การส่งออกมะม่วงตามฤดูกาลเป็นหลัก พอหมดช่วงก็
ต้องลงทุนจ่ายค่าปุ๋ยและยาในการดูแลมะม่วง ท าไห้ขาดรายได้ที่ต่อเนื่อง
2. เศรษฐกิจหลังจากท าการแปรรูป โดยหลังจากท าการแปรรูปเกษตรกรมีเงิน
หมุนเวียนตลอดทั้งปี เพราะ เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการส่งออกมะม่วงแปร
รูปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการค้าขายโดยการแปรรูปนั้นเกษตรกรสามารถน า
ผลผลิตที่ผิวไม่สวยแต่คุณภาพดีหรือที่เรียกว่ามะม่วงตกเกรดราคาถูกมาแปรรูป
เป็นมะม่วงกวน เป็นการเพิ่มมูลค่าแทนที่จะปล่อยไห้ผลผลิตที่ผิวไม่สวยนั้น
สูญเปล่า
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคและผลกระทบจากการท าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมะม่วง
1.ปัญหาด้านการผลิต

1.1 มะม่วงกวนนั้นเกษตรกรจะใช้แดดเป็นวัตถุดิบในการตาก ถ้าวันไหนฝน
ตกหรือฟ้าครึ้มๆ ไม่มีแดด จะท าไห้ผลิตภัณฑ์นั้นตากแดดไม่ได้ หรือท าการแปร
รูปไม่ได้

1.2 มะม่วงแช่อิ่ม กับมะม่วงกรอบนั้น ต้องใช้เครื่องจักรซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง 
ท าไห้มีการลงทุนที่สูงมากเมื่อแทบกับความเสี่ยงถ้าหากไม่สามารถท าไห้เป็นที่
ต้องการของตลาดได้ในเวลานั้น
2.ปัญหาด้านการตลาด
2.1 เราให้ค่าตอบแทนแรงงานวันละ 300 บาท จึงท าไห้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมี
ราคาที่สูงกว่า ผู้ผลิตรายอื่นที่ให้เงินตอบแทนแรงงานค่อยข้างท าไห้ผลิตภัณฑ์มี
ราคาที่ถูกกว่า 
ส่วนที่ 5 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
1. แนวทางในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่ท าการแปรรูป
เกษตรกรเริ่มท าการแปรรูปมะม่วงแช่อิ่มเป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยการตลาดที่
เกษตรกรท ามีความต้องการที่จะไห้ผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มมีระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่นานขึ้น โดยต้องการให้เกษตรกรใช้สารกันบูดเพื่อไห้ผลิตภัณฑ์มี
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น แต่เนื่องจากมันขัดกับ นโยบายของเกษตรกร
ที่ว่า “สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบ
ที่ดี มีกระบวนการผลิตที่สะอาด”เกษตรกรใส่ใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
เกษตรกรจึงแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนตลาดเพื่อไห้เข้ากับนโยบาย โดยตอนนี้
การตลาดของเกษตรกร จะเป็นร้านค้าต่างๆในชุมชน และร้านค้าของทางโรงงาน 
รวมถึงช่องทางการขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกรที่ท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพิ่มรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้แตกต่างกับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น
ขยายตลาดให้กว้างขึ้นหรือมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาเจาะลึกถึงตลาดที่เกษตรกรท าอยู่หรือส่งออกอยู่
ศึกษาเกี่ยวกับการท าสวนมะม่วงว่าสามารถเพิ่มรายได้จากทางไหนได้บ้างนอกจาก
การส่งออกตามฤดูกาล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรหมู่ที่ 1 
ต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย : นพนันท์ รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ภูริณัฐร์ โชตวิรรณ

การศึกษาการแปรรูป
มะม่วง

รูปแบบการแปรรูปจากมะม่วง
1.การท าใหแ้ห้ง

2.การดอง
3. การใช้ความร้อนโดยการพลาสเจอร์ไรซ์

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
1.ก่อนท าการแปรรูป

2.หลังจากท าการแปรรูป

ปัญหาและอุปสรรคจากการแปรรูป

แนวทางการปรับปรุงและแก้ไข



ที่มาและความส าคัญ

สารก าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตทางการเกษตร 
เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของ ความเสียหายจากศัตรูพืช 
ท าให้ผลิตผลทางเกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพและ
ความสวยงามของ สินค้า ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ แต่
การใช้สารเคมีทาง การเกษตรก็มีโทษเช่นกัน โดยการใช้สารเคมี
แต่ละครั้ง หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือป้องกันไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ 
สารพิษเข้าสู่ร่างกายและเกิดการสะสมในระยะยาว จนเมื่อมี
ปริมาณมากพอก็จะแสดงอาการ ออกมา อีกทั้งยัง ท าให้เกิด
สารพิษตกค้างในผลิตผล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
และผู้บริโภคในวงกว้าง 

ค าถามการวิจัย

1. การใช้สารเคมีของเกษตรกรเป็นอย่างไร
2. การใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนบ้านหนองโสนเกิด
ผลกระทบ อย่างไรบ้าง
3. การใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนบ้านหนองโสนมีแนว
ทางการลดผลกระทบที่เหมาะสมกับพื้นที่เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมไร่อ้อยของชุมชน
บ้านหนองโสน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีในไร่อ้อยของ
ชุมชนบ้านหนองโสน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีในไร่
อ้อยของชุมชนบ้านหนองโสน

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1) วางแผนและก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล
2) ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน 
และเกษตรกร

3) ก าหนดวันและเวลาการนัดสัมภาษณ์
4) ด าเนินการเก็บข้อมูล
5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6) เรียบเรียงข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์
7) สรุปผลวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมไร่อ้อยของชุมชนบ้าน
หนองโสน
1.1 การฉีดยาคุม 
จากการเก็บข้อมูล สรุปได้ว่า การใช้ยาสารเคมีคุมวัชพืช

สามารถควบคุมและลดการเจริญเติมโตของวัชพืชได้ เพื่อที่จะ
ไม่ให้วัชพืชโตมาปกคลุมอ้อยของเกษตรกรได้
1.2 การฉีดยาก าจัดวัชพืชในไร่อ้อย 
การเก็บข้อมูลสรุปได้ว่า หากเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีก าจัด

วัชพืช ก็จะท าให้หญ้าปกคลุมต้นอ้อยและหากไม่ก าจัดวัชพืช
ในไร่อ้อยก็จะท าให้ต้นอ้อยไม่เจริญเติบโต ซึ่งจะท าให้เสีย
ผลผลิต และขาดทุน

1.3 การใส่ปุ๋ยเคมี 
จากการเก็บข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า บ้านหนองโสน มีการ

ปลูกอ้อยจ านวน 20 ครัวเรือน ทุกครัวเรือนมีการใช้สารเคมี 
โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีจะช่วยในเรื่องการขยายต้นอ้อยและ
ช่วยเร่งการเจริญเติบโต หากไม่ใส่ปุ๋ยเคมีจะท าให้การเจริญ
เติมโตของอ้อยเป็นไปได้ช้า และ ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้
2. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี
จากการเก็บข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการ
ใช้สารเคมีของเกษตรกรบ้านหนองโสนเกิดขึ้น 3 ลักษณะคือ

2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ
- เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
- เกิดผลกระทบต่อผิวหนัง

2.2 ผลกระทบด้านสังคม
- เกิดความเสียหายต่อพืชใกล้เคียง
- มีปัญหากับเจ้าของพืชชนิดอ่ืนที่ข้างเคียง

2.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งผลกระทบท าให้สัตว์และแมลงตาย
- ส่งผลให้ดินเค็มเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
- อากาศเป็นพิษ

3. แนวทางการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีในไร่อ้อยของ
ชุมชนบ้านหนองโสน

3.1 โดยการป้องกันตนเองของเกษตร
3.2 หน่วยงานภาครัฐ

จากการเก็บข้อมูลสรุปได้ว่าภาครัฐมีการส่งเสริมให้ปลูกพืช
แบบจุลินทรีแทนการใช้สารเคมี และเกษตรกรมีการน า
จุลินทรีย์ทดแทนมาใช้ เพื่อลดการใช้จ่ายและลดสารเคมีให้
น้อยลง เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชให้กับเกษตรกร หรือผู้น าชุมชนเป็นประจ า เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาใช้สารชีวภาพ
ทดแทนใช้สารเคมี
2. ควรมีการออกแบบชุดป้องกันสารเคมี เข้าสู่ ร่างกาย 
ที่สามารถลดอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ได้มาตรฐาน จัดหา
ได้สะดวก และราคาไม่แพง
3. ควรมีการสั่งห้ามน าเข้ายาบางชนิดที่ส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 
กรณีศึกษาการท าไร่อ้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน 
ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นายวีรยุทธ สีทอง
อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ



ที่มาและความส าคัญ

ประเทศไทยเป็นหนึ่ ง ในประเทศ ที่มีสถานที่ท่องเที่ ยวที่
หลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติและเป็นประเทศที่
ต่างชาติให้ความสนใจค่อนข้างมากจึงน ามาให้มีนโยบาย
ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ในเรื่องการสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวดังนั้นทางแผนพัฒนาจังหวัดจึงได้
ด าเนินการตามนโยบายโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาหรือการจัดการการท่องเที่ยวดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาใน
เรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว

ค าถามการวิจัย

1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ มี
จ านวนทั้งหมด 32 คน และกลุ่มตัวอย่างมี 14 คน 
3. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยการศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content 
analysis) การตีความ การเปรียบเทียบข้อมูล การสังเคราะห์และ
สร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวมีประเด็นทั้งหมดดังนี้
1. บทบาทที่ถูกก าหนดไว้คือ บทบาทจากภาครัฐเป็นบทบาทที่
องค์กรจะต้องรับโดยการกระจายอ านาจของรัฐที่ให้มาบริหารหรือ
จัดการในพื้นที่ท้องถิ่น 
2. บทบาทที่กระท าจริงคือ บทบาทที่องค์กรได้ลงกระท าปฏิบัติจริง
ตามที่ได้จัดท าแผนพัฒนา 
3. บทบาทที่ถูกคาดหวังคือ เป็นบทบาทที่ถูถมองจากชุมชนและเป็น
ที่คาดหวังของชุมชนในเรื่องการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และมีการ
คาดหวังจากภาครัฐที่ได้มอบอ านาจโดยการกระจายอ านาจเพื่อที่จะ
เข้ามาดูแลท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
การจัดการการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนมี
ดังนี้ 
1. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ : การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
ของ อบต.ทางเพจ ที่นี่ ก าแพงเพชร ป้ายโฆษณา และแอพพลิเคชั่น 
2. การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว : องค์กรมีลง
ส ารวจของพื้นที่เพื่อจะน าข้อมูลของทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวมา
พัฒนาและปรับปรุงในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลของ
แหล่งท่องเที่ยว 
3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : องค์กรนั้นได้มองเห็น
ถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ องค์กรจึงมีการปรับปรุงตามปัญหาที่ประสบ
พบจริง ๆ และหาแนวทางแก้ไขเพื่อจะน ามาพัฒนาไปพร้อม ๆ กับ
การปรับปรุง และน าข้อปัญหามาท าแผนพัฒนาในท้องถิ่น
4. การบริหารแหล่งท่องเที่ยว : มีการจัดท าแผนนโยบายที่ท าเพื่อมา
แก้ไข พัฒนา ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การณรงค์ในเรื่องการจัดการ
ขยะ การรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว การบริหารในการ
จัดการโดยให้ชุมชนมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนตนเอง
5. การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว : การรักษาความ
ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่ค่อย
ดูแลด้านความปลอดภัย เช่น น้ าตกวังเจ้าจะมีเจ้าหน้าที่ที่ค่อยรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และมีไกด์ของหมู่บ้านที่ดูแล
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยวต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะ

1. ทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการสนับสนุนในด้านนโยบาย
คือโครงสร้างพื้นฐาน ให้มากขึ้นและให้ทั่วถึงทุกที่ในต าบลโป่งน้ าร้อน 
อย่างเช่น ด้านคมนาคม เส้นทางถนน เพื่อที่ให้ ชาวบ้านหรือชุมชนและ
นักท่องเที่ยวเข้าถึงสถานทีและชุมชนได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
2. บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวควรที่จะมีบุคลากร
เพิ่มขึ้นเนื่องด้วยการที่การพัฒนาค่อนข้างจะช้าด้วยจ านวนของ
บุคลากรจึงท าให้มีการเข้าถึงชุมชนไม่ทั่วถึงในทุก ๆ ที่ 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครั้งถัดไป

ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวของ ต าบลอื่น ๆ  อีกและศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทในการพัฒนาอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ของต าบล
อื่น ๆ ต่อไปอีก 

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการการท่องเที่ยว : กรณศึกษา ต าบลโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัย : ปฏิภาณ ประวัติศรีชัย

อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

บทบาท
1. บทบาทที่ถูกก าหนดไว้
2. บทบาทที่กระท าจริง 
3. บทบาทที่ถูกคาดหวัง

การจัดการการท่องเที่ยว
1. การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 
2. การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
4. การบริหารแหล่งท่องเที่ยว 
5. การรักษาความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว

บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การจัดการการท่องเที่ยว



ที่มาและความส าคัญ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ซึ่ ง เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเวลา
ยาวนานกว่า25 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ ได้อย่ างมั่นคงและยั่ งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

บ้านหนองกระทุ่มเป็นพื้นที่ ที่ดีด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
การเป็นอยู่ เพราะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้แก้ไข
ปัญหาในชุมชน และยังได้รับรางวัลให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ          
พอพียง  อยู่ เ ย็น เป็นสุข  ประจ าต าบล และรางวัลต่ างๆ            
อีกมากมาย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม

ค าถามการวิจัย

1. ชาวบ้านน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนอะไรบ้างอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาที่พบในชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหัว
ถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
แก้ปัญหาของชุมชน บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลหัวถนน อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร : ประชากรในเขตบ้านหนองกระทุ่ม 454 คน
กลุ่มตัวอย่าง : เจาะจง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้น าชุมชน 19 คน และ 
กลุ่มแกนน ากลุ่ม เครือข่ายในชุมชน 3 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตีความ เปรียบเทียบข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการสร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พบปัญหาของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ความพอประมาณ เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ท ากิน 

จะหันมาพัฒนาด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่  
2. ความมีเหตุผล มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็จะช่วยกัน 

แก้ไขปัญหา
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ชุมชนมีการส่งเสริมให้มี

การออมเงิน ไว้ใช้เมื่อจ าเป็น
4. เงื่อนไขความรู้ พาชาวบ้านไปศึกษาดูงาน
5. เงื่อนไขคุณธรรม พัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความสุขสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาความเป็น 
ชุมชนให้สมบูรณ์ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

2. ปัญหาความยากจน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ความพอประมาณ มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่

เพาะเห็ดไว้ กินในครัวเรือน และชุมชน
2. ความมีเหตุผล เราท างานอะไรเราจะท ากันใน

นามหมู่บ้าน มาร่วมกันเป็นกองหนุนในการ
ขับเคลื่อนงาน

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ชุมชนมีการส่งเสริมให้มีการ
ออมเงิน เก็บไว้ใช้เมื่อจ าเป็น

4. เงื่อนไขความรู้ จัดอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า 
การจักรสานไม้ไผ่ และส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ

5. เงื่อนไขคุณธรรม ชุมชนเห็นความส าคัญถึง
ความถูกต้อง ชัดเจน เน้นการเป็นคนดี
มีจิตส านึกต่อสังคม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ควรเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภค

พื้นฐาน เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า อย่างทั่งถึงในชุมชม

ข้อเสนอแนะต่อผู้น าชุมชน
1. ส่งเสริมการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การจัดตั้งกลุ่มอาชีพอ่ืนๆให้กับชาวบ้าน
2. ควรพาชาวบ้านไปศึกษาดู งานเกี่ยวกับความ

พอเพียง เพื่อน าความรู้มาส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อประชาชนทั่วไป 
1. ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน เพื่อความมั่นคงในชีวิตและไม่เป็นหนี้สิน

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองกระทุ่ม 

ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร
ผู้วิจัย : นางสาวธันยมัย โพธิ์ศรี
อาจารย์ท่ีปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีต้องการ 

จะเป น 

สิ่งที่เป นอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ปัญหาของ
ชุมชน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ของชุมชน 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 . พอประมาณ 
 . มีเหตุผล  
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  
4. เงื่อนไขความรู้  
5. เงื่อนไขคุณธรรม  
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ครอบครัวในปัจจุบันเผชิญกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมา

จากปัจจัยภายในครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสภาพ

สังคม เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลกระทบต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตของ

ครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปและอาจส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนของ

สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างและ ความสัมพันธ์

หรือพันธะระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่

จะศึกษาใน    ใช้พื้นที่ ต าบลนิคมทุ่งโพธ์ทะเล อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

ก าแพงเพชร เป็นพื้นที่กรณีศึกษาในการท างานวิจัยในครั้งนี้ 

ค าถามการวิจัย

1. ท าไมผู้คนส่วนใหญ่จึงมีความคิดและพฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตร 

ที่แตกต่างกัน ในแต่ละล าดับการเกิด

2. จริงหรือไม่ที่ผู้ปกครองมีความคาดหวัดตอ่บุตรแต่ละคนต่างกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการเลี้ยงดูบุตรคนโต คนกลาง  คนเล็ก

และบุตรคนเดียว

2.เพื่อศึกษาความคาดหวังของบิดา มารดามีต่อบุตร แต่ละล าดับการเกิด

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาเชิงปริมาณ 
มีจ านวนทั้งหมด 328 คน และกลุ่มตัวอย่างในเชิงคุณภาพ จ านวน 4
กลุ่ม โดยแบ่งตามจ านวนบุตร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบ
มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และได้จากการ
สอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาโดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามโครงสร้างของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.บุตรคนโต เป็นผู้ที่บิดา มารดาเลี้ยงดูเอง ข้าวของเครื่องใช้ซื้อ
ใหม่ทั้งหมด และพ่อแม่มีการเตรียมตัวและตื่นเต้นที่จะมีบุตรคน
แรกจึงมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี เป็นความหวังของครัวครัวมาก 
เพราะพ่อแม่จะหวังให้บุตรรับภาระต่อจากพ่อแม่ในการเป็นเสา
หลักของครัวครัว บุตรคนโตต้องมีความเสียสละ ดูแลพ่อแม่ยาม
ชรา และดูแลน้อง ๆ บุตรคนโต จึงไม่ได้มีความคาดหวังของพ่อ
แม่ ให้เรียนสูงแต่จะถูกคาดหวังให้รับหน้าที่ต่อจากพ่อแม่แทน
จากระดับความรู้สึกพบว่า 78 คน รู้สึกว่าบุตรคนโตเป็นผู้ที่
เสียสละมากกว่าบุตรคนอื่น ๆ
2.บุตรคนกลางเป็นบุตรล าดับรองจากคนโต โดยรวมแล้วเป็นผู้ที่
ได้รับการเลี้ยงดูคล้าย ๆ กับบุตรคนโต แต่แตกต่างตรงที่ บิดา 
มารดา จะมีเวลาในการเลี้ยงดูน้อยลง เพราะต้องน าไปฝากกับตา
ยาย เป็นผู้รับภาระในการเลี้ยงดู หรือบางครอบครัวบุตรคนรอง
จะอยู่ในการดูแลของพี่คนโต และเป็นบุตรที่ได้มีเวลาอยู่กับ บิดา 
มารน้อย น้อยกว่าบุตรคนอื่น ๆ บุตรคนกลางพ่อแม่จึงไม่ได้มี
ความคาดหวังมากกว่าบุตรคนอื่น ๆ เพียงแค่คาดหวังให้เป็นคนดี 
และสามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้ก็เพียงพอ และ
บุตรคนกลางมักจะได้รับการศึกษามากกว่าบุตรคนโต
3.บุตรคนเล็กเป็นบุตรที่บิดา มารดาห่วงใยมากที่สุด เพราะเป็น
บุตรคนสุดท้ายที่บิดา มารดา ให้เวลามากที่สุด ในบรรดาบุตรคน
อื่น ๆ ในการเลี้ยงดู และเป็นผู้ที่ได้รับ ข้าวของเครื่องใช้ใหม่หมด 
เนื่องจากของที่บุตรคนโต คนกลางใช้ เริ่มมีสภาพช ารุดแล้ว เมื่อ
ถึงบุตรคนเล็กจ าเป็นต้องซื้อใหม่หมด และเริ่มมีการพัฒนามาก
ขึ้นในการเลี้ยงดูบุตร เพราะบิดา มารดาผ่านการเลี้ยงดูบุตรมา
มากแล้วจึงท าให้มีความช านาญกว่าการเลี้ยงบุตรคนอื่น ๆ          
บุตรคนเล็กเป็นบุตรที่พ่อแม่ รักและห่วงใยมากกว่าบุตรคนอื่น ๆ  
จากข้อมูลระดับความรู้สึกที่มีต่อค าถามบุตรคนเล็กต้องดูแลบิดา
มารดา พบว่า ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกในระดับจริงมากที่สุด 
จ านวน 115 ราย 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อชุมชน

1.ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความเข้มแข็งในครอบครัว

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน

1.ควรส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว กิจกรรมชุมชน เพื่อสร้าง
ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนอบอุ่น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งแต่ไป

1.ควรศึกษาภาวะและพฤติกรรมของบุตร แต่ละล าดับการเกิด

2.ควรก าหนดพื้นที่การศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยแบ่งการศกึษา
เป็นหมู่บ้าน หรือแบ่งตามภูมิล าเนาเดิมของกลุม่เป้าหมาย

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ศึกษาความแตกต่างในการเลี้ยงดูบุตร และความคาดหวังที่มีต่อบุตร ตามล าดับการเกิด
กรณีศึกษาต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นายอภิชาติ สุระเดช
อาจารย์ท่ีปรึกษา : อาจารยธ์วชินี ลาลิน

ความแตกต่างในการเลี้ยงดูบตุรแต่ละล าดับการเกิด

• ล าดับการเกิด

• ความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร

• ปัจจัยของการเลี้ยงดูบุตรในแต่ละล าดับการเกิด

ความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อบุตร

• ความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรที่แตกต่างกนัใน

แต่ละล าดับการเกิด

• ผลที่เกิดมาจากการเลี้ยงดู
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หากกล่าวถึงพื้นที่ในตลาดมอกล้วยไข่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นจุดจ าหน่ายของฝาก 
มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปแปรรูปจากกล้วยไข่เช่น กล้วยฉาบ 
กล้วยตาก ฯลฯ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็น
จ านวนมากซึ่งในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปมีความต้องการ
ความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นและท าให้เกิดแรง
สนับสนุนจากคนในครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป 
ดั้งนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสนับสนุนจาก
ครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป 
เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัวและแนวทาง
เสริมบทบาทของครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป

ค าถามการวิจัย

1. การสนับสนุนจากครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป

กล้วยไข่แปรรูปเป็นอย่างไรบ้าง

2. แนวทางการเสริมบทบาทของครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัวในการท า

ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป

2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมบทบาทของครอบครัวในการ

สนับสนุนการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่องการสนับสนุนจากครอบครัวใน
การท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตลาดมอกล้วยไข่ ต าบล
อ่างทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
15 ร้านค้า
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
ในการศึกษาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ติดต่อประสานงาน นัดหมายวัน 
เวลา สถานที่ สัมภาษณ์ประชากรตลาดมอกล้วยไข่
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษา การสนับสนุนจาก
ครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป
ตลาดมอกล้วยไข่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1.)เพื่อศึกษาปัจจัยในการ
สนับสนุนจากครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอ
ปกล้วยไข่แปรรูป (2.) เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมบทบาท
ของครอบครัวในการสนับสนุนการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอ
ปกล้วยไข่แปรรูป จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ท าการศึกษาระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา มีข้อสรุปจากการศึกษาดังต่อไปนี้

ปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์
ปัจจัยในแต่ละครอบครัวที่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าโอ
ทอปกล้วยไข่แปรรูป ในเรื่องของด้านการผลิตและการ
จ าหน่ายสินค้าพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้นสินและส่งเสริมมี
ความเข้าใจ เอาใจใส่ให้ก าลังใจ และมีทัศนคติทางบวกคอย
ดูแลและห่วงใยให้ความสนใจกับงานที่ท า
แนวทางการเสริมบทบาทของครอบครัวในการสนับสนุน

การท าผลิตภัณฑ์แนวทางการเสริมบทบาทในการท า
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละครอบครัว ในการที่ครอบครัวเข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือของการท าผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการโฆษณาสินค้า คอยซัพพอร์ตในด้านต่างๆ มี
ลูกค้าจ านวนมากที่เข้ามาจับซื้อสินค้า ท าให้ครอบเกิดรายได้
เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะต่อชุมชน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปไปในระดับชาติ

2.ข้อเสนอต่อหน่วยงาน หน่วยงานควรเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาสินค้าและทักษะการขายออนไลน์และตลาดโลก

3.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาและต่อยอด
การสนับสนุนของครอบครัวในการท าสินค้าโอทอปกล้วยไข่
แปรรูปให้คนรู้จักในระดับสากล

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัวในการท าผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปกล้วยไขแ่ปรรูป      
ตลาดมอกล้วยไข่ ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวังก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวไพรพณาขวัญ ยิ้มสอาด      
อาจารยท์ี่ปรึกษา : อาจารยธ์วชินี ลาลิน

- ปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว

- แนวทางเสริมบทบาทขอครอบครัว
- เกิดการท าผลิตภัณฑ์

สินค้าโอทอปกล้วยไข่แปรรูป

ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม



ที่มาและความส าคัญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ท าให้ผู้คนเกิด
ความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผูค้น 
หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม จนต้องลดพนักงาน เลิก
จ้าง หรือปิดตัวเองลง ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรก็
เช่นเดียวกันที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควดิ-19ท าให้ผู้หญิงในต าบลท่าขุน
รามตกงานท าให้ขาดรายได้ในการเลีย้งดูบุตรไมส่ามารถหาเงินมาเลี้ยงดูใช้จ่าย
ภายในครอบครัวได้ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19ว่าผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจะมกีารรับมือจาก
ผลกระทบที่ได้รับอย่างไร มีวิธีการปรับตับตัวให้เข้ากับสถานการในปัจจุบันได้
อย่างไร เพื่อที่จะน าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควดิ-19ในต าบล
ท่าขุนรามได้ในอนาคต

ค าถามการวิจัย
1. ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ที่รัฐบาลมีมาตรการการล็อค
ดาวนป์ระเทศเกิดผลกระทบอย่างไรต่อผู้หญงิในต าบลท่าขุนราม 
2. หลังจากเกิดผลกระทบมีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
บ้างหรือไม่ อย่างไร
3. กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ
เยียวยาในด้านใดจากรัฐบาลบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วงที่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ที่มีมาตรการการล็อกดาวน์ประเทศ
2. เพื่อศึกษาถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการลอ็คดาวน์
ในช่วงโควิด-19
3. เพื่อศึกษาถึงความต้องการได้รับความช่วยเหลือ/เยียวยา

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย
1.การวิจัยฉบับน้ีได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการในการด าเนินการวิจัยโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
2.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมจากผู้หญิงที่ประกอบอาชีพทั่วไปในต าบลท่าขุน
ราม จ านวน 15 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจะเป็นผู้หญิงที่ได้รบัผลกระจากโรคโควดิ-19
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรยีบร้อยแลว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เวลาตีความ การจ าแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบลักษณะข้อมูล การหาความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์และ
ขั้นตอนต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง
ล็อคดาวน์ประเทศ

1.1 ด้านเศรษฐกิจ
- ถูกเลิกจ้าง: กรณีสาวโรงงาน
- ไม่มีผู้จ้างให้ท างาน ท าให้ขาดรายได้: กรณีผู้หญิงที่ท า

อาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้รายวัน
- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า
- แม่ค้าขายของได้น้อยลงและตลาดหลายแห่งต้องปิด

1.2 ด้านสังคม
- เกิดความขัดแย้งในหมู่เครือญาติ
- เกิดความรุนแรงในครอบครัว อันเนื่องมาจากความ

ตึงเครียดด้านสภาพคล่องทางการเงิน

2. การช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
2.1 โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.2 โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่ส าเร็จตาม

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง
2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม มีการแจกจ่ายข้าว
ของเครื่องใช้ต่างๆ

3. ความต้องการความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ
3.1 ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาให้ทั่วถึง
3.2 ต้องการให้มีมาตรการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ฉวย

โอกาสขึ้นราคาสูง 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.หน่วยงานภาครัฐ ควรแก้ปัญหาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างทั่วถึง และสามารถช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบาง เช่น
ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับการเยียวยา ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
1. การท าวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อน ามาเปรียบเทียบปัญหาใน
ด้านต่างๆ
2. ควรมีข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ประจ าจังหวัดให้แน่
ชัดกว่านี้ เพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ต่อผู้หญิง
ในต าบลทา่ขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย :วีรภัทร ไหมรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

ความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง/สตรี

การศึกษาผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในช่วงล็อคดาวน์ประเทศ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

ความรุนแรงใน
ครอบครัว

หน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือ

ความต้องการ การช่วยเหลือ
เยียวยาของกลุ่มผู้หญิง



ที่มาและความส าคัญ

ในประเทศไทยมีนักศึกษาจีนมาศึกษาที่ประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก และเป็นค่านิยมหนึ่งของคนจีนที่ต้องการศึกษาภาษาไทยเพิ่มมาก
ขึ้น สาเหตุที่คนจีนเรียนภาษาไทยและเดินทางเข้ามาเรียนภาษาไทย
มากนั้นอาจมีหลายเหตุปัจจัย ทั้งด้านการท างาน การท าธุรกิจของไทย
กับจีน และการตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากันระหว่างไทยกับจีนใน
ประเทศจีนมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ เกาเข่า หรือเอนทรานซ์
จีน เป็นการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยจีนที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุด 
ด้วยสัดส่วนของประชากรที่เยอะและโควตามหาวิทยาลัยที่จ ากัด ท าให้
มีเด็กจ านวนมากผิดหวังกับการสอบเข้า แต่ในปัจจุบันการเรียนใน
ต่างประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนจีน โดยเฉพาะประเทศไทย 
ซึ่งในไทยมีหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาจีนโดยเฉพาะ

ค าถามการวิจัย

1. อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2. ความคาดหวังของนักศึกษาจีนเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
แล้วเป็นอย่างไร
3. ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาจีนที่ก าลังศึกษาในปัจจุบันเป็น
อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาเรียนภาษาไทย
ของนักศึกษาจีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาจีนเมื่อจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาจีนที่ก าลังศึกษาใน
ปัจจุบัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างมาทั้งหมด 11 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้คือนักศึกษาชาวจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล หาค าอธิบาย และน ามาสร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมาเรียนภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีน 

1.1 ปัจจัยผลักดัน
- นโยบายส่งเสริมการ “ออกไปข้างนอก” และ นโยบาย “หนึ่ง

แถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ของรัฐบาลจีนส่งผลให้
รัฐบาลจีนสนับสนุนให้คนจีนออกไปเรียนและท างานยังต่างประเทศ 
อีกทั้งนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก่อให้เกิดการสร้างโอกาสการ
ท างานของคนจีนในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้พาดผ่าน

- จ านวนที่น่ังในมหาวิทยาลัยในจีนมีน้อยกว่าจ านวนนักศึกษาที่
ต้องการเข้าเรียนท าให้เกิดการแข่งขันสูงมาก นักศึกษาบางส่วนจึง
เลือกมาเรียนประเทศไทย 

- นักศึกษาจบใหม่ในจีนตกงานหรือว่างงานจ านวนมาก ส าหรับ
คนที่ต้องการท างานในต าแหน่งตามระดับการศึกษาที่ตนจบ อัตราการ
แข่งขันค่อนข้างสูง

1.2 ปัจจัยดึงดูด
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีประเทศไทยที่น้อยกว่าในจีน
- เงินเดือนส าหรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ ในประเทศ

ไทยให้สูงกว่าที่ประเทศจีน (ที่จีนได้เดือนละ 3,000 หยวน หรือ 
15,000 บาทไทย ส่วนที่ไทยราวเดือนละ 25,000– 30,000 บาท)

- การรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านสื่อของคนจีนในด้านของภูมิ
ทัศน์สถานท่ีทีส่วยงามท าให้เกิดความประทับใจ

- การเซ็น MOU มีส่วนอ านวยความสะดวกต่อการเข้าเรียนและ
การดูแลการใช้ชีวิตในไทยให้ง่ายขึ้น
2. ความคาดหวังของนักศึกษาจีนเมื่อจบการศึกษา

2.1 ความต้องการส่วนบุคคลในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
จีน โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาซึ่งเหตุผลที่ส่วนใหญ่เลือกเรียน
ภาษาไทยเนื่องจากคิดว่าการเรียนภาษาไทยในประเทศไทยเป็นเรื่อง
สมเหตุสมผล ได้เรียนกับเจ้าของภาษาและมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

2.2 ด้านอาชีพ คือ นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า
เมื่อจบแล้วจะได้งานท าในประเทศไทย เช่น เป็นครูสอน เป็นไกด์ 
ล่าม มีบางส่วนคาดหวังจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท

2.3 ความต้องการประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างชาติ
3. ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการศึกษา

3.1 อุปสรรคเรื่องการสื่อสารและการใช้ภาษาไทยในช่วงแรกๆ 
โดยเฉพาะส าหรับนักศึกษาจีนบางคนที่ไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน
เลยท าให้สื่อสารกับเพื่อนคนไทยหรือาจารย์ไม่ค่อยรู้เรือ่ง

3.2 ความต่างทางวัฒนธรรมบางอย่างท่ีท าให้ต้องปรับตัว เช่น 
การถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน  การคุกเข่าเวลาที่เขาไปพบหรือ
พูดคุยกับอาจารย์ 

3.3 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาท างาน ในด้าน
หนึ่งรู้สึกเป็นการเรียนที่สบายๆ เรียนไม่เครียด แต่ในอีกด้านหนึ่งก็รู้สึก
ว่าตัวนักศึกษาเองก็จะไม่ค่อยท าและไม่ค่อยได้เรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษานักศึกษาชาวจีนที่เลือกเรียนสาขาอื่นๆ อีก นอกจาก
ภาษาไทย
2. ควรมีการศึกษาในระดับประเทศ โดยขยายสถานศึกษาในจังหวัด
อื่นๆ ให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
จังหวัดอื่นหรือทราบถึงภาพรวม 

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาภาษาไทยของนกัศึกษาชาวจีน: กรณีนักศึกษาชาวจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : วรรณพร กล่ าอุบล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ภูริณัฐร์ โชตวิรรณ

ปัจจัยต่อการ
เลือกเรียน

ภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน

กระบวนการตัดสินใจ

ทฤษฏีปัจจัย
ดึงดูดและผลักดัน

ทฤษฎีการจูงใจว่า
ด้วย ERG

ความคาดหวังของนักศึกษา
ชาวจีน

ทฤษฎีล าดับความต้องการ
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จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่านักศึกษามีพฤตกรรมการดื่ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็นจ านวนมาก การดื่ม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุการตายและพิการมากกว่ายาเสพตดถึง 5 
เท่าตัวผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คืออารมณ์และ
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและการควบคมตัวเองไม่ดี
โดยเฉพาะภายหลังการดื่ มมีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เหมาะสม  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยการต้องการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและ
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาเพื่อน า
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน
รณรงค์และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี 

ค าถามการวิจัย

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏก าแพงเพชรมีทัศนคติ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากน้อย
เพียงใด
2) ปัจจัยพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยราชภัฏก าแพงเพชรมอะไรบ้าง
3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับผลกระทบ
จากด้านใดบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
จ านวน 363 คน (ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา, 
2563)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถาม ทัศนคติ พฤติกรรมและผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาทั้งหมด 363 คน เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ในช่วงอายุ 21 – 23 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาทมากที่สุด ในช่วง 1-3 เดือนที่มาผ่าน
นักศึกษาดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มแอลกอฮอล์

2. ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน

3. พฤติกรรมของนักศึกษามีความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์
1 – 2 ครั้งต่อเดือน นิยมดื่มที่ร้านค้าหรือร้านอาหารมาก
ที่สุด มีช่วงเวลาในการดื่มแอลกอฮอล์ไม่แน่นอนอาจจะอยู่
ในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ – อาทิตย์ ดื่มเหล้าในปริมาณ 1 – 3 
ขวดต่อครั้ง (ดื่มร่วมกับผู้อื่น) ประเภทแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่ม
มากที่สุดคือ เบียร์ รองลงมาได้แก่เหล้าสี และเครื่องดื่มที่
ผสมแอลกอฮอล์ เหตุผลในการดื่มแอลกอฮอล์เพราะเพื่อน
ชวนดื่ม รองลงมาได้แก่เพื่อเข้าสังคมและเพื่อคลายความ
ทุกข์ และไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นโอกาสในการดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษา

4. นักศึกษามีผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะประเด็น เงินไม่พอใช้
รองลงมา คือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ และผลการเรียนต่ า

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรดื่มแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
นักศึกษาชายหากว่าการรณรงค์หรือการจัดอบรมเกี่ยวกับการ
เลิกดื่มแอลกอฮอล์ควรโฟกัสที่นักศึกษาชายก่อน เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี

2. เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ท า
กับกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมตอบแบบสอบถามทัศนคติ พฤติกรรม
และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
นักศึกษามีทัศนคติ พฤติกรรมและผลกระทบที่แตกต่างกัน 
และการศึกษาครั้งต่อ ๆ ไปแนะน าให้เลือกกลุ่มนักเรียนมัธยม 
กลุ่มวัยท างาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างมากขึ้น

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ทัศนคติ พฤติกรรมและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัย : นางสาวพิชามญชุ์ เอ็นดู

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณนิกา อุสาสาน

ขอ้มูลส่วนบุคคล
-เพศ - ชั้นปี - อายุ
-คณะ -รายไดต่้อเดือน

ทศันคติเก่ียวกบัการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
-เพศ - ชั้นปี - อายุ
-คณะ -รายไดต่้อเดือน

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์
-ความถ่ี -สถานท่ี -ช่วงเวลา
- ปริมาณการบริโภค -โอกาส

ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์
-การเรียน -การเงิน
-สุขภาพ -ทรัพยสิ์น



ที่มาและความส าคัญ

ปัจจุบันทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าลังประสบ
ปัญหาในการขาดแคนนักศึกษาในบางสาขาวิชา ที่มียอด
นักศึกษาเข้าเรียนใหม่ไม่ถึงยอดที่คาดการณ์ไว้ ยกตัวอย่าง
โปรแกรมสาขาวิชาการพัฒนาสังคม จากปีที่ผ่านมามีจ านวน
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนใหม่ไม่ถึง 20 คน ซึ่งแตกต่างจากบางสาขา
ที่ยังมีนักศึกษาให้ความสนใจเรียนอยู่เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
ข้อสังเกตว่าปัจจัยอะไรที่ท าให้ตัวนักศึกษาถึงความต้องการเรียน
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง

ค าถามการวิจัย

1.ปัจจัยที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนมี่อะไรบ้าง
2.นักศึกษามีการเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.เพื่อศึกษาการเข้าถึงข้อมูลที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียน
สาขานั้น ๆ
3.เพื่อน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และแนะแนวของคณะและ
มหาวิทยาลัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. การทบทวนวรรณกรรม และงานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม 
ทบทวนเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ เพื่อก าหนดปัญหาหรือค าถามของ
การศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา 2. ก าหนดประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 3. ลงเพื่อที่เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาจากทุกสาขาจ านวนสาขาในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาละ 
5 คนหรือมากกว่าตามความเหมาะสม 4. การวิเคราะห์ผลโดย
ประมวลผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดน าเสนอผลอภิปราย
ในรูปแบบของการบรรยาย 5. การอภิปรายผลโดยประมวลที่ได้
จากการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในอดีต หรือจาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ้งจะค านึงถึงความสอดคล้องและความ
แตกต่างกันของผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ใน
การตัดสินใจเลือกเรียน

สรุปได้ 9 ปัจจัยได้แก1่) ต้องการท างานในสายนี้ 2)เป็น
หลักสูตรที่เรียนง่าย 3)รุ่นพ่ีแนะน า 4)มีสายงานที่กว้าง 5)ไม่
สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ต้องการได้6)มีการงานที่มั่งคง 7)
หากจบในสาขาที่เรียนจะสามารถน าวุฒิที่เรียนไปเพิ่ม
เงินเดือนได้ 8)การแนะแนวของทางสาขา 9)มีทักษะและ
ความชอบในด้านนี้ 
การเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาที่ท าให้นกัศึกษาตัดสินใจ
เลือกเรียน

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล
ในสาขาต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่ท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจ
และตัดสินใจมาเรียน สามารถวิเคราะห์และสรุป ได้ดังดังนี้
1 การค้นหาด้วยตัวเอง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีนักศึกษาที่
มีความประสงค์ที่จะเรียนสาขานั้น ๆ เพราะมีความต้องการ
ประกอบอาชีพที่ตัวเองชื่นชอบ มีทักษะในด้านนั้น หรือมี
ความต้องการเรียนในสาขานั้นอยู่แล้ว นักศึกษาก็จะค้นหา
ด้วยตัวเอง หาข้อมูลด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ในสาขาที่ตัวเอง
ต้องการ
2 ได้รับข้อมูลจากการแนะน าของอาจารย์ประจ าสาขา จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมีนักศึกษาที่เลือกเรียน เพราะว่ามี
อาจารย์จากสาขานั้น ไปแนะแนวจึงท าให้เกิดความสนใจ 
เนื่องจากนักศึกษานั้นยังไม่ได้มีสาขาที่ต้องการเรียนอยู่แล้ว
3 ได้รับข้อมูลจากการแนะน าจากนักศึกษาที่เคยเรียน
โปรแกรมนั้น ๆ หรือนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะมีนักศึกษาที่ตัดสินใจมาเรียน โดยได้รับ
ข้อมูลมาจากรุ่นพี่หรือนักศึกษาที่เคยเรียนอยู่แล้ว โดย
อาจจะมีการแนะน าในเรื่องการเรียนของสาขานั้น ๆ 
การประชาสัมพันธ์และแนะแนวของคณะและ
มหาวิทยาลัย

จากผลการวิจัยจาก 2 ตอนข้างต้นผู้วิจัยได้น าผลวิจัยที่
ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการท าการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวให้กับทางคณะและมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
1 แนะแนวถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 
2 แนะแนวถึงแนวทางการประกอบอาชีพ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.อยากให้ทางคณะหรือทางมหาลัยมีการประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางที่กว้างขึ้นและเข้าถึงง่าย
2.อยากให้ทางสาขาต่าง ๆ มีการน าเสนอตัวเองโดยไม่ต้อง
ผ่านคณะหรือโปรแกรมเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป
1.ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาวิชาของนักศึกษาให้กว้างกว่านี้อาจจะขยายไป ในระดับ
หมาวิทยาลัย
2.ควรศึกษาข้อมูลและการจัดท าครั้งต่อไปให้ดีกว่านี้

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง :ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นายประกิต สารไธสงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ธวชินี ลาลิน

ปัจจัยในการเลือกเรียน
สาขาต่าง ๆ 

การตัดสินใจเลือกเรียนสาขา
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร



ที่มาและความส าคัญ

การจดัฟัน ท าให้ฟันสวย ยิม้ใส แลว้ยงัหนา้เรียวกระชบั 
ดั้ งจมูกโด่ง ได้จริงหรือไม่ ทันตแพทย์แห่งโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไขข้อข้องใจให้คนอยากสวย การจัดฟันมีเพื่ อ
สุขภาพฟันท่ีดีข้ึน โดยท าให้ฟันเรียงตวัสวย ช่วยให้แปรงฟัน
ไดส้ะอาด ลดการเกิดฟันผุ เหงือกอกัเสบ การสบฟันท่ีดี เค้ียว
อาหารไดล้ะเอียดข้ึนรวมถึงฟันสวยข้ึน ท าใหย้ิม้สวย และเสริม
บุคลิกภาพ

ค าถามการวิจัย

1.ขั้นตอนในการเตรียมตวัก่อนจดัฟันมีอะไรบา้ง
2.ผลกระทบและผลขา้งเคียงหลงัการจดัฟันเป็นอยา่งไร
3.การดูแลรักษาช่องปากในระยะเวลาการจดัฟันเป็นอยา่งไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพือ่ศึกษาพฤติกรรมเลียนแบบของวยัรุ่นท่ีจดัฟันในปัจจุบนั
2.เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อค่านิยมของวยัรุ่นท่ีจดัฟันในปัจจุบนั

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวจิยั การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ
2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ านวนทั้งหมด 
20 คน เป็นคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลท่ีจัดฟัน เป็นบุคคลท่ีรู้จัก
,กลุ่มเพือ่น และเครือญาติท่ีจดัฟัน 
3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู ้วิจัยใช้แบบสัมภ าษณ์และ
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
เป็นการวิ เคราะห์โดยใช้ข้อมูล จากการตั้ งค าาถาม และ
สมัภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.ค่านิยมและพฤติกรรมเลียนแบบการจดัฟันของวยัรุ่นใน
จงัหวดัก าแพงเพชร

บริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัท าให้วยัรุ่นใน
จงัหวดัก าแพงเพชร มองว่าการจดัฟันเป็นเร่ืองของค่านิยม
ในสมยัน้ีและเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีรักษาช่องปากได ้การจดัฟัน
เป็นการสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะบุคคลและสร้างความโดดเด่น
ให้กับใบหน้าและความสวยงามของตัวบุคคลนั้ นเอง  
ปัจจุบันการจัดฟันมีมากข้ึนทั้ งผูห้ญิงและผูช้าย จากการ
สมัภาษณ์วยัรุ่นส่วนใหญ่นิยมการจดัฟันแบบโลหะธรรมดา 
(ปกติ )  การจัดฟันส่วนใหญ่ได้รับการตัดสินใจจาก
ผูป้กครอง (พ่อ แม่) วยัรุ่นบางคนได้รับค่านิยมจากการมี
เพื่อนจดัฟันหรือบุคคลใกลชิ้ดท่ีมีการจดัฟันและบุคคลท่ี
ตนเองนั้นช่ืนชอบ
2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมเลียนแบบการจดั
ฟันของวยัรุ่น ในจงัหวดัก าแพงเพชร

1.สุขภาวะทางกาย  จะเป็นทางดา้นสรีระภาพของบุคคล 
ผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมฟันมีปัญหา 
มีรูปหนา้ใหญ่ไม่สมส่วน

2. สุขภาวะทางอารมณ์  สภาวะทางจิตใจของบุคคลซ่ึงมี
ผลมาจากปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียด ในบางรายมีฟันท่ี
ไม่สวยจึงโดนกลุ่มเพือ่นหรือคนรอบขา้งลอ้เลียน

3. สุขภาวะทางสังคม การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ สมาชิก
ในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานและเพื่อนบา้น ทั้งน้ีมี
การแสดงให้เห็นว่าการท่ีมีฟันสวยจะเป็นการเพิ่มความ
มัน่ใจให้แก่ตนเอง และไม่โดนลอ้เลียนในรูปลกัษณ์ของ
ตนเอง

4.สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สภาวะการมี spirit ของ
บุคคลนั้นจะลดลงเม่ือรู้สึกมัน่ใจและอายท่ีจะแสดงออกใน
การใชชี้วิตการตั้งวตัถุประสงคใ์นชีวิตความสามารถในการ
ใหแ้ละรับความรักจะนอ้ยลง

5.สุขภาวะดา้นปัญญา สุขภาวะทางปัญญาน้ีจะแสดงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพในองค์รวมโดยอาศยัความสัมพนัธ์
การด ารงชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดี สภาวะทางเศรษฐกิจสังคมกบั
การใช้บริการทางการแพทย์และความภาคภูมิใจหรือ
ความส าเร็จในชีวติองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีผลต่อสุขภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. วยัรุ่นในปัจจุบนัท่ีจดัฟันตอ้งควรค านึงความพร้อมใน
เร่ืองเงินเพราะการจดัฟันตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรและ
ความปลอดภยัของคลินิกทนัตกรรม
2. ขอ้เสนอแนะต่อคลินิกทนัตกรรมตอ้งค านึงถึงความ
สะอาดและการใหบ้ริการท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด

การสัมมนาวชิชาการด้านการพฒันาสังคม คร้ังที่ 5
โปรแกรมวชิาการพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

ช่ือเร่ือง : ค่านิยมและพฤตกิรรมเลยีนแบบการจดัฟันของวยัรุ่นในจงัหวดัก าแพงเพชร
ผู้วจิยั : ธนวนั ช านาญยุทธ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน



ที่มาและความส าคัญ

แม้ทุกวันนี้ ภาพของประเทศไทยจะดูมีเสรี เปิดกว้างให้กับ
กลุ่มเกย์ ไม่ต้องหลบซ่อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สังคมเกย์กลับ
ยังมีพื้นที่ที่ปิดกั้นกันเอง และไม่ได้เปิดออก ยอมรับคนเกลุ่ม
เดียวกันอย่างเต็มที่ หรือแม้จะมีการยอมรับ ก็เป็นการยอมรับ
อย่างมี ‘เงื่อนไข’ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในกลุ่มเกย์นั้น
ยังคงมีอยู่ 

การคบกันในรูปแบบของ “ชายรักชาย” นั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด 
รสนิยมไม่มีถูกผิด ความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนตกลงที่จะรัก
กัน บริบททางสังคมในยุคปัจจุบันทั้งในชนบทและในสังคมเมือง
นั้นเปิดกว้างมากขึ้น เกย์ส่วนมากจะพบกันบนโลก Online ตาม 
Application ต่างๆ ได้แสดงตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์ หรือพบ
เจอกันตามสถานเริงรมณ์ มหาวิทยาลัย เป็นต้น บางคู่ได้มาอยู่
ด้วยกันส่วนบางคู่ก็อยู่ห่างกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ 
ที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่จะก่อให้เกิด
รูปแบบความสัมพันธ์หลากหลายแบบ

ค าถามการวิจัย

1. การเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นอย่างไรบ้าง
2. มีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการธ ารงความสัมพันธ์ของ
กลุ่มเกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการธ ารงความสัมพันธ์กลุ่มเกย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ มี
จ านวนทั้งหมด 44 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนครอบคลุม 
100 % จึงไม่มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามโครงสร้างของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. รูปแบบของจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่มเกย์นักศึกษา

1.1 การพบเจอกันในโลกออฟไลน์
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ในกลุ่มเกย์  เป็นการเจอกันแบบ 

Face To Face พบเจอกันในโลกของความเป็นจริง เช่นการ
เจอกันจากการเดินส่วนกัน การเจอกันในมหาวิทยาลัย หรือ
การเจอกันในสถานที่เริงรม “ความสัมพันธ์” ของกลุ่มคนรัก
เพศ เดี ยวกัน  อาจมี ความหมายที่ แตกต่ า ง ไปจากคู่
ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ ระยะความสัมพันธ์อาจจะเป็น 
2 ปี 4 ปีหรือ 7 ปี ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ (relationship)

1.2 พบกันในโลกออนไลน์หรือไซเบอร์สเปซ
การสร้างความสัมพันธ์บนแอพพลิเคชั่นของกลุ่มเกย์ 

เป็นการเจอกันผ่านโลกออนไลน์ คือพัฒนาการของการ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านพื้นที่สื่อในแต่ละยุคเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่
ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ เพื่อที่จะได้แสดงตัวตน
ผ่านสื่อออนไลน์ การท าความรู้จักกันผ่านแอพพลิเคชั่น
ก่อให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ขึ้นในรูปแบบ
ต่างๆ

1.3 เริ่มต้นความสัมพันธ์กันผ่านทั้งโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์

เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเจอกันในโลกแห่ง
ความเป็นจริงและบนโลกออนไลน์โดยส่วนมากความสัมพันธ์
จะเกิดจากการเคยเจอกันอาจจะพบเจอกันตามสถานที่ต่างๆ
หรือเจอกันบนโลกออนไลน์แล้วมาเจอกันในโลกของความ
เป็นจริงโดยที่ไม่ได้นัดเจอกัน แต่เป็นความบังเอิญที่ท าให้มา
เจอกันหรือเพื่อนแนะน าชักจูงมาให้เรารู้จัก
2. ปัจจัยต่อเรื่องการธ ารงความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์
นักศึกษา
1. ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ความสัมพันธ์ยัง
ด าเนินต่อไปได้ ในปัจจุบันเงินแถบจะเป็นปัจจัยหลักในการ
ใช้ชีวิต 
2. ปัจจัยเรื่องความรักความผูกพัน ซึ่งจุดเริ่มต้นของคู่รักนั้น
เกิดจาก ความรักและความผูกพันที่มี ให้กันเพื่อธ ารง
ความสัมพันธ์นั้นไว้ 
3. ปัจจัยทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการธ ารงความสัมพันธ์
เกย์ส่วนใหญ่จะเลือกคบกับเกย์ที่น่าตาดี หุ่นดี เป็นอันดับ
แรกๆ  
4. ปัจจัยเรื่องการยอมรับจากครอบครัว  การที่มีครอบครัว
สนับสนุนและรับได้ในสิ่งที่ เราเป็นนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ความสัมพันธ์ของคู่รัก
เกย์นั้นยาวนานขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรขยายการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่ม 
LGBTQ กลุ่มอ่ืนๆ นอกจากกลุ่มเกย์

2. ควรขยายพื้นที่ศึกษาหรือศึกษาพื้นที่ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มเกย์ในพ้ืนที่อื่นๆ หรืออาชีพอ่ืนๆ  

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธ ารงความสัมพันธ์ของคู่เกยน์ักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร
ผู้วิจัย : นายคมสันต์  ทินปาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
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ที่มาและความส าคัญ

การเล่นพนัน คือ สิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน ไม่ว่างานอะไรก็
จะมีการเล่นพนันกันทั้งนั้นเพราะว่าคนไทยรักความสนุกชอบ
แข่งขันกันจึงมีการท้าทายและเดิมพันกันอยู่บ่อยครั้งและ
ด้วยเทคโนโลยีทีเข้ามาบ้านเรา จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการ
พนันไปยังแบบอื่นๆบ้างอย่าง เช่น การพนันบอล ที่ตอนนี้มี
ทั้งแบบโต๊ะบอลและแบบออนไลน์แต่ก่อนหลายคนคงเคย
เล่นแบบโต๊ะบอลมาความจริงแล้วโต๊ะบอลและแทงบอล
ออนไลน์ไม่ได้แตกต่างกันเลยแค่เปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยเท่า
นั้นเองส าหรับการพนันบอลแบบโต๊ะบอลนั้นอันนี้จะมีการ
เล่นพนันที่มีคนเปิดให้เข้าแทงบอลและจะมีเด็กเดินโพย
ให้กับเราว่าแทงคู่ไหนบ้างอย่างไรถ้าหากเราเดิมพันชนะ เรา
ก็ได้เงินที่ เป็นเงินสดเลยแต่ว่าการเล่นแบบนี้ก็มีข้อเสีย
เหมือนกันตรงที่การเดินโพยนั้นอาจมีข้อผิดพลาด เช่น เขียน
ราคาผิด ทีมบอลผิด ท าให้เราแพ้พนันได้และในบางครั้งเรา
อาจไม่ได้รับเงินเต็มจ านวนด้วย

ค าถามการวิจัย

1.การเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ในเขตพื้นที่
อ าเภอขาณุวรลักษณ์มีรูปแบบอย่างไรบ้าง
2.การเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์มีผลได้ผลเสียอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเล่นพนันฟุตบอลในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร
2.เพื่อศึกษาผลกระทบของการเล่นพนันฟุตบอลในเขตพื้นที่
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือกลุ่มเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอลและ
กลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอล 
2. เครื่องมือในการศึกษา

ตอนที่ 1 รูปแบบการเล่นพนันฟุตบอลในเขตพื้นที่อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร

ตอนที่ 2 ผลกระทบของการเล่นพนันฟุตบอลในเขตพื้นที่
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชรเมือง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเล่น
พนันฟุตบอลในเขตพ้ืนที่อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเล่น
พนันฟุตบอลในเขตพื้นที่อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.มีการเล่นพนันฟุตบอลในร้านกลางคือมีจ านวนมาก ส่วนมาก  
เป็นวัยรุ่นอายุ20-35
2.ท าให้เกิดวัยรุ่นหรือประชาชนในอ าเภอขาณุวรลักษบุรีติดเล่นการ
พนันฟุตบอลออนไลน์
3.เข้าใจถึงวิธีการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์และรูปแบบการเล่น
พนันฟุตบอลออนไลน์

ข้อเสนอแนะ

1.ควรมีการตรวจสอบหรือลงพื้นที่เสี่ยงจากการเล่นพนันฟุตบอล
ออนไลน์
2.จัดตั้งวิทยากรที่ช านาญเรื่องพนันฟุตบอลออนไลน์เข้าไปแนะน า
หยุดยั้งการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ เพื่อลดจ านวนผู้เล่นพนัน
ฟุตบอลออนไลน์

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ศึกษาการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์และผลกระทบจากการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัย : นายอัครพล   มีฉัตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน
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วิธีด าเนินการวิจัย (ต่อ)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 

บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนามโดยใช้โจทย์วิจัยและประเด็นค าถามที่

สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

2.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรม
ทั่วๆไปของผู้ให้ข้อมูล
โดยการพูดคุยแบบเรื่องทั่วๆไปของการเล่นพนันฟุตบอล

2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยจะ
เป็นไปลักษณะของการ
พูดคุยเป็นส่วนใหญ่ เป็นการให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่องราวไป
เรื่อยๆ และผู้วิจัยต้องการรู้ในเรื่องใด
จึงถามเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เกิดความไว้วางใจ
และไม่รู้สึกกดดันที่จะเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่เกิดจากความรู้สึก
แท้จริงของผู้ที่ให้สัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเสนอรายงานการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูล
มาวิเคราะห์เนื้อหา
และอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์ค าตอบที่
ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท า
วิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ที่เล่นพนันฟุตบอล เจ้าของ
โต๊ะรับแทงพนันฟุตบอล นักศึกษา
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน พ่อค้าที่เปิดร้านน้ าชาที่มีการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันพนันฟุตบอล จะใช้วิธีการจด
บันทึกรายละเอียดต่างๆ หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ และน าข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดมารวบรวมเป็นข้อมูล
และน าเสนอในเชิงพรรณนา



ที่มาและความส าคัญ

ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น เราไม่
สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นการสื่อสาร การเดินทาง การอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
ล้วนแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น รวมไปถึงการเล่นเกมที่ทุก
เพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากการที่มีสมาร์ทโฟน การเล่นเกมใน
ปัจจุบันไม่ได้สามารถเล่นแค่ในเครื่องเกม หรือคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่
ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เช่นกัน ด้วยความที่เกม
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเกมก็มีความหลากหลาย เกมบางชนิด
สามารถเล่นเป็นหมู่คณะ หรือสามารถตั้งทีมเพื่อเล่นได้ ดังนั้นจึงได้เกิด
การแข่งขันเกมขึ้นมา เป็นการแข่งขันเกมทั้งในรูปแบบเกมที่ต้องใช้
ทักษะเฉพาะตัว หรือเกมที่ต้องใช้สมาชิกหลายๆคนในการเล่น ที่เรา
เรียกกันว่ากีฬา E-Sport

ค าถามการวิจัย

1.ผู้ที่อยู่ในวงการ E-Sport ให้ความหมายกับ “กีฬา E-Sport” อย่างไร
2.มีแนวทางในการประกอบอาชีพจาก E-Sport อย่างไร 
3.ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพจาก E-Sport มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาการให้ความหมายของ E-Sport จากผู้ที่อยู่ในวงการ E-Sport
2.เพื่อศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพจาก E-Sport 
3.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพจาก E-Sport

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัยเรื่อง “โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport”: การศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพจากกีฬา E-Sport เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 7 คน 
3.เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

-การวิจัยเชิงเอกสาร
-การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

4.การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือเว็ปไซตม์าตีความ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล และสร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การให้ความหมายกับ “กีฬา E-Sport” ของกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
วงการ E-Sport

1.1. กีฬา E-Sport เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียด กีฬา E-Sport 
นั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากจะเป็นการเล่นเกมที่สามารถ
น ามาประกอบเป็นอาชีพได้ การเล่นกีฬา E-Sport ยังสามารถช่วย
ลดปัญหาทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เช่นปัญหายาเสพติดที่เป็น
ปัญหามาอย่างยาวนานในสังคมไทย

1.2. กีฬา E-Sport ในฐานะเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง การฝึกทักษะทางความคิดและการฝึกฝนทักษะการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา นอกจากกีฬา E-Sport จะเป็นการเล่น
เกมแล้ว กีฬา E-Sport ยังสามารถช่วยในการฝึกฝนทักษะในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การฝึกคิดวิเคราะห์วางแผน การฝึกทักษะด้านการใช้
ภาษา และทักษะการท างานเป็นทีมได้เช่นกัน 

1.3 กีฬา E-Sport ในฐานะอาชีพที่สุดจริตและสามารถ
สร้างรายได้ให้กับนักกีฬาได้ การเล่นกีฬา E-Sport และน ามา
ประกอบเป็นอาชีพ เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นในสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การ
ประกอบอาชีพทั่วๆ ไปสามารถท าได้ยากเพราะฉะนั้นจึงได้มีกลุ่มผู้
ที่ชอบในการเล่นเกมนั้นมาปรับใช้ในการหารายได้มากขึ้น ซึ่งการ
ประกอบอาชีพจากการเล่นกีฬา E-Sport ก็ไม่ได้เป็นการท าอาชีพ
ที่ไม่ดี 
2.แนวทางการประกอบอาชีพจากกีฬา E-Sport พบว่า สามารถ
แยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่เป็นสตรีมเมอร์ และกลุ่มผู้ที่
เป็นนักกีฬา E-Sport ซึ่งสามารถแยกประเด็นได้ดังนี้

2.1.กลุ่มผู้ที่สนใจท าอาชีพสตรีมเมอร์นั้นจะต้องมีพื้นที่ใน
การเผยแพร่ภาพสดการเล่นเกมของผู้ที่ประกอบอาชีพและจะต้อง
มีการคิดคอนเทนท์ในการน าเสนอการเล่นเกมให้มีความน่าสนใจ
และผู้ที่เป็นสตรีมเมอรต์้องมีความขยันและต้องหมั่นพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงรายได้ของการประกอบอาชีพสตรีมเมอร์นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับผู้ติดตามของผู้ชม การได้ยอดวิวจากการท าคลิปวิดีโอ 
จากสปอนเซอร์ และการลงโฆษณาในแพรตฟอร์มนั้นๆ

2.2.กลุ่มที่สนใจท าอาชีพนักกีฬา E-Sport นั้นจะต้องมีวินัย
ในตนเองที่สูงในการฝึกซ้อมร่วมกับทีม รวมไปถึงความอดทนใน
การหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่วนรายได้หลักๆของ
การเป็นนักกีฬา E-Sport นั้นจะได้จากเงินรางวัลการแข่งขัน 
เงินเดือนของต้นสังกัด หรือถ้าหากนักกีฬาเป็นสตรีมเมอร์ด้วยก็จะ
ได้รายได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
3.ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพจาก E-Sport พบว่า 
ปัญหามีลักษณะที่คล้ายๆกัน คือ ปัญหาในเรื่องของเวลาของการ
สตรีม หรือเวลาของนักกีฬาที่ไม่ตรงกัน รวมไปถึงการที่มองว่า
ตนเองนั้นไม่เหมาะกับการท าอาชีพในด้านของการเล่น E-Sport 
ตั้งแต่เริ่ม จึงอาจจจะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท างานได้ 
เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกีฬา E-Sport
1.1.ควรมีการก าหนดแนวทางการประกอบอาชีพจากกีฬา 

E-Sport ที่ชัดเจน
1.2.ควรมีนโยบายการสนับสนุนการประกอบอาชีพจากกีฬา 

E-Sport ที่แพร่หลายมากขึ้น
1.3.ควรมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพจากการเล่นกีฬา 

E-Sport อย่างเป็นรูปธรรม
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาถึงมุมมองของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการ ที่มีต่อกีฬา 
E-Sport และควรเพิ่มเนื้อหา/ประเด็นอื่นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง :“โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport”: การศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพจากกีฬา E-Sport

ผู้วิจัย : อภิวัฒน์ ลี้นะวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

- การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
- ความรู้ของบุคคลท่ีอยากประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับ E-Sport
- ความรู้ในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
- แนวทางการได้รายได้จาก E-Sport 
- การพัฒนาตนเอง(ยกระดับมืออาชีพ)
- ปัญหาและอุปสรรคของการท างาน
เกี่ยวกับ E-Sport 

แนวทางการประกอบอาชีพจากกีฬา

E-Sport



ที่มาและความส าคัญ

ในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) นับว่ามีบทบาทและมี
ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนมากขึ้น จนกลายเป็น
การสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน โดยมีส่วน
ช่วยทั้งในเรื่องการศึกษา การท างาน การติดต่อสื่อสาร ความ
บันเทิ งและการพักผ่อนหย่อนใจและยั ง เป็นส่วนหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น ผู้สูงอายุจึงมีการปรับตัวที่จะเรียนรู้ 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึง เข้าใกล้ลูกหลาน 
และยังสามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันได้
สะดวกกว่าในสมัยก่อน ดังนั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจไม่ใช่
เรื่องยากส าหรับวัยรุ่นอย่างเราๆ แต่ก็คงไม่ง่ายนักที่จะเรียนรู้ 
และท าความเข้าใจของผู้สูงอายุ

ค าถามการวิจัย

1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออย่างไร
2. ผู้สูงอายุได้รับปัญหาจากการใช้เฟสบุ๊ค(facebook) อย่างไร
3. ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการใชเ้ฟสบุ๊ค(facebook) 

อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาปัญหาจากการใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ของผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาประโยชน์จากการใชเ้ฟสบุ๊ค(facebook)  ของ
ผู้สูงอายุ

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษา
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล และประมวลผลข้อมูลตามสัดส่วน
ของวัตถุประสงค์การวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุ
1.1 พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ ได้แก่ (1)ลูกหลานสอน
1.2 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่

(1)เล่นเฟสบุ๊ค (2)ดูข่าว (3)เล่นเกมส์
1.3 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ได้แก่(1)เติมเงินสมัคร

เน็ต(2)ซื้อโทรศัพท์ใหม่
2. ปัญหาจากการใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ของผู้สูงอายุ
2.1 เรื่องสุขภาพ ได้แก่(1)สายตา (2)ปวดบ่า (3)วินเวียน

ศีรษะ
2.2 ถูกหลอกลวง ได้แก่(1)เว็บปลอม
2.3 ไม่อยากเข้าสังคมในโลกแห่งความจริง ได้แก่ (1) ไม่

อยากท าอะไร (2) ใจจดใจจ่อกับโทรศัพท์
3. ประโยชน์จากการใช้เฟสบุ๊ค(facebook)  ของผู้สูงอายุ
3.1 ก้าวทันโลก ได้แก(่1)รู้เท่าทันข่าวสาร (2)เป็นคน

ทันสมัย
3.2 เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆได้ตลอดเวลาและง่ายดาย ได้แก่

(1.)การท าขนมจากเพจเฟสบุ๊ค
3.3 ไม่เหงา ติดต่อกับลูกหลานได้ง่ายขึ้น ได้แก(่1)วิดิโอ

คอล (2)วิดิโอคลิปตลก
3.4 มีสังคม ได้แก่(1)เพื่อนใหม่ๆ (2)พบปะสังสรรค์กับ

ผู้คนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

1.ควรศึกษารูปแบบการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ

2.ควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุด้านเนื้อหาในการ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และวิจัยพัฒนาเนื้อหาเพื่อ
น าเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ

3.ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ 
และความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น Facebook และ
อื่นๆ 

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค(facebook)ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้านบางลาด 
ต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัย : นางสาวปิยะพร แสนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน



ที่มาและความส าคัญ

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง เป็นปัจจัยหลักที่มีบทบาทโดยตรงต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ ประเทศชาติใดที่ทรัพยากรมนุษย์
ที่พร้อมด้วยศักยภาพทางร่างกายจิตใจ ความสัมพันธ์กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการว่า 
และมีศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึง่จะเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยได้ในอนาคต

ค าถามการวิจัย

1. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต คนพิการ ในหมู่ที่ 4 บ้านอินทรา
นุสรณ์ ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่พิการ ในหมู่ที่4 บ้านอินทรา
นุสรณ์ ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชวีิตผู้ศุงอายุที่พกิาร ในหมู่ที่
4 บ้านอินทรานุสรณ์  ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย
เป็นวิจัย เชิงคุณภาพ

2. ประชากรผู้สูงอายุที่พิการในชุมชนหมู่ที่ 4 ต าบลโนน
พลวง มีจ านวนผู้สูงอายุที่พิการจ านวนทั้งหมด 10 คน (ผู้วิจัย
ศึกษาทั้งหมด10คน)
3. เครื่องมือในการวิจัย

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคือ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน
เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
4.วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความการจ าแนกชนิดหมวดหมู่
ข้อมูล วิเคราะห์เชิงเนื้อหาเปรียบเทียบลักษณะข้อมูล และ
สร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ ใน หมู่ที่4 บ้านอิทรานุสรณ์ ต าบล
โนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร
ด้านร่างกาย แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้

1) ผู้พิการส่วนใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ 

2) ผู้พิการบางส่วนมีสุขภาพไม่แข็งแรงและไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

3) ผู้พิการบางส่วนมีร่างกายแข็งแรงและท างานได้เหมือนคน
ปกติ ด้านจิตใจ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

แ ง่ บ วก  ผู้ พิ ก า ร รู้ สึ ก พอ ใ จ ในชี วิ ตป ร ะจ า วั น แล ะ
ความสามารถในตนเอง 

แง่ลบ ผู้พิการบางส่วนมีความรู้สึกเหงาและหดหู่ในบางครั้ง
2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่

1) ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง 
-ความสามารถ พบว่า ผู้พิการมีความสามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการด าเนินชีวิต 
ด้านความส าคัญพบว่า ครอบครัวให้ความส าคัญกับคนพิการ 
-ด้านการประสบความส าเร็จ  พบว่าผู้พิการรู้สึกประสบ
ความส าเร็จในการอยู่ร่วมกับบุคคลรอบข้าง
-ด้านการมีคุณค่า พบว่า ผู้พิการรู้สึกว่าตนเองมีค่าในสายตา
ของครอบครัว บุคคลในครอบภูมิใจที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ฃ

2) ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม แบ่งเป็น 3ด้านคือ 
-ด้านอารมณ์ พบว่า ผู้พิการรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดคุยและ

ปรึกษาสิ่งต่างๆกับครอบครัว และมีครอบครัวให้ก าลังใจ จึงท า
ให้มีก าลังใจในการสู้ชีวิต 

-ด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้พิการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูล 4 แหล่งคือ จากบุคคลในครอบครัว จากผู้น า
ชุมชน/ชุมชน จากหน่วยงานราชการ และจากสื่อ 

-ด้านการสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่งของและการเงิน 
พบว่า ผู้พิการได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่งของและ
การเงิน จากภาครัฐ เช่น เบี้ยยังชีพคนพิการจ านวน 800 บาท
ต่อเดือน และอุปกรณ์สนับสนุนเช่นไม้เท้ารถเข็น แต่มีผู้พิการ
บางส่วนที่ต้องช่วยเหลือตนเองในเรื่องอุปกรณ์สนับสนุน
เนื่องจากการท าเรื่องร้องขอนั้นยุ่งยากและใช้เวลานาน

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอต่อ ผู้พิการ/ครอบครัวผู้พิการ
พบว่าผู้พิการมีความรู้สึก เหงาและหดหู่ ในบางครั้ ง 

ครอบครัวผู้พิการจึงควรมีเวลาอยู่ดูแล และท าบุญเมื่อมีโอกาส
2.ข้อเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้พิการบางส่วน มีความต้องการเรื่องอุปกรณ์สนับสนุน
ช่วยเหลือ
3.ข้อเสนอต่อนักศึกษา

1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของตัวแปรอื่นๆ 
เช่นภาวะสุขภาพ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่คน
พิการ

2)  ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต่างอ าเภอ 
เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรส่วนใหญ่ได้
มากขึ้น

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุที่พกิาร  
กรณีศึกษา หมู่ที่4 บ้านอินทรานุสรณ์ ต าบลโนนพลวง                                                                           
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวปิยธิดา ค าแหงพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

1. ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง

- ด้านความสามารถ      

- ด้านความส าคัญ

- ด้านการมีคุณค่า     

2. ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม    

- ด้านอารมณ์                                                                                                                   

- ด้านข้อมูลข่าวสาร 

คุณภาพชีวิตคนพิการ

1.ด้านร่างกาย

2.ด้านจิต

3. ด้านสัมพันธ์สังคม

4.ด้านสิ่งแวดล้อม



ที่มาและความส าคัญ

การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในอนาคตได้ก่อให้เกิดนัยยะเชิง
นโยบายหลายประการ การที่เด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีมีแนวโน้ม
ลดน้อยลง ในอนาคตจะท าให้รัฐไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณและ
ความสามารถมุ่งเน้นที่คุณภาพของเด็กเกิดใหม่ สังคมไทยก าลัง
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตรการและโครงการสวัสดิการให้
ประชากรผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ทั่วไป 
เรื่องร่างกาย อนามัย ควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และต้องพัฒนา
ต่อไปให้ทันกับการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุในอนาคต
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่ที่1 ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก
เนื่องจาก การตั้งรับของผู้สูงอายุจะต้องมีความสามารถในการ
ดูแลตนเองและมีความพึ่งพอใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ค าถามการวิจัย

1.คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1 เป็นอย่างไร
2.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่

ที่ 1 เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1บ้าน
ทุ่งกง ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ประชากร
ประชากรที่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีผู้สูงอายุทั้งหมด 143 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก จ านวน 21 คน โดยใช้หลักก าหนดสัดส่วนประชากร
ร้อยละ 15-30% ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ 15% 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่1บ้านทุ่งกง 
ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  ทางด้านร่างกาย
ร่างกายของผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่จะมีโรค
ประจ าตัวและบางรายช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีอายุที่เยอะแล้วสุขภาพจึงไม่ตอบสนองไม่ค่อยแข็งแรง
ป่วยง่ายและส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะต้องเข้าการรักษาตัวอยู่ทุก
เดือนด้านจิตใจพบว่าบุตรหลานที่ไปท างานต่างจังหวัดส่ง
ผลกระทบทางด้านจิตใจท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง
บางรายก็พบว่ายังมีการฝากลูกหลานให้กับผู้สูงอายุดูแลอีกจึง
ท าให้เกิดความเครียดสภาพจิตใจหดหู่แก่ผู้สูงอายุและมีความ
กลัวและกังวล ด้านสังคมพบว่าผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กั บ เพื่ อนบ้ านมี ก ารพบปะพูดคุ ยสั งสรรค์ แลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์คอยช่วยเหลือและแนะน าเรื่องต่างๆกันอีกด้วย
2.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่1 บ้านทุ่งกง
ต าบลประดังอ าเภอวังจ้าวจังหวัดตากพบว่าอยากให้มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่นแพทย์แผนโบราณอาสาสมัครสาธารณสุข ได้มี
การเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุและมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ดีขึ้นและผ่อนคายและอยากให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้

ข้อเสนอแนะ

การท าวิจัยครั้งนี้ควรให้มีการจัดอบรมหรือ ให้มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์แผนโบราณ อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ
เข้ามาดูแลผู้สูงอายุและช่วยเหลือจัดกิจกรรมต่างๆให้กับ
ผู้สูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข
และมีจิตใจที่ดีขึ้น

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุกรณีศึกษา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง 

ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ผู้วิจัย : นางสาวธนพร ภูครองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

คุณภาพชีวิต
❖ ด้านร่างกาย

❖ ด้านจิตใจ

❖ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

❖ ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

3. เครื่องมือในการวิจัย
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

4. วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความการจ าแนกชนิดหมวดหมู่
ข้อมูล วิเคราะห์เชิงเนื้อหาเปรียบเทียบลักษณะข้อมูล และ
สร้างข้อสรุป



ที่มาและความส าคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญเรื่องผู้สูงอายุ
เป็นพิเศษ ได้มีการก าหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุ ที่จะให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่าและมีความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่
เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้สูงอายุเองและสังคมด้วย และมีการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่  
โดยมีชมรมผู้สูงอายุด าเนินกิจกรรมต่างๆ และยังมีหน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือร่วมด้วย

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางมูลนาก เป็นชมรมผู้สูงอายุที่มี
ความเข้มแข็ง มีการดูแลผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รวมตัว
กันของผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรมร่วมกันและให้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางมูลนาก 
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุต่อไป 

ค าถามการวิจัย

1.ชมรมผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุอย่างไร
2.สุขภาวะของผู้สูงอายุหลังจากได้รับการดูแลเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ                                                                    
2.เพื่อศึกษาสุขภาวะของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร : ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางมูลนาก 499 คน 
กลุ่มตัวอย่าง : เจาะจง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางมูลนาก 5 คน และ กลุ่มสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางมูลนาก 12 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตีความ เปรียบเทียบข้อมูล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการสร้างข้อสรุป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. รูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ

2. สุขภาวะของผู้สูงอายุในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อชมรมผู้สูงอายุ
1.ควรส่งเสริมด้านอาชีพให้กับผู้สู งอายุ  พัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้
2 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม อื่ น ๆ ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ 

นอกเหนือจากกิจกรรมเดิม เช่น การพาผู้สูงอายุออกไปศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 
ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุควรเปลี่ยนการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเอง และการสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการฟังและสนทนาธรรม เพื่อเป็น
การพัฒนาสุขภาพในด้านต่างๆ ได้ 

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางมูลนาก 

อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ผู้วิจัย : นางสาววาสนา พันมหา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

 
 

  

 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

 
1. วิธีการด าเนินงาน 
2. กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
      -สุขภาวะทางกาย 
      -สุขภาวะทางจิต 
      -สุขภาวะทางสังคม 
      -สุขภาวะทางปัญญา 

ผลการด าเนินการ 
สุขภาวะของผู้สูงอาย ุ

 
       1.สุขภาวะทางกาย 
       2.สุขภาวะทางจิต 
       3.สุขภาวะทางสังคม 

4.สุขภาวะทางปัญญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการดูแล 
สุขภาวะผูสู้งอายุ 

ด้านกาย 

การส่งเสริม
สุขภาพ 

มหกรรม
ผู้สูงอายุ 

ด้านจิต การพบกลุ่ม 

ด้านสังคม ประชุม
ประจ าเดือน 

ด้านปัญญา 

เรียนรู้การอ่านออกเขียน ด้ 
 

การดูแลตัวเอง
ของผู้สูงอายุ 

1.ออกก าลังกายด้วยศาสตร์มณีเวช 
2.ตรวจสุขภาพประจ าเดือน 
3.แช่มือ แช่เท้าด้วยสมุน พร 

1.การประกวดการออกก าลังกาย 
2.แข่งขันกี าทดสอบสมรร ภาพ 
3.ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี 

1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
2.ให้ก าลังใจกัน 
3.ท ากิจกรรม 

1.ท ากิจกรรม 
2.พูดคุยกันในแต่ละชุมชน 
3.ช่วยเหลือกันและกัน 

1.การรับประทานอาหาร 
2.การออกก าลังกาย 
3.ความรู้ด้านสา ารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

สุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ 

สุขภาวะ 

ทางกาย 

ผู้สูงอายุรับรู้ ึงปัญหาสุขภาพ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีร่างกายทีส่มบูรณ์ 

สุขภาวะ 

ทางจิต 

มีความสุข 

อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส 

สุขภาวะ 

ทางสังคม 

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง  ด้ดี 

มีความเสียสละ  ช่วยเหลือกันและกัน 

สามาร อยู่ร่วมกัน ด้เป นอย่างดี 

สุขภาวะทาง
ปัญญา 

มีความรู้ในการดูแลตัวเอง 

ผู้สูงอายุน ากลับ ปปฏิบัติตาม 

มีความกระตือรือร้นในการเรยีนรู้สิ่งใหม่ 



ที่มาและความส าคัญ

อ าเภอสามเงาจังหวัดตาก มีประชากรผู้สูงอายุ สูงเป็นอันดับต้นๆของ
จังหวัด เมื่อผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรวมตัว
กันท ากิจกรรมต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญยิ่ง เทศบาลต าบลสามเงา 
ได้สนับสนุนให้ผู้สูงอายุจัดตั้งกลุ่มบาสโลปที่เป็นกิจกรรมการวมกลุ่ม มี
สมาชิกเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก และสามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมกลุ่มอย่างไร ตลอดจนวิธีการรวมกลุ่มอย่างไร และกลุ่มผู้สูงอายุมี 
การจัดการภายในกลุ่มอย่างไร เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางในการ
รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มในสังคมกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป

ค าถามการวิจัย

1. ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มบาสโลปของผู้สูงอายุ 
2. มีวิธีในการรวมกลุ่มอย่างไรบ้าง
3.    มีการจัดการภายในกลุ่มอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม
บาสโลป ในเขตเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก           

2.เพื่อศึกษาวิธีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในกลุ่มบาสโลป ใน
เขตเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

3.เพื่อศึกษาการจัดการภายในกลุ่ม ของผู้สูงอายุในกลุ่ม
บาสโลป ในเขตเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ผู้สูงอายุในกลุ่มบาสโลป 80 คน
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักสัดส่วนประชากร 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 16 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการกลุ่ม 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 10 คน 2) กลุ่มสมาชิก ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับสลากแบบไม่คงที่  6 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
3. การวิเคราะห์ข้อมูล น า โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
การตีความ การเปรียบเทียบข้อมูล การสังเคราะห์และสร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มบาสโลป

มีด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ 
ปัจจัยทางด้านสุขภาพกาย แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้ 1) ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่อยากออกก าลังกาย 2) 
ผู้สูงอายุบางส่วนมีการออกก าลังอยู่บ้าง 3) ผู้สูงอายุบางส่วนมีโรค
ประจ าตัว จึงหาวิธีท าให้สุขภาพดีขึ้น 

ปัจจัยทางด้านความรู้  แบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี้ 1) ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ที่ถูกต้อง 2) ผู้สูงอายุบางส่วนมีความรู้ดีแล้ว 

ปัจจัยด้านสังคม  ผู้สูงอายุทุกคนเข้ารวมกลุ่มรู้สึกมีความสุขที่
ได้มาร่วมท ากิจกรรมกัน และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า วิธีการรวมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุในกลุ่มบาสโลป ในเขตเทศบาลต าบลสามเงา อ าเภอ
สามเงา จังหวัดตาก 

2. วิธีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในกลุ่มบาสโลป มีด้วยกัน 4 อย่าง
คือ การมีปฏิสัมพันธ์กัน คนในกลุ่มจะยอมรับกันเป็นสมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกจะแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน แต่ละคนจะมีบทบาทที่ชัดเจน 
การมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้สูงอายุทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พูดคุยกัน 
ปรึกษาหารือกันได้เสมอ คนในกลุ่มจะยอมรับกันเป็นสมาชิกกลุ่ม  
ผู้สูงอายุทุกคนคนยอมรับในตัวสมาชิก รวมถึงยอมรับคณะกรรมการ
ที่ร่วมกันท างาน  สมาชิกจะแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน ผู้สูงอายุทุกคน
มีจุดมุ่งหมายผู้สูงอายุในกลุ่มจะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีสังคมที่เพิ่ม
มากขึ้น และทุกคนต้องได้ความรู้ และสิ่งส าคัญคือ สามมารถน า
ความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ แต่ละคนจะมีบทบาทที่ชัดเจนทุก
คนเป็นสมาชิกในกลุ่ม มีหน้าที่ที่ต้องท าภายในกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนมี
หน้าที่

3. การจัดการภายในกลุ่ม ของผู้สูงอายุในกลุ่มบาสโลป มีหลักการ
จัดการ 5 ข้อดังนี้  P – Planning : การวางแผน ผู้สูงอายุทุกคน
รวมกันวางแผนการท างาน เริ่มต้นด้วยการชักชวน หาสมาชิกและ
การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม ท าข้อตกลงรวมกัน O –
Organizing : การจัดองค์กร ผู้สูงอายุที่เป็นคณะกรรมการเป็นผู้
จัดแจงงานให้กับคนในกลุ่มและขอความร่วมมือเป็นส าคัญ C –
Commanding : การบังคับบัญชาหรือสั่งการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกและผู้สูงอายุบางส่วนเป็นคณะกรรมการ  C – Coordinating 
: การประสานงาน  ผู้สูงอายุทุกคนอยู่ในกลุ่มไลน์ การแจ้งข่าวสาร 
ก าหนดการนัดหมาย บางที่มีข่าวสังคมก็น ามาแสดงความคิดเห็นกัน 
โทรแจ้ง หรือคุยทางโทรศัพท์  C – Controlling : ไม่มีการควบคุม 
ผู้สูงอายุทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม มองว่าเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่ง ทุก
คนช่วยกัน ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดี เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไป
ด้วยกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมชมรม
ด้านปัจจัย ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวควรจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่เรื่อยๆ สม่ าเสมอ ให้ความรู้คณะกรรมการ
กลุ่ม สมาชิก
ด้านวิธีการรวมกลุ่ม  การเสริมสร้างให้การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มที่เข็ม
แข็งและประสบผลส าเร็จมากขึ้น
ด้านการจัดการกลุ่ม ควรจัดการกลุ่มให้เป็นมีรูปแบบการท างาน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มเพิ่มขึ้น ยกระดับกลุ่ม ให้เป็น
ที่รู้จัก

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของผู้สูงอาย ุ: กรณีศึกษา กลุ่มบาสโลป ในเขตเทศบาลต าบลสามเงา 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้วิจัย : นางสาววารุณี ปามา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน

การรวมกลุ่ม
(1) การมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอ
(2) คนในกลุ่มจะยอมรับกันเป็นสมาชิกกลุม่
(3) สมาชิกจะแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน
(4) แต่ละคนจะมีบทบาทที่ชัดเจน 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยทางด้านสุขภาพกาย 
ปัจจัยทางด้านความรู้ 
ปัจจัยด้านสังคม

การจัดการภายในกลุม่ POCCC
P – Planning : การวางแผน
O – Organizing : การจัดองค์กร
C – Commanding : การบังคับบัญชาหรือสั่งการ
C – Coordinating : การประสานงาน
C – Controlling : การควบคุม



ที่มาและความส าคัญ

ปัจจุบันในเขตต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจ านวนมาก (จากในปีพ.ศ.2559 
419 คน ปี 2563 เพิ่มขึ้นมาเป็น 719 คน)   ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพกับกองทุนผู้สูงอายุ ในขณะที่
ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะได้รับสวัสดิการ เพิ่มขึ้นเพื่อให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงแนวทางการจัดสวัสดิการที่
สอดรับต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ต าบลหนองหัววัว อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป

ค าถามการวิจัย

1.ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
2.สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับในปัจจุบันเป็นอย่างไร
3.แนวทางการจัดสวัสดิการที่สอดรับกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุควรท าอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
2.เพื่อศึกษาสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากหน่วยงานของรัฐใน
ปัจจุบัน
3.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการที่สอดรับกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ประชากร : ผู้สูงอายุต าบลหนองหัววัว จ านวน 719 คน ซึ่ง
เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ต าบลหนองหัววัว

กลุ่มตัวอย่าง : เจาะจงผู้สูงอายุที่เป็นคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุต าบลหนองหัววัวจ านวน 14 คน เนื่องจากกรรมการ
ชมรมได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกมาแล้วจึงเป็นตัวอย่างที่ดีและ
สามารถให้ข้อมูลได้
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตีความ เปรียบเทียบข้อมูล การ
สังเคราะห์และสร้างสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการ 5 ด้าน 

1.ความต้องการทางด้านร่างกายหรือกายภาพ(1.)ความต้องการที่จะได้
เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ(2.)ความต้องการที่จะรักษาพยาบาลฟรี(3.)ความ
ต้องการทางด้านอาหารการกิน(4.)ความต้องการทางด้านการตรวจ
สุขภาพ 
2.ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย(1.)ความต้องการด้านงาน
อดิเรก(2.)ต้องการให้สายตรวจลงพื้นที่บ่อยขึ้น(3.)ความต้องการที่จะ
สร้างรายได้(4.)ความต้องการด้านการจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
3.ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ(1.)ความต้องการที่จะมี
ส่วนร่วมในชุมชน(2.)ความต้องการที่จะได้อยู่ร่วมกับสังคม(3.)ความ
ต้องการที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว 
4.ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ(1.)ความต้องการ
ในการจัดตั้งกลุ่มจักสาน 
5.ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต(1.)ความต้องการในการใช้ชีวิต
แบบพออยู่พอกิน

2. สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่าสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับมี 3 ด้าน     

1.การรวมกลุ่มจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกของกลุ่มด้วยกันเอง (1.)ออก
ค่าใช้จ่ายเมื่อป่วยแล้วนอนโรงพยาบาล(2.)เมื่อเสียชีวิตจะมีค่าจัดการศพ
(3.)กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2.การรวมกลุ่มจัดสวัสดิการโดยชุมชนและรับการรับรองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายโดยอยู่ในรูปแบบขององค์ชุมชน(1.)กลุ่มสัจออมทรัพย์(2.)กลุ่ม
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง(3.)กลุ่มปรับสภาพห้องน้ าผู้สูงอายุ
ที่ช ารุดเสียหาย(4.)กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่(5.)กลุ่มฌาปนกิจ(6.)กลุ่มออม
ทรัพย์ 
3.การรวมกลุ่มจัดสวัสดิการโดยชุมชนที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน(1.)สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ(2.)กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน(3.)กลุ่มประชาคมหมู่บ้าน

3. แนวทางการจัดสวัสดิการที่สอดรับกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ

จากการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดสวัสดิการมี 3 แนวทาง 
1.มีการเสนอให้ อบต. จัดตั้งกลุ่มงานอาชีพในการจักสานในชุมชนให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการจักสานเพราะว่าส่วนมากผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการจักสาน ผู้สูงอายุจึงต้องการที่จะให้จัดตั้งข้ึนเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
2.มีการเสนอให้ อบต. ประสานกับโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้าน
บางลาด ให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุกๆคน เดือนละครั้งยิ่งดีต่อ
ผู้สูงอายุ 
3.สร้างกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพูดคุย
สนทนากัน 

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานของรัฐ 
ควรพิจารณาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีความ
ต้องการในด้านจัดตั้งกลุ่มงานอาชีพในการจักสานในชุมชน
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการจักสาน ผสานกับโรง
พยาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านบางลาด ให้มีการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุทุกๆคน และสร้างกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพูดคุยสนทนากัน
2. ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป  ควรติดตามผลความพึง
พอใจของผู้สูงอายุว่าได้รับสวัสดิการตามที่ตนพอใจหรือไม่และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

การสัมมนาวิชชาการดา้นการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดสวัสดิการที่สอดรับกับความต้องการของผู้สูงอายุ ต าบลหนองหัววัว 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัย : นายชาติชาย หนูหอม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน



ที่มาและความส าคัญ

จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณ
การน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เกษตรกรมี
การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกเป็นจ านวน
มาก โดยเกษตรกรน าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรควบคุมและก าจัดศัตรูพืชและเพื่อเก็บถนอมเมล็ด
พันธุ์ไว้ส าหรับเพาะปลูกท าให้มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกัน
อย่างแพร่หลาย จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีในนาข้าวต่อสุขภาพเกษตรกร 
หมู่ที่ 1 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อน า
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการให้ความรู้และปรับพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีให้กับ
เกษตรกร

ค าถามการวิจัย

1. พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเป็น
อย่างไร
2. การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชในนาข้าวส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกรอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
หมู่ที่ 1 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว
ต่อสุขภาพของเกษตรกรหมู่ที่ 1 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในนาข้าวต่อสุขภาพของเกษตรกรหมู่ที่ 1ต าบล
โพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยเกษตรกรที่ท านาข้าว จ านวน 8 คน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 2 คน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ติดต่อประสานงาน นัดหมายวัน 
เวลา สถานที่  สัมภาษณ์เกษตรกรที่ท านาข้าว อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกนั้น มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรหมู่ที่ 1 ต าบล
โพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่ามีเกษตรกรเพียง
บางส่วนเท่านั้นที่จะอ่านฉลากยาก่อนใช้อย่างเคร่งครัด ใน
ส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่น เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ส ารวจว่ามีอุปกรณ์ชิ้นใดช ารุด เช่น ตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ ตรวจสอบหัวฉีดพ่นว่ามีสนิมเกาะหรือมีวัสดุสิ่งของ
เข้าไปอุดตัน อีกทั้งเรื่องของการสวมเสื้อผ้าป้องกันสารเคมี
ของเกษตรกร จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะปฏิบัติตนอย่าง
เคร่งครัดในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าป้องกันสารเคมี เช่น 
สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงเท้าและรองเท้าบูท แต่ก็
มีเกษตรกรบางรายที่ไม่ได้สวมเสื้อมิดชิด เช่น สวมเสื้อแขน
ยาวแต่ใส่กางเกงขาสั้น และไม่ใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าบูท

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในนาข้าวต่อ
สุขภาพของเกษตรกรหมู่ที่ 1 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร พบว่าเกษตรกรทุกคนใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  การที่เกษตรกรส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย ท าให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง เกษตรกร
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีแบบเฉียบที่คล้ายคลึง
กัน คือมีอาการแสบร้อนผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน และ
ท้องเสีย และมีเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากสารเคมีแบบ
เรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการได้รับสารเคมีและสะสมในร่างกายเป็น
เวลานานท าให้เป็นโรคผิวหนัง นอกจากนี้ เกษตรกรใน
หมู่บ้านยังมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการมีสารเคมีตกค้างในร่างกาย
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีความกังวลและไม่กล้า
ตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเพราะกลัวเป็น
โรคร้ายแรง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อการน าผลวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมี

พฤติกรรมการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่

เกษตรกรในการเข้ารับการตรวจหาระดับเอ็นไซม์ โคลิน
เอสเตอเรสในเลือดเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ร้ายแรง
2. ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาในกลุ่มเกษตรกรอื่น เช่น ในสวนผลไม้ เพื่อ
เข้าใจพฤติกรรมกรรมและผลกระทบจาการใช้สารเคมีมากขึ้น

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในนาข้าวต่อสุขภาพของเกษตรกรหมู่ที่ 1 
ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้วิจัย : นางสาวสุมิตรา  วงศ์บูรพา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร

พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว
- ก่อนใช้
- ขณะใช้
- หลังใช้

ผลกระทบด้านสุขภาพ

การป้องกันดูแลสุขภาพ
จากสารเคมี



ที่มาและความส าคัญ

ปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ
และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น
ประจ าทุกปีของประเทศไทยและที่ส าคัญปัญหาหมอกควันท าให้
เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังท าให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพ
จากการเผาเศษชีวมวลและการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน 
และต้องการที่จะท าวิจัยเรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
สถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและสามารถ
น าความรู้ที่ได้แก้ไขปัญหาต่อไป 

ค าถามการวิจัย

1. พฤติกรรมการเผาเศษชีวมวลของคนในชุมชนและกลุ่ม
เกษตรกรเป็นอย่างไรบ้าง
2. ปัญหาสุขภาพที่มาจากการเผาเศษชีวมวลของคนในชุมชนเป็น
อย่างไรบ้าง
3. การจัดการสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อป้องกันสุขภาพจากการ
เผาเศษชีวมวลของคนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาเศษชีวมวลของคนในชุมชนและ
กลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านท่าไผ่ ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพที่มาจากการเผาเศษชีวมวลของคนใน
ชุมชน 
3. เพื่อศึกษาการจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันสุขภาพจากการเผา
เศษชีวมวลของคนในชุมชน หมู่บ้านท่าไผ่ ต าบลยกกระบัตร 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย เกษตรกรจ านวน 
5 คน  คนในชุมชนหมู่บ้านท่าไผ่ จ านวน 5 คน และผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน 1 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  ติดต่อประสานงาน นัดหมายวัน 
เวลา สถานที่ สัมภาษณ์เกษตรกร คนในชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสรุป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พฤติกรรมการเผาเศษชีวมวลในชุมชน หมู่บ้านท่าไผ่ 
ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มี 3 รูปแบบ 
คือ การเผาไร่นา การเผาในครัวเรือน และการเผาป่า 
พฤติกรรมการเผาในไร่นาของเกษตรกรเกิดจากการที่
เกษตรกรจะเผาเศษตอซังข้าวโพดหลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อ
เริ่มต้นปลูกข้าวโพดในรอบใหม่ประมาณเดือนเมษายนส่วน
พฤติกรรมการเผาในครัวเรือนของคนในชุมชนหมู่บ้านท่าไผ่ 
ส่ วนมากจะเผาขยะประเภท กระดาษ เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก เศษกิ่งไม้ใบหญ้า และขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ครัวเรือน รวมทั้งขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ด้วย โดยคน
ในชุมชนจะเผาขยะเดือนละ 2 ครั้ง และพฤติกรรมการเผาป่า 
ซึ่งชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์ หาของป่า และไปตัดต้นไม้น าเอา
ต้นไม้ที่ตัดมาท าสิ่งก่อสร้าง เช่น ยุ้งเก็บข้าว เป็นต้น โดยจะ
เผาป่าในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ท าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวม
ของชุมชน

ปัญหาสุขภาพจากการเผาเศษชีวมวลของหมู่บ้านท่าไผ่ 
ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่า ในกลุ่ม
ของเกษตรกรและคนในชุมชนนั้นมีปัญหาสุขภาพ คือ มี
อาการหายใจล าบาก บางคนก็เกิดอาการผิวหนังอักเสบและ
มีอาการแพ้รุนแรง มีผื่นขึ้นเต็มแขนเต็มตัว คนในชุมชนบาง
รายต้องไปรักษาอาการแสบตาด้วยวิธีการลอกตา 

การป้องกันสุขภาพจากการเผาเศษชีวมวลของคนใน
หมู่บ้านท่าไผ่ ต าบลยกกระบัตร  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีงดการเผาเศษตอซังข้าวโพด
และหันมาใช้วิธีไถกลบเศษตอซังข้าวโพดแทน นอกจากจะ
เป็นการลดปัญหามลพิษแล้วยังเป็นการรักษาหน้าดินให้
เหมาะแก่การเพาะปลูกในครั้งถัดไปเกษตรกรยังมีการหว่าน
ปอเทืองเพื่อใช้ปลูกเป็นพืชให้กับสัตว์เลี้ยงและยังไถกลบเป็น
ปุ๋ยสดใช้ปลูกเป็นพืชปกคลุมหน้าดินพังทลายคนในชุมชนยัง
มีการจัดการขยะโดยน าขยะประเภทพวกหลอดกาแฟไป
ประดิษฐ์เป็นดอกไม้และน าไปขายในตลาด ส่วนขยะที่เป็น
เศษผลไม้ เศษใบไม้ ก็น าไปหมักทิ้งไว้เป็นปุ๋ยและน้ าหมัก
ชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะที่เป็นขวดแก้ว ขวด
น้ าดื่ม น าไปขายเพื่อสร้างรายได้ ในขณะเดียวกัน ชุมชนยังมี
วิธีการจัดการปัญหาการเผาป่า โดยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมี
วิธีป้องกันโดยมีกฎ ข้อระเบียบ กติกา การใช้ป่าชุมชนซึ่งกฎ
ที่สร้างขึ้นนี้เป็นข้อตกลงที่ท าร่วมกับคนในชุมชน การท าแนว
กันไฟโดยเกิดจากการร่วมมือของคนในชุมชน และการสร้าง
ฝายชะลอน้ าเพื่อรักษาต้นน้ าและป่าไม้ให้มีระบบนิเวศที่
สมบูรณ์เพื่อป้องกันป่าไม้ที่ถูกท าลาย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาชุมชนหมู่บ้านอื่นเพื่อเข้าใจพฤติกรรมการ
เผาของคนในชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายของ
รูปแบบการผลิตทางการเกษตรและบริบททางภูมิศาสตร์

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมเกษตรกรและคน
ในชุมชนให้ยุติการเผา

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ชื่อเรื่อง : ปัญหาสุขภาพจากการเผาเศษชีวมวลและการจัดการสุขภาพของคนในชุมชน: กรณีศึกษา
หมู่บ้านท่าไผ่ ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ผู้วิจัย : นางสาววรรณพร จอมฟู
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร

พฤติกรรมการเผาเศษชีวมวลในชุมชน
- การเผาในไร่
- การเผาในครัวเรอืน
- การเผาป่า

ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่เกิดจากการเผาเศษชีวมวล
การป้องกันสุขภาพจากการ

เผาของคนในชุมชน

นิเวศวัฒนธรรม



ที่มาและความส าคัญ
พนักงานขับรถ Foodpanda ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริการ 

Food Deliveryเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เพราะสามารถตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ด้านเวลาและยังท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ประเภทขี่รถจักรยานยนต์การส่งสินค้า
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ผู้ท่ีมีรถจักยานยนต์เป็นของตัวเองสามารถเป็นท้ังอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมก็ได้หรือสามารถเลือกช่วงเวลาในการท างานได้ในปัจจุบันเริ่มเป็นท่ี
นิยมมากขึ้นและมีการใช้บริการท่ีมากขึ้นอีกด้วย แต่ในการท างานเป็นพนักงานรับ-ส่ง
อาหารก็ถือได้ว่าต้องแลกมากับความเส่ียงมากเพราะในการท างานเพราะพนักงงานต้อง
เจอกับสภาพอากาศหรือการจราจรท่ีติดขัดตลอดท้ังวันหรือในแต่ละวันพนักงงานยัง
ต้องเสี่ยงท่ีจะเจอกับลูกค้าท่ีพยายามจะสั่งแล้วถูกปฏิเสธหรือการท่ีลูกค้าแจ้งท่ีอยู่ไม่
ตรงกับสถานท่ีรับ-ส่งอาหาร ซึ่งในปัจจุบันก็มีตัวอย่างข่าวให้เห็นอยู่ประจ าในโลก
ออนไลน์ อาจจะเจอกับบุคคลท่ีมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์ เจอการพูดจาดูหมิ่นไร
เดอร์ และในปัจจุบันท าให้อาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะสัมผัสกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคไวรัสโคโร
น่าท่ีก าลังระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

Food panda เริ่มเข้ามามีบทบาทในจังหวัดก าแพงเพชรโดยเริ่มมีการให้บริการ
รับ-ส่งอาหารซึ่งได้ร่วมมือกับร้านอาหารต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร Food 
panda เข้ามาช่วยให้ร้านอาหาร สามารถเพิ่มช่องทางในการขายให้กับร้านต่างเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับคนในจังหวัดก าแพงเพชรสามารถสั่งอาหารโดยไม่ต้องไปนั่ง
รอและสามารถรับอาหารท่ีบ้านของตนเองอีกท้ังการเปิดตัวในจังหวัดก าแพงเพชรยัง
ช่วยให้เศรษฐกิจจังหวัดก าแพงเพชรเริ่มมีการขยายตัวและท าให้จังหวัดก าแพงเพชรเริ่ม
มีการตลาดที่ใหญขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงในการท างานของพนักงาน Food Delivery ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยศึกษา
ความเสี่ยงในการท างานของพนักงาน Food Delivery และการจัดการความเสี่ยงใน
การท างานของ Food Delivery 

ค าถามการวิจัย

1.ชีวิตในการท างานของพนักงานFood Delivery ในแต่ละวัน
จะต้องเจอความเสี่ยงอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการท างานของพนักงาน Food 
Delivery 
2.เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยงในการท างานของพนักงาน 
Food Delivery 

วิธีด าเนินการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พนักงาน Food Deliverใน
การศึกษาครั้งนี้ มีจ านวนทั้งหมด 10 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนครอบคลุม 100 % จึงไม่มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามโครงสร้างของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสามารถแบง่ไดเ้ป็น2 รูปแบบ ดงันี ้
1.ความเสยีงในการท างานของพนกังาน Food Delivery 
1.1 ความเสีย่งในดา้นการอบุตัิเหตแุละสภาพการจราจร

การท างาน Food Delivery จะตอ้งอยู่บนถนนตลอดเวลาในตัง้แต่
เช้าถึงตอนเย็นและต้องเจอกับสภาพการจราจรในทุกรูปแบบบางวัน
อาจจะต้องเจอสภาพการจราจรที่ติดขัดหรืออาจจะท าให้ตนเองต้อง
ประสบอบุตัิเหตเุพราะว่าจะตอ้งรบีสง่อาหารใหถ้ึงมือลกูคา้ใหเ้รว็ที่สดุโดย
ถา้หากส่งอาหารล่าช้าจะท าใหต้นเองเสียคะแนนหรือเกรดในการจัดส่ง
สินคา้และอาจจะถูกหักเงินไดด้งันัน้พนักงานจึงจะตอ้งท ายอดใหต้รงกับ
ความตอ้งการที่พนกังานทกุคนตัง้ใจไวจ้ึงมีความเสีย่งที่จะสบอบุตัิเหตแุละ
ท าใหต้อ้งหยุดท างานเมื่อกลบัมาท างานอาจจะมีสภาพรา่งกายไม่พรอ้ม
ตอ่การท างานและอาจจะท าใหส้ญูเสยีรายได้
1.2 ความเสี่ยงในดา้นเมื่อรบัอเดอรอ์าหารมาแลว้ลกูคา้ไม่ยอมรบัหรอืโทร
ตามแลว้ไมร่บัสนิคา้

เมื่อพนกังงาน Food Delivery ไดร้บัออเดอรอ์าหารแลว้ทกุคนจะมี
การโทรสอบถามลูกคา้ก าลงัจะน าสินคา้ไปจัดส่งใหต้ามสถานที่ที่ไดปั้ก
หมดุไวถ้า้เกิดลกูคา้ไม่รบัสายก็จะไปตามสถานที่ที่ลกูคา้ไดปั้กหมดไวแ้ลว้
จึงโทรสอบถามลกูคา้ว่าถึงแลว้ แต่ก็มีลูกคา้บางคนที่ไม่ยอมรบัโทรศัพท์
ของพนกังานท าใหไ้ม่สามารถจดัสง่ออเดอรอ์าหารใหถ้ึงมือลกูค้าไดท้  าให้
อาจจะตอ้งเสียเวลาในการตามหาบา้นลูกคา้และอาจะเสียเวลาในกการ
ท างานถา้หากไม่สามารถส่งออกเดอรอ์าหารไดก็้อาจจะถูกตัดเกรดการ
ท างงานไดใ้นการรรบัออเดรอ์าหารตอ่ไปจะถกูหกัคา่จดัสง่ได้
1.3 ความเสีย่งที่ลกูคา้จะปักหมดุในการรบัสนิคา้ผิด

เมื่อมีการรับออเดอร์อาหารมาแล้วนั้นพนักงาน Food Delivery
จะตอ้งขี่รถไปที่รา้นคา้เพื่อที่จะตอ้งไปรบัอาหารที่ลกูคา้ไดส้ั่งไวใ้น appโดย
พนกังาน Food Delivery ทกุคนจะตอ้งไปสง่ตามสถานที่ตามที่ลกูคา้ได้
ท าการปักไวแ้ต่บางรายการที่การที่ลกูคา้ไดปั้กหมดุไวน้ั้นอาจจะไม่ตรงกบั
สถานที่ที่แจง้การปักหมุดไวก้่อนหนา้ท าใหพ้นกังงานอาจจะตอ้งเสียเวลา
ในการท างานบางที่อาจจะท าให้มีผลต่อเกรดในการท างาน Food 
Delivery ท าใหค้า่จดัสง่อาจจะลดลงและเสยีเวลาในการรบัออเดอรถ์ัดไป 
เสยีเวลาในการตามหาวา่ลกูคา้อยู่ตรงไหนเพ่ือจดัสง่สนิคา้ใหถ้ึงมือลกูคา้
2.การจดัการความเสีย่งในการท างานของพนกังาน Food Delivery 
2.1 การจดัการความเสีย่งในดา้นการอบุตัิเหตแุละสภาพการจราจร

การท างานและการขี่ยานพาหนะจะตอ้งมีสติมากขึน้ไม่ขี่ยานพาหนะ
เรว็เกินไปเพราะอาจจะท าใหเ้กิดอบุตัิเหตแุละท าใหเ้ราสญูเสียทัง้เงินและ
เวลาในการท างาน ส าคัญคือต้องเคารพกฎหมายการจราจรและควร
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และที่ส  าคัญอุกรณ์ในการขับขี่ ยานพาหนะ
จะตอ้งมีใหค้รบ เช่น หมวกกันน็อค ถุงมือ รองเทา้หุม้สน้ โหม่งกันแดด 
และใบอนุญาติขบัขี่ยานพานะ และศึกษาเสน้ทางอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็น
การปอ้งกนัตนเองและทรพัยส์นิ
2.2การจัดการความเสี่ยงในด้านเมื่อรับอเดอรอ์าหารมาแล้วลูกค้าไม่
ยอมรบัหรอืโทรตามแลว้ไมร่บัสนิคา้

ถ้าหากไปถึงยังสถานที่ที่ได้มีการปักหมุดรับออเดอรอ์าหารไว้แล้ว
ปรากฎว่าไม่มีลูกค้าคนไหนที่ประสงค์รับสินค้า ทางพนักงาน Food 
Delivery จะท าการยกเลกิออเดอรอ์าหารทนัทีและแจง้กบัทางบรษัิทว่าไม่
มีคนประสงคท์ี่จะรบัออเดอรอ์าหารและจะส่งออเดอรอ์าหารคืนให้กบัทาง
บรษัิท ทนัทีถา้บรษัิทปิดก็จะแบง่ใหก้บัเพื่อนรว่มงานที่ท  างานดว้ยกนั แต่ก็
ยงัไดร้บัค่าส่ง และพนกังงาน Food Delivery จะไปรบัออเดอรอ์าหาร
ถดัไป
2.3การจดัการความเสีย่งที่ลกูคา้จะปักหมดุในการรบัสนิคา้ผิดพลาด

วิธีการจัดการเมื่อลูกกค้าปักหมุดรับออเดอรอ์าหารผิดพลาดเมื่อมี
ประสบการณจ์ากหลาย ๆ คนแลว้ก็จะแกไ้ขก็คือจะมีการโทรไปสอบถาม
ลูกค้าก่อนอยู่เสมอว่าลูกค้าอยู่ที่จุดไหนเหลือให้ลูกค้าบอกเส้นทางที่
ชดัเจนหรอืสะดวกรบัออเดอรอ์าหารที่อื่นก็สามารถจดัสง่ใหไ้ด้ เพื่อที่จะไป
สง่ออเดอรอ์าหารใหถ้ึงมือลกูคา้ 

ข้อเสนอแนะ

1.ต้องมีการศึกษาความเสี่ยงในการท างานของกลุ่ม
พนักงานที่มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจ
ชีวิตในการท างานเป็นพนักงานFood Deliver มากขึ้น
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาชีพในการท างาน Food 
Delivery ควรมีการสนับสนุนเพื่อที่จะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าจะมีความปลอดภัยและเป็นการลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน Food Deliver

การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ชื่อเรื่อง :ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในการท างานของพนักงาน Food Delivery ในจังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้วิจัย : นาย ณัฐชนน มาพิจารณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.กรรณิกา อุสสาสาร


