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สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

Teachers’ competency affecting students’ learning skills in the 21ST century in 
school under Nakhon Ratchasima primary education service area office 3 

 
 

พระอุดมธีรคุณ1 
Phraudomtheerakun 

 
บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 2) ศึกษาสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 45 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน 2) แบบประเมินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครู 3) แบบประเมินการพัฒนาผู้เรียน
ของครู 4) แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 5) แบบประเมินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย
ของครู 6) แบบประเมินภาวะผู้น าของครู 7) แบบประเมินการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนของครู 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนตามการประเมินของครูอยู่ในระดับระดับสูง  

2) สมรรถนะของครูที่มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียน
ของครู ระดับการจัดการเรียนรู้ของครูและระดับการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู  สามสมรรถนะนี้อธิบายความ
แปรปรวนของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนได้ร้อยละ 84.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
= .01 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้รับอิทธิพลทางตรงจากระดับการพัฒนาผู้เรียนของครู ได้รับ
                                                             
1 ผู้อ านวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย  โทร 2980 264 081 
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อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระดับการจัดการเรียนรู้ของครูและระดับการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู  
ผ่านมาทางระดับการพัฒนาผู้เรียนของครู 
 

ค าส าคัญ : สมรรถนะของครู, ศตวรรษท่ี 21, การพัฒนาผู้เรียน 
 
Abstract 

The purposes of this study were to 1) study students’ learning skills in the 21st century in 
schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3; and 2) study teachers’ 
competency affecting learning skills in the 21st century in schools under NakhonRatchasima 
Primary Education Service Area Office 3. The sample of this study consisted of students from 45 
schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area Office 3 academic year 2018. 
The instruments used in this study were 1) the evaluation type of students’ learning skills in the 
21st century, 2) the evaluation type of curriculum administration and the process of teachers’ 
instructional management in schools under NakhonRatchasima Primary Education Service Area 
Office 3; 3)teachers’ learning development evaluation type; 4) evaluation type of teachers’ 
classroom administration; 5)teachers’ analysis, synthesis and research evaluation type; 6) 
teachers’ leadership evaluation type; and 7) evaluation type of teachers’ relationship and group 
dynamic. The statistics used for data analysis were 1) mean ; 2) the standard deviation (S.D.); 3) 
the multiple regression analysis; and 5) the path analysis. The results of this study revealed that:  

1. Students’ learning skills in the 21st century was level  
2. Teachers’ competency affecting students’ learning skills in the 21stcentury was a process 

to development learning level among teachers for improving learning of students, teachers’ 
instructional model, and teachers’ classroom management model. Additionally these 
competencies also revealed that students’ learning skills had the variabilities at percentage level 
of 84.80% and statistical significant level of  = .01. Students’ learning skill in the 21st century 
was directly and indirectly affected by a process of teachers’ learning development model and 
also teachers’ classroom management model. 
 

Keyword : Teachers’ competency/ 21st century/learning development of students 
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บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ท าให้ประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกจ าเป็นต้องปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ระบบการศึกษาสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและความก้าวหน้า ในด้านเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่
สังคมโลก โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ซึ่งเป็นปัจจัยคุณภาพที่ส าคัญในความส าเร็จของการพัฒนา
ประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการใช้ชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้นครูจึง ต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด ที่คนทุกคนต้อง
เรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ การอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
   นักการศึกษาของประเทศหลายท่านได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังเช่น 
ประเวศ วะสี (2546) วิจารณ์ พานิช (2546) และธีระ รุญเจริญ (2554) ได้แสดงทัศนะถึงความส าคัญของการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพ่ือปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมนานาชาติโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ดังนั้นทุกภาคส่วน
จึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนใน
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงถูกก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ส าคัญของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาคือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรม ด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาลมุ่งเน้นให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ตามเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 
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เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษา 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาคือ การให้บุคคลมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันตลอดชีวิต จัด
การศึกษาให้กว้างขวางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ปฏิรูปให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้จัดการศึกษาทั้งด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการท าให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของ
สังคมและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาให้ยั่งยืน จัดการศึกษามุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
ท าให้สังคมมีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา จากแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ โดยมุ่ง
พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) 
 การจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามแนวทางปฏิรูปนั้น ครูจะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล โดยครู
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีสมรรถนะในการจัดการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความเข้าใจในการวิจัยในชั้นเรียน สามารถท าให้
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (อ านวย ทองโปร่ง , 2553) สอดคล้องกับสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ 
(2555) กล่าวว่า “วิกฤตการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบปัญหาการขาดแคลนครูที่มีประสิทธิภาพในการสอนนักเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยู่ในระดับต่ า” จากสภาพปัญหาและเหตุผล
ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าควรต้องพัฒนาสมรรถนะของครู เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สูงขึ้น ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ามีสมรรถนะของครูใดบ้าง ที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งผลที่ได้จะน าไปสู่การจัดและพัฒนาการศึกษาที่ดี
มีประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะของครูสมรรถนะ
ประจ าสายงานของครู 5 สมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการพัฒนาผู้เรียนของครู ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียนของครู ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยของครู และด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน
ของคร ู
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 โรงเรียน (ร้อยละ 50 ของโรงเรียน
ขนาดกลาง) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในแต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 5 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูผู้สอน 3 คน (ที่เลือกอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม) รวมผู้ให้ข้อมูล 225 คน 
 แปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรตาม คือ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ สมรรถนะประจ าสายงานของครู 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ของครู 2) 
การพัฒนาผู้เรียนของครู 3) การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยของครู 5) 
การสร้างความร่วมมือกับชุมชนของครู 
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1. เป็นแบบประเมินทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด มีค่าจ าแนกระหว่าง 0.47 – 0.75 มีค่าความเชื่อมั่นด้วยเท่ากับ 0.92 
 2. แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิร์ท 
(Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 13 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.34 – 0.72 
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89  
 3. แบบประเมินการพัฒนาผู้เรียนของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิร์ท 
(Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 15 ข้อ มีค่าอ านาจ 
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จ าแนกระหว่าง 0.59 – 0.83 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.94 
 4. แบบประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิค
เอิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ  
มีค่าอ านาจจ าแจกระหว่าง 0.46 – 0.83 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 
 5. แบบประเมินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยของครู แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิคเอิร์ท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.44 – 0.78 ค่าความเชื่อมั่น 0.85 
 6. แบบประเมินการสร้างความร่วมมือกับชุมชนของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 9 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.34 – 0.76 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ค านวณค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัว
แปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ระดับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 ค่าสถิติเก่ียวกับระดับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

ตัวแปร 
X  S.D. C.V. 

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4.25 0.31 7.29 
การจัดการเรียนรู้ของครู  4.33 0.32 7.39 
การพัฒนาผู้เรียนของครู  4.36 0.29 6.65 
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู  4.32 0.38 8.80 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยของครู  4.47 0.28 6.26 
การสร้างความร่วมมือกับชุมชนของครู 4.48 0.34 7.62 
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จากตาราง 1 แปลความหมายได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการประเมินของครูอยู่ในระดับสูง (X =4.25) ลักษณะ

ดังกล่าวนี้ของนักเรียนโรงเรียนแต่ละแห่งแตกต่างกันน้อย(C.V.=7.29) 
2. การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับสูง (X = 4.33) ลักษณะดังกล่าวนี้ของครูแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน

น้อย(C.V.= 7.39) 
  3. การพัฒนาผู้เรียนของครูอยู่ในระดับสูง (X =4.36) ลักษณะดังกล่าวนี้ของครูแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน
น้อย (C.V.=6.65) 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียนของครูอยู่ในระดับสูง (X = 4.32) ลักษณะดังกล่าวนี้ของครูแต่ละโรงเรียน
แตกต่างกันน้อย (C.V.=8.80) 

5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยของครูอยู่ในระดับสูงมาก(X =4.47) ลักษณะดังกล่าวนี้ของครูแต่
ละคนแตกต่างกันน้อย (C.V.= 6.26) 
  6. การสร้างความร่วมมือกับชุมชนของครูอยู่ในระดับสูง ( X =4.48) ลักษณะดังกล่าวนี้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันน้อย (C.V.= 7.682) 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณและค่าน้ าหนักความส าคัญ(  ) ระหว่างสมรรถนะครูทั้ง 5 
ด้านกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ตามการประเมินของครู ดังแสดงในตาราง 2 
ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณและค่าน้ าหนักความส าคัญ (  ) สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตามคือทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (  ) 
การพัฒนาผู้เรียนของครู 
การจัดการเรียนรู้ของคร ู
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยของครู 
การสร้างความร่วมมือกับชุมชนของครู 

                        .755** 
                        .542** 
                        .513** 
                        .321 
                        .100 

R 
 R 2  

                      0.885** 
                      0.782 

**p< .01 
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 จากตาราง 2 พบว่า มีเพียงการพัฒนาผู้เรียนของครู (   = 0.755) การจัดการเรียนรู้ของครู (   = 
0.542) และการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู (   = 0.513) ที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ =.01 
แต่โดยเหตุที่ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสูง (r = 0.55 – 0.93) จึงอนุมาน
ได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนของครู การจัดการเรียนรู้ของครู การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัยของครู การสร้างความร่วมมือ ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามการประเมินของครู มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 เพ่ือวิเคราะห์ให้แน่ชัดว่าตัวแปรใดที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงท าการวิเคราะห์เส้นทางระหว่างตัวแปรต้นกับตัว
แปรตามด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทางแบบพี เอ แอล (Path Analysis with LISREL : PAL) 
 
 
3. ผลวิเคราะห์เส้นทางระหว่างค่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ดังภาพประกอบ 1 และ 
ตาราง 3 
  1.00              0.15                                0.36 
     0.69 
                                 0.92 
 0.60                                                                      0.78 
                                                                     
                                  0.46 
                                         0.48 
1.00 
                                             
 
Chi – Square = 0.64  df = 1, P – Value = 0.40658, RMSEA = 0.000  ค่าเหล่านี้แสดงว่ารูปแบบมีความ
เหมาะสม 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบอิทธิพลของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง
แบบ พี เอ แอล (PAL) 

การจัดการเรยีนรู้

ของครู 

 

การบริหารจัดการ
ช้ันเรียนของคร ู

 

การพัฒนา
ผู้เรยีนของคร ู

ทักษะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 
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ตาราง 3 ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางแบบ 
พี เอ แอล (PAL)  

ตัวแปร R 2    
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
      การพัฒนาผู้เรียนของครู 
      การจัดการเรียนรู้ของครู 
      การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 
การพัฒนาผู้เรียนของครู 
      การจัดการเรียนรู้ของครู 
      การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 

0.84 
 
 
 
 
0.85 
 

 
0.78** 
0.69** 
0.48** 
 
0.92** 
0.46** 

**p< .01 
 
จากภาพประกอบ 1 และตาราง 3 อธิบายได้ดังนี ้
    1. ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อระดับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาผู้เรียนของครู( 
=0.78) การจัดการเรียนรู้ของครู (  =0.69) และการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู(  =0.48) อธิบายความ
แปรปรวนของทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 84.00 (R 2 = 0.84) 
  2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการพัฒนาผู้เรียนของครู คือ การจัดการเรียนรู้ของครู (  =0.92) และ
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู (  =0.46) สองตัวแปรนี้อธิบายความแปรปรวนของระดับการพัฒนาผู้เรียนของ
ครู ได้ร้อยละ 85.80 (R 2 = 0.85)   
   เพ่ือให้เห็นขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในตาราง 4  
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ตาราง 4 ขนาดของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 
ตัวแปรต้น 

ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ขนาดของอิทธิพล 

ทางตรง ทางอ้อม รวม 
การพัฒนาผู้เรียนของครู 
การจัดการเรียนรู้ของคร ู
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู 

0.78 
0.69 
0.48 

- 
0.12 
0.21 

0.78 
0.81 
0.69 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ครูประเมินว่าทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อยู่ในระดับสูง ( X = 4.25) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและมีสุขภาพที่ดี มีความรักชาติและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ก าหนดตามหลักสูตร โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5  
ประการคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีนักเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ คือ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้น าหลักสูตรแกนกลางเป็นแม่แบบในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน ครูจึงจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ด้าน และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน กับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีความสอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อยู่ใน
ระดับสูง สอดคล้องกับผลการวิจัยของเพียร์สัน (Pearson, 2014) แม็คอินไทม์โอดอม (McIntyre-Odoms, 2015) 
ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง (2557) ที่วิจัยพบว่า ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง 
 2. เมื่อวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางแบบพี เอ แอล (PAL) พบว่า สมรรถนะครูที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
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เขต 3 ตามการประเมินของครู ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนของครู(  =0.78) การจัดการเรียนรู้ของครู(  =0.69) และ
การบริหารจัดการชั้นเรียนของครู(  =0.48) อธิบายความแปรปรวนของทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ร้อยละ 84.00 (R 2 = 0.84) มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  = .01 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนของครู เป็นความสามารถ
ของครูในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของครู ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ครู ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยของครู ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทยของครู 
ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนของครู ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนของครูจึงมีอิทธิพลต่อทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ของครู การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู การใช้และพัฒนานวัตกรรมของครูและการใช้และ
พัฒนานวัตกรรมของครู ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครูจึงมีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่วนการ
บริหารจัดการชั้นเรียนของครูเป็นความสามารถของครูในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรียนของครู การก ากับดูแลชั้นเรียนของครู องค์ประกอบดังกล่าว ไม่ใช่สิ่งที่ครูมีมาแต่ก าเนิดแต่
เน้นสิ่งที่ได้จากการศึกษา ฝึกฝนและจากการปฏิบัติงานของตนเองเป็นส าคัญ ดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียนของ
ครู จึงมีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังที่สิงห์ แกรนด์วิลล์และดิกกา (Singh, Granville and 
Dicka, 2002) กล่าวไว้ว่า ตัวแปรจิตพิสัยส่งผลอย่างมากต่อความส าเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของครู อันส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนที่สูงขึ้นซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู ท าให้ครูปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย (ส าเริง บุญเรืองรัตน์ สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์และนิคม นาคอ้าย, 2550)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือให้
ครูได้รับการพัฒนาตนเองอันจะส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนของครูการจัดการเรียนรู้ของครู และส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียน
ของครู ซึ่งส่งผลในการพัฒนาสมรรถนะของครูและเสริมสร้างทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินเครื่องมือ
ในการวิจัย ประกอบด้วย ดร.พระครูสุวัฒนธรรมาภารณ์ ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่องดร.บุญช่วย พาณิชกุล ผศ.ดร.ดวงพร ค า
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ศึกษาแนวโน้มการน าคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ยึดรั้งบนลาดเอียงที่มีผลต่อการพังทลายของดิน 
A Study of the trend of using bamboo reinforced concrete  

on the earth slope that affects soil landslide 
 

สุรชัย อ านวยพรเลิศ1 และ พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ2     
Surachai Amnuaypornlert  and Pongpan Kanjanakaroon 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในมวลดินที่มีผลต่อวิเคราะห์เสถียรภาพของลาด
เอียงตามธรรมชาติ บริเวณอาคารเรียนวิศวกรรมโยธา โดยทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินโดยเก็บตัวอย่าง
ที่ความลึกสูงสุด 1.00 เมตร จ านวน 9 หลุม และก าหนดคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในมวลดินรูปแบบการจัดเรียงแบบ
สี่เหลี่ยมระยะห่าง 1.20 x 1.20 เมตร จ านวน 9 จุด และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป .จาก
การศึกษาพบว่าเมื่อน ามาจ าแนกประเภทโดยวิธี USCS คุณสมบัติของดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อนปนทราย

และได้ค่าความเชื่อมแน่นของดิน (C).เท่ากับ 3.25 ถึง 5.51.ตันต่อตารางเมตร,ค่า ∅ เท่ากับ.15.4.ถึง.39.7.องศา, 

γ เท่ากับ.1.274.ตันต่อลูกบาศก์เมตร และเปอร์เซ็นต์ความชื้นในมวลดินเท่ากับ.29.4.เปอร์เซ็นต์ และน าข้อมูลที่
ได้ก าหนดเป็นตัวแปรส าหรับวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูป ก าหนดมุมลาดเอียงที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่จริงเท่ากับ 37 
องศา ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อน าโปรแกรม  Slope/W ที่ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Limit Equilibrium 
Method และใช้ Finite Element Method ให้ผลการทดสอบที่ เด่นชัดที่สุดมีค่า FS. เท่ากับ 6.744 เมื่อ
เปรียบเทียบกับลาดเอียงที่ไม่มีการเสริมแรงพบว่าค่า FS. มีค่าเพ่ิมขึ้นเท่ากับร้อยละ 15.20 แสดงให้เห็นว่าการใส่
คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ซางในมวลดินสามารถช่วยเพิ่มอัตราส่วนความปลอดภัยและลดการพังทลายของดินได้ 
 
ค าส าคัญ: ไม้ไผ่ซาง, LEM, FEM, โครงข่ายสี่เหลี่ยมและโปรแกรมส าเร็จรูป 
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Abstract  
 The objective of this study was to study the reinforced bamboo concrete in the soil mass 
that affected natural slope stability on hillside at faculty of civil engineering building.  The soil 
samples were tested at a maximum depth is 1.00 meters and taken from 9 points. And bamboo 
reinforced concrete in the soil mass, and planting alignment pattern by square which rectangular 
arrangement, spacing 1.20 x 1.20 m, 9 points and the data were analyzed with the software 
program, the testing result of soil properties could classify as CL. The testing shown that C value 

was 3.25 – 5.51  t/m2, ∅ value was 15.4  – 39.7 degree, γ value was 1.274  t/m3, and percent of 
soil moisture was 29.4%. When analyze the soil properties obtained from the testing by program 
by specifying slope angle as same as the actual slope at 37 degree. The result shown program 
slope/w the most obvious result of analysis by limit equilibrium method and finite element 
method is factor of safety value was increased by 6.744 when comparing slope with reinforcement 
the result shown factor of safety value was increased by 15.20% up. Therefore reinforcement of 
concrete with bamboo has a tendency to prevent the soil landslide. 
 
Keywords: Dendrocalamus, LEM, FEM, rectangular grid pattern and program 
 
บทน า 

เหตุการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ซึ่งภัย
พิบัติทางธรรมชาติในโลกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภัยจากน้ าและลมฟ้าอากาศ ภัยจากธรณีพิบัติ 
และภัยพิบัติทางชีวภาพ ในภัยพิบัติทั้ง 3 ประเภทนี้ ภัยที่เกิดจากธรณีพิบัติก่อให้เกิดอันตรายและเกิดความ
เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นโดยฉับพลันและรุนแรงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การพังทลายของลาด
ดินเป็นภัยพิบัติทางธรณีวิทยาอย่างหนึ่งโดยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งในทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย [1] ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดินเนื่องจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีประชากรเข้าพัฒนาพื้นที่อาศัยอยู่ตามที่ลาดเชิงเขา สาเหตุที่ก่อให้เกิดดินพังทลาย
ในประเทศไทยมี 2 ปัจจัย ได้แก่ การเกิดแผ่นดินไหวและเกิดจากฝนตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยจึงท าให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ปริมาณ
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น้ าฝนมากกว่า 100-300 มิลลิเมตรต่อวันและหน้าดินขาดรากพืชยึดเหนี่ยวปกคลุมบริเวณท่ีลาดชันสูงเชิงเขาจนท า
ให้เกิดการพังทลาย [2] 

จากเหตุการณ์ดินถล่มจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม 2554 ปริมาณฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของ
พายุท าให้เกิดดินถล่มพ้ืนที่หลายจุดในภาคใต้ ซึ่งท าให้บ้านเรือนหลายหลังและรถยนต์หลายคันเสียหาย อีกทั้งมี
ผู้เสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า 12 ราย [3]  การพังทลายของดินสันนิษฐานว่าพ้ืนที่บริเวณมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมและไม่มี
ต้นไม้ปกคลุม มีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายต่างกัน เพราะพ้ืนที่มีต้นไม้ปกคลุมมีรากของต้นไม้ยึดมวลดินและ
เกิดการยึดตัวกันระหว่างดินกับรากพืชท าให้โอกาสพังทลายของดินมีน้อยกว่าพ้ืนที่ไม่มีต้นไม้ แสดงให้เห็นว่าราก
พืชมีส่วนช่วยยึดและยังสามารถดูดซับน้ าในมวลดินในช่วงเวลาฝนตกในขณะหนึ่งและน้ าเป็นสาเหตุให้ดินเกิดการ
อุ้มน้ าและขยายตัวท าให้ความแข็งแรงของดินลดลงเป็นสาเหตุให้ดินพังทลาย  [4] จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง นักวิจัยมุ่งศึกษาในเรื่องการรักษาเสถียรภาพของดินลาด โดยการป้องกันที่ผิวหน้ามวลดิน เสริมก าลังโดย
ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีการทดสอบคุณสมบัติของดินและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน 
โดยใช้โปรแกรมเฉพาะทางเพ่ือวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน ซึ่งโปรแกรม KUslope เป็นโปรแกรมที่สามารถ
วิเคราะห์โดยพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรม RE5 โดยใช้หลักการสมดุลย์ในการค านวณ โดยก าหนดแนวลักษณะ
ผิวการเคลื่อนพังเป็นส่วนโค้งและไม่เป็นโค้งของวงกลมสามารถก าหนดชั้นดินที่แตกต่างกันได้หลายชั้นและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบของความดันน้ าได้โดยก าหนด Piezometric Surface หรือ Pore Water Pressure Ratio 
และมีความยืดหยุ่นในการควบคุมรัศมีและจ านวนวงกลมที่คาดว่าจะพังทลาย ตลอดจนมีความสามารถในการ
ค านวณหาจุดที่มีค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ต่ าที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5]  ในขณะเดียวกันยังมีการศึกษา
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยใช้หลักการ Finite Element Method ร่วมกับการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อน
ตัวของเข็มพืดส าหรับงานขุดค้ ายันในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ  [6] และวิเคราะห์ค่าการเคลื่อนตัวทางด้านข้าง ซึ่ง
ใช้ Soil model ชนิด elasto plastic ประเภท elastic-perfectly plastic พารามิเตอร์ที่ส าคัญในการวิเคราะห์ 
คือ ค่าโมดูลัสของดิน (Eu) และค่าสัมประสิทธิ์แรงดันด้านข้างแบบสถิต (Ko) ในรูปของหน่วยแรงรวม ซึ่งสามารถ
อธิบายค่าการเคลื่อนตัวทางด้านข้างในระยะแรกของการขุดจะให้ผลที่แตกต่างจากการวัดจริงในสนามแต่ในระยะ
ท้ายๆ ของการขุดจะให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวัดจริงในสนามมากขึ้นทั้งนี้ เนื่องจากการใช้ค่า Eu เป็น
ค่าคงที่ไม่คิดผลของการเปลี่ยนแปลง stress level [7]  นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยกรมทางหลวงชนบท
เกี่ยวกับผลการทรุดตัวในแนวดิ่งโดยใช้โปรแกรมท่ีใช้หลักการสมดุลย์ในการค านวณ ร่วมกับการวิเคราะห์แรงดันน้ า
โดยใช้หลักการ Finite Element Method เพ่ือวิเคราะห์เสถียรภาพคันทางถนนเลียบคลองและถนนบริเวณพ้ืน
ที่ดินออน ซึ่งโปรแกรม SLOPE/W มีความโดดเดน คือ มีทฤษฏีการค านวณรูปแบบในการวิเคราะหผิวเคลื่อนพัง
และแรงกระท าภายนอกที่สามารถปรับเปลี่ยนไดหลายรูปแบบและยังสามารถประยุกตใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืน
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ในชุดเดียวกันไดเปนอยางดีเปนโปรแกรมที่ใชงานสะดวกงายตอการก าหนดปญหาและมีประโยชนในการวิเคราะห
เกี่ยวกับปัญหาเสถียรภาพของเชิงลาดตางๆ เปนอยางมากเนื่องจากมีขอบเขตการวิเคราะหที่ครอบคลุมในเกือบทุก
ปัญหามีทฤษฎีที่หลากหลายใหเลือกเพ่ือใหเราสามารถใชใหเหมาะกับในแตละปญหารวมทั้งการก าหนดแบบพิเศษ
อ่ืนๆ เชน การเสริมแรงโดยวัสดุสังเคราะห การมีแรงภายนอกมากระท าและแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว             
เปนตน [8] นอกจากนี้ยังมีผู้ศึกษาการเพ่ิมเสถียรภาพของดินโดยการใช้ Soil Nail ซึ่งวิวัฒนาการมาจาก วิธีการขุด
อุโมงค์ใหม่ออสเตรีย ซึ่งเป็นระบบส าหรับการขุดเจาะใต้ดินในหิน วิธีการนี้ประกอบด้วยเหล็กเสริมที่แฝงอยู่ในหินที่
ใช้โดยการประยุกต์ใช้ Shot Crete เสริม แนวคิดของการรวมเหล็กเสริม passive และ Shot Crete นี้ยังได้รับการ
น าไปใช้กับการรักษาเสถียรภาพของลาดดินตั้งแต่ต้นปี 1960 โปรแกรมแรกของ Soil Nail ถูกน ามาใช้ในปี 1972 
ส าหรับโครงการรถไฟที่ขยับขยายใกล้กับ Versailles,ฝรั่งเศส Soil Nail ถูกน ามาใช้เพ่ือรักษาเสถียรภาพของลาด
ชันสูง จ านวน 18 พ้ืนที่ประกอบด้วยดินปนทราย วิธีการนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่จะช่วยลดเวลาใน
การก่อสร้างลงเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ [9] 

เนื่องจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในมวลดินยังมีไม่มากนัก ทาง
คณะผู้ศึกษาจึงสนใจค้นคว้าเกี่ยวกับชนิดไม้ไผ่ในภาคเหนือและน ามาเสริมในคอนกรีต โดยอาศัยแนวคิดก่อสร้างวิธี
เดียวกันกับ Soil Nail และน ามาเสริมก าลังในดินที่มีระดับความลึกไม่เกินกว่า 1.20 เมตร เป้าหมายเพ่ือหา
แนวทางช่วยลดปัญหาการเกาะเซาะและการพังทลายระดับความลึกตื้นและเพ่ือเป็นแนวทางช่วยลดใช้วัสดุอุปกรณ์
น าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาช่างในท้องถิ่น ดังนั้นทางคณะผู้ศึกษาได้สนใจเน้นการศึกษา
การป้องกันการพังทลายของหน้าดินโดยศึกษาเกี่ยวกับการน าคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในมวลดินในรูปแบบการจัดวาง
แบบสี่เหลี่ยมและพิจารณาลักษณะการพังทลาย โดยอาศัยผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุในห้องปฏิบัติการและ
การทดสอบในภาคสนามน าค่ามาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไม่มีการเสริมแรงในมวลดิน โดยน าข้อมูลมาทดสอบและ
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความปลอดภัยของการพังทลายของดินโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาทางผู้ศึกษาท าการก าหนดพ้ืนที่ศึกษาบริเวณเชิงเขาอาคารเรียนวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขนาด 8.0x12.0 เมตร ภายใต้ลาดเอียงตาม
ธรรมชาติ เท่ากับ 37 องศา โดยได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 น าวัสดุมาทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ คือ ไม้ไผ่ซางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 4-5 เซนติเมตร, ดินบนลาดเอียง และการออกแบบ
ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต ตามมาตรฐาน ACI-211.1 อ้างอิงจากการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต 
[10]  ก าหนดก าลังรับแรงอัดประลัยที่ 280 ksc หลังจากนั้น ส่วนที่ 2 ท าการทดสอบระบบปริมาณน้ าฝนวิฤตเพ่ือ
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ใช้ในการทดสอบบนพ้ืนที่ศึกษา ขนาด 4.0x8.0 เมตร และก าหนดต าแหน่งระยะวางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ พร้อม
ติดตั้งสิ่งปกคลุมและระบบท่อน้ าส าหรับจ าลองปริมาณน้ าฝน ต่อจากนั้น น าท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
เซนติเมตร เจาะลงในดินให้ได้ความลึกท่ีก าหนด เท่ากับ 1.20 เมตร ดังภาพที่ 1 แล้วเทคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จ านวน 
9 จุด แล้วให้คอนกรีตอายุครบ 28 วัน แล้วท าการทดสอบแบบจ าลองในสภาพจริงตามธรรมชาติ หลังจากนั้น ท า
การทดสอบแรงดึงถอนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในมวลดิน แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดวิเคราะห์เสถียรภาพโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเจาะส ารวจดินและเก็บตัวอย่างดินเพ่ือน ามาทดสอบ 
 
การน าตัวอย่างดินทดสอบหาคุณสมบัติของดิน 

หลังจากที่ท าการเจาะลงไปในชั้นดินเพ่ือเก็บตัวอย่างดินทดสอบคุณสมบัติต่างๆของดินตามความลึกให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน [11]  คือ  

- การเจาะเก็บตัวอย่างชั้นดินบริเวณท่ีไม่มีการคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ซาง  
- การเจาะเก็บตัวอย่างชั้นดินบริเวณท่ีมีการคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ซาง  
น าตัวอย่างดินที่ได้ทดสอบหาคุณสมบัติ พ้ืนฐานโดยทั่วไป หาค่าต่างๆจากการท าการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการ เช่น Atterberg’s Limit, Specific Gravity, Total Unit Weight, และ Sieve Analysis ตาม
ลักษณะการกระจายตัวของเม็ดดิน เพ่ือน ามาจ าแนกประเภทของดินในทางวิศวกรรมแบบ Unified Soil 
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Classification System (USCS) และทดสอบค่า Field density เพ่ือควบคุมความหนาแน่นตามธรรมชาติ และ
ทดสอบก าลังรับแรงเฉือนของโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง ตามคุณสมบัติความเชื่อมแน่นและมุมเสียดทานของมวลดิน
ดิน หนังสือคุณสมบัติและการทดสอบวัสดุ การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงเป็นการทดสอบหาแรงเฉือนของเนื้อวัสดุ
ทั้งทรายและดินเหนียว รวมทั้งหินผุบางชนิด วิธีการทดสอบเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่าย การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะ
เป็นการทดสอบดินที่ไม่สามารถทดสอบในสนามได้ เนื่องจากอุปกรณ์ในการทดสอบมีมากหรือมีขั้นตอนในการ
ทดสอบยุ่งยาก และต้องจ าลองให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวอย่างดิน ค่าก าลัง
ต้านทานของแรงเฉือนของดินจะขึ้นอยู่กับมุมเสียดทานภายในเม็ดดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ า
ในดิน ขนาดของเม็ดดินและความหนาแน่นของดิน ทางคณะผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (direct 
shear test) แบบ Unconsolidated Undrain (UU) ใช้มาตรฐาน ASTM D 3080-98: 2004 ส าหรับค่าก าลัง
ต้านทานต่อแรงเฉือนของดินสามารถหาได้ดังสมการที่  1 [12] เมื่อทดสอบตัวอย่างดินแล้วเสร็จ น ามาหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง Shear Stress และ Horizontal Deformation ในแต่ละน้ าหนักกดทับสูงสุดและเมื่อได้ค่า
ดังกล่าวแล้วน ามาหาความสัมพันธ์ระหว่าง Normal Stress และ Maximum Shear Stress จะได้ค่า c  และ ค่า 

  
tanc                                                (1) 

โดยที่  
       = หน่วยแรงเฉือนที่จุดพังทลาย 
     c  = แรงยึดเหนี่ยว 
           = หน่วยแรงกดตั้งฉาก (Normal stress) ทั้งหมดบนระนาบแรงเฉือน 
         = มุมเสียดทานภายใน (Angle of Internal Friction) 

 
การเสริมวัสดุเสริมแรง 
 เมื่อก าหนดพ้ืนที่และออกแบบส่วนผสมคอนกรีตแล้วเสร็จ ต่อจากนั้นท าการน าท่อเหล็กเจาะดินความลึก 
1.20 เมตร แล้วเทคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยให้มีระยะการวาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ลักษณะรูปแบบสี่เหลี่ยม
ตามระยะท่ีก าหนดไว้ ดังภาพที่ 2 (ก) และ (ข) 
แบบจ าลองการทดสอบในภาคสนาม 
 การทดสอบในภาคสนามหลังจากที่ได้ท าการจ าลองปริมาณน้ าฝนโดยการสเปรย์น้ าให้มีปริมาณมากกว่า  
100-300 มิลลิเมตรต่อวัน อ้างอิงจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [13] การ
วัดปริมาณน้ าให้น้ าตกลงในภาชนะรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระบอกเป็นขนาด 20 เซนติเมตร 
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น้ าจะตกผ่านปากกระบอกลงไป ตามท่อกรวยสู่ภาชนะรองรับน้ าไว้เมื่อต้องการทราบปริมาณน้ าสามารถใช้ไม้
บรรทัดหยั่งความลึกของน้ า หรือใช้ภาชนะแก้วตวงที่มีมาตราส่วนแบ่งไว้ส าหรับอ่านปริมาณน้ าเป็นเซนติเมตร 
ต่อจากนั้นท าการติดตั้งระบบกระจายน้ าด้วยสปริงเกอร์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ า
ปิดเปิด  
 
การวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

การศึกษาใช้โปรแกรมเฉพาะทางจ านวน 3 โปรแกรม ประกอบด้วยโปรแกรม KUslope 2.1 ซึ่งใช้
หลักการวิเคราะห์แบบ Limit Equilbrium Method (LEM) จากงานวิจัยพบว่าการวิเคราะห์การพังทลายเป็นที่
นิยมใช้ในการค านวณ คือ Simplified Bishop Method ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงสนใจที่จะเลือกการวิเคราะห์
แบบ Simplified Bishop มาท าการศึกษาและสามารถวิเคราะห์หาค่าความปลอดภัยได้ดังสมการที่ (2) 

        ' '

'

1 (cos ) ( (cos )) tan

tansin
cos(1 tan )

c l W ul
F

W

F

  




 
  

  
 
  




                                (2) 

เมื่อ 
 W    = น้ าหนักของแต่ละชิ้น 
 '

N   = ก าลังปกติที่ฐานของชิ้น 
     = มุมของความโน้มเอียงที่ฐานของชิ้น 
 u     = แรงดันน้ า 
 l      = ความยาวของส่วนโค้งที่ฐานของชิ้น 
 T     = แรงเฉือนที่ฐานของชิ้น  

โปรแกรม PLAXIS ใช้หลักการในการวิเคราะห์แบบ Finite Element Method (FEM) เป็นวิธีเชิงตัวเลข 
(Numerical Method) วิธีหนึ่งที่ใช้ส าหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์และเป็นวิธีที่นิยมใช้วิเคราะห์ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์อย่างกว้างขวาง สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความความเค้นได้ไม่ว่าวัสดุนั้นจะ
อยู่ในสภาพยืดหยุ่น (Elastic) หรือในสภาพยืดตัว (Plasitc) โดยทั่วไปวิธีการขึ้นอยู่กับขีดจ ากัด conditions สมดุล
มักใช้ในปัญหาเสถียรภาพความลาดชันเพราะความเรียบง่าย แต่วิธีการดังกล่าวต้องการสมมติฐานบางอย่างในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทราบแน่ชัด ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาวิธีการองค์ประกอบจ ากัด 
FEM จะถูกน าไปวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพความลาดชัน 
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(ก)  แปลนลาดเอียงที่ศึกษา 2 ลักษณะ 

 
(ข)  รูปตัดด้านข้างลาดเอียงที่ฝังในมวลดินด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 

ภาพที่ 2 แบบแปลนและรูปตัดลาดเอียงที่ศึกษา 
 

โปรแกรม SLOPE/W ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Limit Equilbrium Method ร่วมกับการวิเคราะห์แรงดัน
น้ าโดยใช้หลักการ Finite Element ดังสมการที่ (2) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานพบว่าดินบนลาดเอียงที่ศึกษามีเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยเฉลี่ย 17.73 
เปอร์เซ็นต์ ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 เท่ากับ 66.6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพิกัดความเหลวเท่ากับ (LL) เท่ากับ 45 
เปอร์เซ็นต์ พิกัดพลาสติก (PL) เท่ากับ 27 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีพลาสติก (PI) เท่ากับ 19 เปอร์เซ็นต์ จากการจ าแนก
ประเภทของดินแบบ Unified Soil Classification System (USCS) เป็นดินประเภท CL เป็นดินที่มีลักษณะเป็น
ดินเหนียวปนทราย ดินกลุ่มเม็ดละเอียด 
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การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงของดินโดยวิธี UU จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนกับการ
เคลื่อนตัวด้านข้าง ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 4 ซึ่งมีความชื้นของดินตามธรรมชาติ โดยใช้น้ าหนักกดทับตัวอย่าง 
2, 4 และ 8 กิโลกรัม ตามล าดับ จากการทดสอบด้วยอัตราการเฉือนคงที่สามารถสรุปได้ด้วยกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยแรงเฉือนและการเคลื่อนตัวด้านข้าง 

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดสูงสุดของแรงเฉือนกับความเค้นได้แสดงในภาพที่ 3 ท าการค านวณหาค่าความ
เชื่อมแน่นและค่ามุมเสียดทานภายในได้ผลดังนี้คือ ค่า C เท่ากับ 3.2541 ตันต่อตารางเมตร, ค่า ø เท่ากับ 39.72 
องศา ค่า 2

R เท่ากับ 0.9516 และจากกราฟได้สมการแนวโน้ม y เท่ากับ 0.8308 x + 3.2541 
ในการศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพลาดเอียงซึ่งต้องพิจารณาคุณสมบัติของดินประกอบด้วยค่า  C และ ø 

เป็นหลัก ดังภาพที่ 4 จากการศึกษาก าลังรับแรงเฉือนโดยวิธี Direct Shear Test จึงเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบ 
Unconsolidated – Undrained Test UU เพราะจากการศึกษามีค่า  C น้อยที่สุด ซึ่งดินในสภาพจริงจะมี
คุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับวิธีการทดสอบแบบ Unconsolidated – Undrained Test UU มีลักษณะไม่อัด
ตัวคายน้ า เพราะฉะนั้นจึงเลือกใช้ค่าในวิธีการทดสอบแบบแบบ Unconsolidated – Undrained Test UU มาใช้
วิเคราะห์ในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผลทดสอบ Direct Shear ของตัวอย่างดิน          ภาพที่ 4 วิธีหาค่า C และค่า ø ของดิน 
 
หลังจากน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม  SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจ าลองให้ไม่มีการ

เสริมแรงด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และมีการอิ่มตัวด้วยน้ า ก าหนดมุมลาดเอียง เท่ากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผล
การค านวณอย่างเด่นชัด พบว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ าสุด (Min.FS.) ของดินมีค่าเท่ากับ 5.854 (Simplifed 
Bishop) ดังแสดงในภาพที่ 5 
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จากการวิเคราะห์ในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจ าลองให้มีการเสริมแรงด้วยคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่และมีการอ่ิมตัวด้วยน้ า ก าหนดมุมลาดเอียง เท่ากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการค านวณอย่าง
เด่นชัดพบว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ าสุด (Min.FS.) ของดิน มีค่าเท่ากับ 6.744 (Simplifed Bishop) ดัง
แสดงในภาพที ่6 

จากการวิเคราะห์ในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจ าลองที่ไม่มีเสริมแรงด้วยคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่และไม่มีการอ่ิมตัวด้วยน้ า ก าหนดมุมลาดเอียง เท่ากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการค านวณอย่าง
เด่นชัดพบว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ าสุด (Min.FS.) ของดิน มีค่าเท่ากับ 7.529 (Simplifed Bishop) ดัง
แสดงในภาพที่ 7 
 
 

 
ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรม SLOPE/W ลาดอียงที่ไม่มีการเสริมแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์โดยโปรแกรม SLOPE/W ที่มีการเสริมแรงด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 

Simplifed  Bishop  

 3.122 

ความสูง (m.) 

ความยาว (m.) 
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ภาพที่ 7 การวิเคราะห์โดยโปรแกรม SLOPE/W ที่ไม่มีการเสริมแรงด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่และไม่มีการอ่ิมตัว
ด้วยน้ า 

จากการวิเคราะห์ในโปรแกรม SLOPE/W โดยพิจารณาลักษณะแบบจ าลองที่มีเสริมแรงด้วยคอนกรีตเสริมไม้
ไผ่และไม่มีการอ่ิมตัวด้วยน้ า ก าหนดมุมลาดเอียง เท่ากับ 37 องศา ซึ่งสามารถแสดงผลการค านวณอย่างเด่นชัด
พบว่าค่าอัตราส่วนความปลอดภัยต่ าสุด (Min.FS.) ของดิน มีค่าเท่ากับ 8.087 (Simplifed Bishop) ดังแสดงใน
ภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์โดยโปรแกรม SLOPE/W  
ที่มีการเสริมแรงด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่และไม่มีการอ่ิมตัวด้วยน้ า 

ความสงู (m.) 

ความยาว (m.) 

ความยาว (m.) 

ความสูง (m.) 
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โปรแกรม SLOPE/W ใช้หลักการในการวิเคราะห์แบบ Limit Equilbrium Method ร่วมกับ Finite 
Element Method ซึ่ง SLOPE/W จะน าเอา Finite Element Method มาใช้ในการวิเคราะห์แรงดันน้ า ซึ่งจะ
พิจารณาค่า FS. ทุกครั้งในปริมาณน้ าที่เพ่ิมข้ึน เพราะหลักการดังกล่าวจะอาศัยฟังก์ชั่นค่าระดับของน้ าไปตามแนว
ทีก่ าหนดไว้ และทุกครั้งจะเอาค่ากลับไปค านวณในฟังก์ชั่น Finite Element Method และส่งค่าเข้าไปค านวณชั้น
น้ าแรงดันน้ าในแต่ละชิ้นส่วน หลักการวิเคราะห์โดยเอาผลรวมของโมเมนต์ต้านทานและผลรวมของโมเมนต์กระท า
แต่เมื่อมีการน าเอาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ยึดรั้งในมวลดิน แรงดันน้ าจะชะลอตัวลงตามความลึกของการเสริมท าให้ดิน
มีก าลังรับแรงเฉือนเพ่ิมขึ้น ซึ่ง SLOPE/W จะมีความแม่นย า กรณีศึกษาระดับความลึกตื้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
โปรแกรม KUslope 2.1 ใช้หลักการในการวิเคราะห์แบบ Limit Equilbrium Method และเพ่ิมระดับน้ าในการ
วิเคราะห์ เมื่อฝังไม้ไผ่ลงลาดเอียง ผลการค านวณค่า FS. ที่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เมื่อพิจารณาโปรแกรม 
PLAXIS ใช้หลักการในการวิเคราะห์แบบ Finite Element Method  ในการวิเคราะห์จึงมีความละเอียดในการ
วิเคราะห์แม่นย ากว่าโปรแกรมอ่ืน แต่ในกรณีที่มีการเสริมก าลังซึ่งโปรแกรม PLAXIS เวอร์ชั่นที่น าค านวณนี้ไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์สภาพดินที่มีการเสริมก าลังในลักษณะเหมือนกับ Soil Nail และต้องมี Plug In เสริมใน
การวิเคราะห์จึงไม่แสดงผลการวิเคราะห์ที่แน่นอนและแม่นย า 
 
ตารางท่ี 1 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยแบบไม่มีคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และอ่ิมตัวด้วยน้ าที่ผิวลาดเอียง (NBW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 

NBW 
KUslope 2.1 37 5.608 
SLOPE/W 37 5.854 
  PLAXIS 37 6.330 

 
ตารางท่ี 2 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยแบบมีคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และอ่ิมตัวด้วยน้ าที่ผิวลาดเอียง (BW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 
BW 

KUslope 2.1 37 5.608 
SLOPE/W 37 6.744 
  PLAXIS 37 6.330 
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ตารางท่ี 3 สรุปค่าอัตราส่วนความปลอดภัยแบบไม่มีคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และไม่อ่ิมตัวด้วยน้ า (NBNW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 

NBNW 
KUslope 2.1 37 7.549 
SLOPE/W 37 7.529 
  PLAXIS 37 6.330 

 
ตารางท่ี 4 สรุปค่าอัตราส่วนความปลอดภัยแบบมีคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และไม่อ่ิมตัวด้วยน้ า (BNW) 

โปรแกรม Slope 
FS. 

BNW 
KUslope 2.1 37 7.549 
SLOPE/W 37 8.087 
  PLAXIS 37 6.330 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

จากผลการศึกษาเสถียรภาพของลาดดินที่ไม่มีการเสริมก าลังและเสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่ 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย พ้ืนที่ป่าลาดเชิงเขาบริเวณอาคารเรียนวิศวกรรม
โยธา มีการทดสอบคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรมโดยวิธี .USCS.จ าแนกดินออกได้เป็น 1 ชนิด คือ ตัวอย่างดินที่
ความลึก สูงสุด เท่ากับ 1.20 เมตร เป็นดินประเภท CL เป็นดินเหนียวปนทรายที่มีค่าพลาสติกต่ า จากการทดสอบ
แรงเฉือนโดยตรงของดินแบบ UU จะได้ค่า Cเท่ากับ 3.2541 และได้ค่า Ø เท่ากับ 39.72 ก าหนดการเสริมก าลัง
ด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผในดินที่ความลึก 1.20 เมตร ระยะห่างการวาง 1.20 x 1.20 เมตร จากการทดสอบ
ภาคสนามในสภาวะดินอ่ิมตัวด้วยน้ า พบว่า ดินที่ไม่มีการเสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่กับดินที่มีการเสริม
ก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่ หน้าดินมีถูกกัดเซาะเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เกิดการพังทลายของลาดดิน จากนั้นน าค่า
คุณสมบัติของดินมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม KUslope 2.1, Slope/w และ Plaxis เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างดินที่
ไม่มีการเสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่กับดินที่เสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่ เมื่อน าค่าคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม KUslope 2.1, Slope/w และ Plaxis โดยการ
วิเคราะห์สภาวะดินอ่ิมตัวด้วยน้ าที่ไม่มีการเสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่กับดินที่มีการเสริมก าลังด้วย
คอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่ ที่ความลาดชัน 37องศา ค่า F.S เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่เสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้
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ไผ่ พบว่า ค่า.F.S..โปรแกรม KUslope 2.1 มีค่าเท่ากับดินที่ไม่มีการเสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ่ เนื่องจาก
วัสดุเสริมก าลังมีความลึกไม่เพียงพอ โปรแกรม Slope/w พบว่า ค่า F.S.เพ่ิมขึ้นจาก 5.675 เป็น 6.744 และ
โปรแกรม Plaxis พบว่า ค่า.F.S..ลดลงจาก 6.338 เป็น 1.267 ดังนั้นการเสริมก าลังด้วยคอนกรีตร่วมกับไม้ไผ
สามารถเพ่ิมอัตราส่วนความปลอดภัยในการเกิดภัยธรณีพิบัติเพ่ิมมากขึ้นกว่าดินที่ไม่มีการเสริมก าลังด้วยคอนกรีต
ร่วมกับไม้ไผ่ จากการศึกษาได้เปรียบเทียบโปรแกรม KUslope 2.1, Slope/w และ Plaxis ทั้ง 3 โปรแกรมมี
คุณสมบัติที่ต่างกัน โดยที่โปรแกรม  KUslope 2.1 และ โปรแกรม Slope/w ในการค านวณค่า FS. ได้ผลลัพธ์ใน
ทิศทางเดียวกันแต่ผลลัพธ์ของโปรแกรม Slope/w มีค่าความปลอดภัยที่มากกว่าเนื่องจากมีรูปแบบการวิเคราะห์
แรงดันน้ าใช้ Finite Element Mehod เข้ามาช่วยในการค านวณจึงมีค่าที่แม่นย ากว่าโปรแกรม  KUslope 2.1 
ขณะเดียวกันโปรแกรม Plaxis เมื่อค านวณแรงดันน้ าเข้าไปในโปรแกรมจะมีค่า FS. ที่แปรปรวนเนื่องจากจะต้องมี 
Plug In PlaxFlow เข้ามาเพ่ิมเติมจึงจะค านวณค่าได้แม่นย ามากกว่าเดิม  
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การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

Road and Traffic Safety Management for ASEAN Community of Pai District,  
Mae Hong Son Province. 

 
นวพร จารุมณ1ี 

Nawaporn Jarumanee 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือศึกษาการจัดการ
ความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัย
การจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้แบ่งการ
ด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ส่วนที่สองเป็นการตอบแบบสอบถาม และในส่วน
ที่สามเป็นการประชุมระดมความคิด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ทั้ง 5 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้ขับขี่, ด้านยานพาหนะ, ด้านถนน, ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านที่กฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย ส าหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน แบ่งออกได้เป็น 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่  
ต ารวจจราจร กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ เช่น สมาคมอาสาสมัคร
กู้ภัย และจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านผู้ขับ
ขี่ ด้านยานพาหนะ ด้านถนน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายและการบังคับใช้ อยู่ในระดับท่ีควรด าเนินการมาก
ที่สุดเหมือนกัน  ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ คือ การจัดอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยระยะสั้น, การจัดท าป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีข้อความ 3 ภาษา , การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความ
ปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อบาร์โค้ด 2 มิติ, การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่ และการจัดบริการรถ
สาธารณะไว้ประจ าจุดสถานที่ท่องเที่ยว 
 
ค าส าคัญ: ความปลอดภัยทางถนน, อุบัติเหตุทางถนน, การบริหารจัดการ 
 
                                                             
1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน huato.nawaporn@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 088-2691639 
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Abstract 
The purposes of this study were to study the causes of traffic accident, to study the road 

traffic safety management system of officer in charge and to purpose the road traffic safety 
management for supporting ASEAN community of Pai district, Mae Hong Son province. There were 
three phases of the research. First, the data was collected from focus group. Second, the data 
was collected by questionnaires. Finally the data was collected by brainstorming. The results of 
study showed that there were five causes of traffic accident. Which were the drivers, the vehicles, 
the road, the environment, and the law enforcement. Moreover, the officers in charge were the 
traffic were the police, the Department of Highway, Public Health Officers, Local Administrative 
Organization, and Pai Volunteer Rescue Association. There were five ways for road and traffic 
safety management for ASEAN community of Pai district, Mae Hong Son province. Which are 
chosen at the high level in the survey. There were 5 suggestions that should be considered to be 
the government policy. Which are 1) Setting the driving and traffic law training short course for 
tourists to get a temporary driving license. 2) Setting the guide post in Thai, English and Chinese. 
3) Public relation how to safe on the road through the 2D Barcode. 4) English training for the 
officers who were in charge. 5) Improving the public transportation at the tourist attractions. 

     
Keyword: road and traffic safety, road accident, management 
 
บทน า 
 ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ โดยผู้น าอาเซียน
ได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขา ซึ่งประเทศไทยนั้นรับผิดชอบในสาขาการท่องเที่ยว และ
สาขาการบิน จึงได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จนกลายมาเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น  
 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการท่องเที่ยว โดยพบอัตราการ
เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 48 คนต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน หรือมากกว่า 2.5 เท่า ในปี พ.ศ. 2558 
จากรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Status Report on Road Safety 2015) ขององค์การ
อนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก หรือ 36.2 ราย
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ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนมาเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และ
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย มีรายงานข้อมูลอุบัติ เหตุจราจรทางถนนของอ าเภอปาย 
ปีงบประมาณ 2560 ของอ าเภอปาย จ าแนกเป็น ชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน เป็นชาวไทย 394 ครั้ง และเป็นชาวต่างชาติ 1,038 ครั้ง, จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นชาวไทย 507 คน 
และเป็นชาวต่างชาติ 1,312 คน และมีผู้เสียชีวิต เป็นชาวไทย 8 คน และเป็นชาวต่างชาติ 1 คน ส าหรับ
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจ าแนกเป็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน พบว่า เป็น
ยานพาหนะที่ขับขี่โดยชาวไทย จ านวน 47 คัน, 435 คัน และ 1 คัน ส่วนยานพาหนะที่ขับขี่โดยชาวต่างชาติ มี
จ านวน 13 คัน, 1,247 คัน และ 16 คัน ตามล าดับ จากข้อมูลข้างต้น จ านวนอุบัติเหตุที่ เกิด และจ านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นชาวต่างชาติมากกว่าชาวไทย และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนมากที่สุด คือ 
รถจักรยานยนต์ ซึ่ง Clive A Marks ได้กล่าวถึง กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของเด็กหนุ่มชาว
อเมริกันที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยระบุว่าอ าเภอปายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานการณ์ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนที่น่าเป็นห่วง มีการส่งเสริมนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่กลับไม่ได้ให้ความส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายการจัดการความปลอดภัยทางถนน และยังส่งผลกระทบวงกว้างในด้านอ่ืนด้วย ได้แก่ ด้าน
ประชาชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และด้านงบประมาณ 
 จากปัญหาดังกล่าว ประชาคมอาเซียนจะเริ่มมีบทบาทส าคัญกับประเทศในภูมิภาค ในฐานะท่ีประเทศไทย
เป็นหนึ่งในสมาชิกจ าเป็นต้องปรับตัว และเสริมขีดความสามารถ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขั นธุรกิจ รักษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ที่ส าคัญที่สุด คือ เพ่ิมความปลอดภัยทางถนนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติ หลีกเลี่ยง และบรรเทาผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีความเหมาะสม โดยสามารถแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ตรงจุด และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันส่งผลให้เกิดความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอ าเภอปาย และเพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยให้ความหมาย อุบัติเหตุจราจรทางถนน ไว้ว่า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับยานยนต์บนท้องถนน ซึ่งมียานพาหนะประเภท
รถจักรยานยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างน้อย 1 คัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียกับตัวบุคคล และทรัพย์สิน 
 2. แนวคิดทฤษฎี PRECEDE Model ได้น าแนวคิดของ ในขั้นที่  1-3 มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 
พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม คือ 1) ปัจจัยน า (Predisposing Factor) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นคุณลักษณะของ
บุคคลที่ติดตัวมา เช่น ความรับรู้ความสามารถในการขับขี่ ประสบการณ์การขับขี่ ความรู้เรื่องกฎจราจร ทัศนคติ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน 2) ปัจจัยเอ้ือ (Enabling Factor) เป็นปัจจัยที่เกื้อกูลในการแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ เช่น การหมั่นตรวจสภาพ การบ ารุงรักษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และ 3) 
ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factor) เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมสุขภาพ ได้รับการ
สนับสนุนหรือไม่เพียงใด เช่น การเพ่ิมจ านวนบุคลากร หรือมีอาสาสมัครต ารวจจราจรออกช่วยปฏิบัติหน้าที่  เป็น
ต้น เป็นต้น 
 3. แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาปัญหา การ
วางแผนแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล มาเป็นแนวทางในการศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้การศึกษา 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) การสัมภาษณ์ (Interview) ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน และการจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมระดมความคิด (Brainstorming) 
ในเรื่องการพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เป็นการศึกษาโดยน าข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ มาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างแบบสอบถาม เรื่อง การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) คือ ผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน
การท่องเที่ยวหรืองานด้านอุบัติเหตุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้แทนจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2 ผู้แทนจากผู้น าชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ 3 ผู้แทนจากสถานประกอบการ และ
กลุ่มที่ 4 ผู้แทนจาก ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีประเด็นค าถามปลายเปิด ครอบคลุมเรื่องสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนน 
 ส่วนการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลเวียงใต้ ต าบลเวียงเหนือ 
ต าบลแม่นาเติง ต าบลแม่ฮ้ี และต าบลทุ่งยาว ทั้งเพศชายและหญิง สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ ดี 
โดยเลือกจากจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 10,870 หลังคาเรือน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro 
Yamane ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 385 หลังคาเรือน จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วน (Proportional 
Sampling) ตามสัดส่วนของหลังคาเรือน เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละต าบล และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นระบบ (Systematic random Sampling) เป็นช่วงๆ เพื่อหาตัวแทนหลังคาเรือนๆ ละ 1 คน โดยน าข้อมูลจาก
การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) มาวิเคราะห์ ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม    
  ตอนที่ 2 การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมเนื้อหา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านผู้ขับขี่ ด้านยานพาหนะ ด้านถนน ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายและการบังคับใช้ ซึ่งเป็นแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
 ทั้งนี้ แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.97 
และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างประชากรในอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 
20 คน เนื่องจากมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงกับ
พ้ืนที่ท าการศึกษา แล้วจึงน าแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับไปค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสูตรการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach พบว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 
0.94 
 ส าหรับการประชุมระดมความคิด (Brain storming) คือ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย (กบอ.
ปาย) และกลุ่มภารกิจ ในระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้แทนต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับกลุ่มตัวอย่างใน
การประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้ศึกษาน าเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจร
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ทางถนนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างขึ้นจากการรวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปผลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ต่อคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอปาย ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
 
ผลการวิจัย 
 จากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย พบว่า สถานการณ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ตารางที่ 1) และมีผู้ประสบเหตุ
ที่เป็นผู้ขับขี่คนต่างชาติมากกว่าคนไทย โดยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่สมัครอยู่รับการรักษา (ตารางที่ 2) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนน ประกอบด้วย ด้านผู้ขับข่ี ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้/ไม่เคารพกฎ
จราจร ขาดทักษะในการขับขี่ ไม่ช านาญเส้นทาง มีพฤติกรรมประมาท และไม่มีน้ าใจในการใช้รถใช้ถนน , ด้าน
ยานพาหนะ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งาน ขาดการบ ารุงรักษา และการใช้ยานพาหนะผิด
ประเภท, ด้านถนน ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของถนนที่คดเคี้ยว สภาพผิวจราจรที่ช ารุด ขาดการดูแล
บ ารุงรักษา ขาดการท าความสะอาด และการวางสิ่งกีดขวางรุกล้ าผิวถนน, ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ติดตั้งป้ายบดบังการมองเห็นบริเวณที่เป็นทางร่วม ทางแยก รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แปรปรวน และ
ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ ส่วนใหญ่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด ขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจัง 
ตลอดจนบทลงโทษที่เบาเกินไปท าให้มีการฝ่าฝืนเสมอๆ 
 การบริหารจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกได้เป็น 
5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) ต ารวจจราจร ด าเนินการควบคุมจราจร การบังคับใช้กฎหมาย การอบรมความรู้ด้าน
การจราจร การตั้งด่านตรวจกวดขันวิจัยจราจรและอ านวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 2) กรมทางหลวง ด าเนินการประสานงานด้านถนนและวิศวกรรม ในการส ารวจ และประมาณ
การ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมจราจร 3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด าเนินการใน
เรื่องข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุและการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
การรักษาพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ การร่วมวางแผนเชิงป้องกัน 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใน
เรื่องการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร การอบรมฟ้ืนฟูศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การล้าง
ท าความสะอาดถนนและทาสีตีเส้นจราจร การจัดระเบียบพ้ืนที่ผ่อนผันจ าหน่ายสินค้าเทศบาลต าบลปาย การ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการกวดขันวินัยจราจร และ 5) หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สมาคมอาสาสมัครกู้ภัย
ปายสามัคคีการกุศล ทีด่ าเนินการช่วยเหลืองานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงงานสาธารณภัยต่างๆ 
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 จากการตอบแบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.74 อายุส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.31 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
34.81 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 72.99 ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 22.08 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.17 ส่วนระดับความคิดเห็น
แนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควรด าเนินการ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับที่
ควรด าเนินการมากที่สุดเช่นเดียวกัน (ตารางท่ี 3) 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการผลักดันให้เกิดเป็นแผนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดอบรม
กฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยระยะสั้นจากสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยมีการออกใบขับขี่ชั่วคราว
รายวันให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่มีใบขับขี่สากล 2) การจัดท าป้ายเครื่องหมายจราจรที่มีข้อความทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนนเบื้องต้นผ่านสื่อบาร์โค้ด 
2 มิติ 4) การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน และ 5) การ
จัดบริการรถสาธารณะที่ได้มาตรฐานไว้ประจ าจุดสถานที่ท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 1 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ าแนกตาม
ประเภทยานพาหนะ 

ยานพาหนะ 

จ านวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ครั้ง) 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

คนไทย 
คน

ต่างชาติ 
คนไทย 

คน
ต่างชาติ 

คนไทย 
คน

ต่างชาติ 
จักรยาน 5 5 1 29 1 16 
จักรยานยนต์ 428 1,086 527 1,563 435 1,247 
รถยนต์ 38 16 41 14 47 13 
อ่ืนๆ 9 3 7 24 9 10 
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ตารางที่ 2 สถานการณ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ าแนกตาม
กระบวนการปฏิบัติงานต่อผู้ประสบเหตุ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2558 
(คน) 

ปีงบประมาณ 2559 
(คน) 

ปีงบประมาณ 2560 
(คน) 

คนไทย 
คน

ต่างชาติ 
คนไทย 

คน
ต่างชาติ 

คนไทย 
คน

ต่างชาติ 
- ไม่สมัครอยู่รับการรักษา 492 1,367 505 1,588 425 1,263 
- รักษาตัวในโรงพยาบาล 
(Admit) 

61 6 30 21 36 16 

- ส่งต่อ (Refer) 35 17 35 21 38 32 
- เสียชีวิต (Deaad) 4 2 6 0 8 1 

รวมจ านวน 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

592 1,392 576 1,630 507 1,312 

 
จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ด้านความปลอดภัยการจราจรทางถนนของอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มียานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ และมีผู้ประสบเหตุที่เป็นผู้ขับขี่คนต่างชาติ
มากกว่าคนไทย โดยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่สมัครอยู่รับการรักษา กล่าวคือ รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เท่านั้น 
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ตารางที่ 3 สรุประดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควรด าเนินการ ทั้ง 5 
ด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
แนวทางการจัดการความปลอดภัย 

การจราจรทางถนน 

ระดับความคิดเห็น 
แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัยการจราจรทางถนน 

 
ระดับที่ควร
ด าเนินการ 

x S.D 
1. ด้านผู้ขับข่ี 4.54 0.61 มากที่สุด 
2. ด้านยานพาหนะ 4.24 0.63 มากที่สุด 
3. ด้านถนน 4.33 0.60 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.46 0.62 มากที่สุด 
5. ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ 4.38 0.61 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่ควร
ด าเนินการ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การจัดการความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับท่ีควรด าเนินการมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษานี้ พบว่า การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนทั้ง 5 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับที่ควร
ด าเนินการมากที่สุด ประกอบด้วย 
 ด้านผู้ขับขี่ที่ควรทราบ เข้าใจ เคารพ และปฏิบัติตามกฎจราจร สอดคล้องกับ กองสุขบัญญัติแห่งชาติ อ้าง
ถึงในสุรีวัลย์ สะอิดี ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของบุคคลที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ได้แก่ การขาด
ทักษะในการใช้เส้นทาง การขาดประสบการณ์ในการขับขี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎของบุคคล ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ 
ให้มีโครงการอบรมการขับขี่ระยะสั้นให้ผู้ขับขี่ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  สอดคล้องกับ พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา 
และคณะ ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เป็นปัจจัยที่
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ 
 ด้านยานพาหนะที่ควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สอดคล้องกับ ศรีสมร การ่อน กล่าวว่า สภาพของ
รถจักรยานยนต์ที่สามารถวิ่งบนเส้นทางได้ ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต้องมีเครื่องยนต์และ
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ส่วนควบคุมครบถ้วน ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ มีการตรวจสภาพรถที่น ามาบริการให้เช่า โดยต้องอยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้ หากพบว่าช ารุดต้องซ่อมบ ารุงให้เรียบร้อย สอดคล้องกับ ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน อ้างถึงใน
พวงเพ็ญ อ่อนศรีบุตร กล่าวว่า การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถ ต้องมีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม และการพัฒนามาตรฐานสถานตรวจสภาพรถด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับสถาน
ตรวจสภาพรถให้เป็นมาตรฐานสากล   
 ด้านถนนที่ควรก่อสร้างตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบ ท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงถนนที่มีช ารุด
เสียหายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ สอดคล้องกับ กองสุขบัญญัติแห่งชาติ อ้างถึงในสุรีวัลย์ สะอิดี   ที่กล่าวว่า พ้ืนผิว
จราจรที่มีพ้ืนผิวขรุขระ หรือใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน จะท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้ง่าย ส าหรับข้อเสนอแนะ 
คือ การปรับปรุงพ้ืนผิวจราจร การศึกษาทบทวนจัดท าแผนที่จุดเสี่ยง สอดคล้องกับ ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทาง
ถนน อ้างถึงในพวงเพ็ญ อ่อนศรีบุตร ที่ได้ก าหนดแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนไว้ว่าการส ารวจจุดเสี่ยง/จุด
อันตราย โดยมีการรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทราบ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ ตามสภาพ
ปัญหาที่เกิดในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ และให้มีการตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง และขอ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเร่งด่วน 
 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรติดตั้งป้ายเครื่องหมายน าทางแสดงสภาพหรือลักษณะของถนน และลดจุดเสี่ยง
อันตรายเพ่ือเพ่ิมระยะการมองเห็น สอดคล้องกับ วิจิตร บุญโหตระ อ้างถึงในศรีสมร การ่อน ที่กล่าวถึง ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจราจร คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวของผู้ขับขี่ อันเป็นส่วนประกอบที่ท าให้
เกิดอุบติเหตุได้ ทั้งเครื่องหมายจราจรไม่สมบูรณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ ท าให้ทัศนวิสัยไม่ดี 
ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางเดินรถ สอดคล้องกับ ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน อ้างถึงในพวงเพ็ญ อ่อนศรี
บุตร ที่ได้ก าหนดแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ส าหรับคนเดินทาง 
รวมถึงบริเวณทางเท้า ทางข้าม และสัญญาณไฟ 
 ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ ที่ควรมีคู่มือการขับขี่แสดงข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของ
อ าเภอปาย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เข้มงวดและต่อเนื่อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับวินัย
การจราจรที่ควรทราบ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้เสนอแผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยเน้นความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์สร้างจิตส านึก สื่อสารผ่าน
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ ศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน อ้างถึงในพวงเพ็ญ อ่อนศรีบุตร ที่
ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและสะท้อนให้เห็นถึงการน าไปใช้บูรณาการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนจากทั้ง
สองฝ่าย และ และการน าเอาแนวทางดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติ หรือประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนที่เป็นรูปธรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครอบครัว และบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ชี้แนะแนวทางการศึกษา อ านวยความ
สะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
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การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
A Performance Evaluation of Plaeng Yao Sub – district Municipality Plaeng Yao 

District, Chachoengsao Province 
 

นฤพนธ์  แดงศิร1ิ  จีระ  ประทีป2  และพนมพัทธ์  สมติานนท3์ 
Narupon  Dangsiri   Chira  Prateep and Phanompatt  Smitananda 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอ
แปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) ศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  (3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากร คือ คณะผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว และ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในอ าเภอแปลงยาว รวมจ านวนทั้งสิ้น 4 ,445 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร และ
พนักงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว รวมเป็น 15 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดย
การวิเคราะห์สรุป และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า (1) การด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุก
ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559 มีเกณฑ์การด าเนินงานได้คะแนนร้อยละ 77.55 จัดว่าอยู่ใน
ระดับดี (2) ปัญหาการด าเนินงานที่ส าคัญ คือรายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรขาดทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการด าเนินงาน และขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการด าเนินงาน 
ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ และโครงสร้างของเทศบาล ไม่มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมมาปรับประยุกต์กับภารกิจงาน และขาดการติดตามประเมินผล (3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือ 
ควรมีการบริหารการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให้ได้ยอดเงินเพ่ิมมากขึ้น ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมพูนความรู้ 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญโท, สาขาวิทยาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, my_narupon@hotmail.com 
2 รองศาสตราจารย ์ดร.จีระ  ประทีป, อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, chiraprateep@yahoo.com 
3 อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, phanompatt@hotmail.com 
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ความสามารถ ทักษะในการจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ ควรวางแผนด้านการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน และ
การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างของเทศบาล ควรมีการประเมินผล ติดตาม การน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมมาปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับงานและเจ้าหน้าที่ 
 
ค าส าคัญ การประเมินผล  เทศบาลต าบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
Abstract 
 This research aimed (1) to evaluate the performance of  Plaeng Yao Sub – district 
Municipality, Plaeng Yao Distrist, Chachoengsao Province, in financial, internal process, customer, 
and development and growth aspects (2) to study problems of the performance of Plaeng Yao 
Sub - district Municipality, Plaeng Yao Distrist, Chachoengsao Province (3) to recommend 
approaches for performance development of Plaeng Yao Sub – district Municipality, Plaeng Yao 
Distrist, Chachoengsao Province. 
 Population were executive committees and officers of Plaeng Yao Sub – district 
Municipality totally 4,445 persons. Samples were 367 villagers. Sample size was calculated by 
using Taro Yamane formula. Sampling method was quota sampling. Research instruments were 
performance assessment form, interview form and questionnaire. Interview form was used for 
interviewing 15 key informants; Qualitative data analysis employed content analysis. Quantitative 
data analysis employed descriptive statistics, they were mean, percentage and standard deviation. 
 This research results revealed that: (1) the performance regarding financial aspect, it was 
found that the revenue was higher than the expense every year Since 2012-2016. This caused by 
government subsidy. Internal process aspect, the percentage of performance evaluation achieved 
at 77.55 at high level. Customer oriented aspect, it was found that people’s satisfaction on overall 
image and the performance was at high level. Development and growth aspect, it revealed that 
human resource development was organized for increasing knowledge and job skills (2) major 
performance problems were as follows:  financial aspect: insufficient local revenue, internal 
process aspect: the lack of knowledge and skills, understanding on laws and regulations and no 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน– สิงหาคม 2562 

43 

 

work plans that caused performance inefficiency, customer aspect: In addition the internal project 
management, capability was not balance with the municipality potential and could not complete 
the scheme plan. development and growth aspect: no knowledge application between trainings 
and jobs and no monitoring and evaluation. (3) Recommendations to solve the problems were, 
financial aspect: It should be managed to collect all types of taxes to get more money. Cover all 
areas And increase knowledge, ability, skills, revenue collection of staff, internal process aspect: 
there should set human resource development plan on knowledge management on the basis of 
work performance, formulate plan as guidance for the development, customer aspects: there 
should have a publicity. To understand people in the area about roles and responsibilities of Sub-
district and development and growth aspect: there should monitor and evaluate the application 
of knowledge from training to blend with the mission for  further work potentiality. 
 
Keywords: Evaluation, Plaeng Yao  Sub – district Municipality, Chachoengsao Province 
 
บทน า 
 เทศบาลต าบลแปลงยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก  ประกอบ
กับเขตท้องที่เทศบาลต าบลแปลงยาวอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จึงมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย มีผล
ท าให้ประชากรที่มาอาศัยมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น เทศบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในการบริการประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น การปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การวาง
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  การพัฒนาศักยภาพของคน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
วางแผน การตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหาร 
 จากการศึกษาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เทศบาลต าบลแปลงยาว มีปัญหาในหลายด้าน เช่น 1 ) 
บุคลากรขององค์กรมีจ านวนไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3) การขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการท างานภายใน การจัด
โครงสร้างองค์กร การประสานงานระหว่างบุคลากร (ส านักปลัดเทศบาล, 2559) ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยศึกษา
การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ศึกษาปัญหาการด าเนินงาน ตลอดจนศึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางใน
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การแก้ไขปัญหาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน และเพ่ือการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา 
 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารที่เป็นสาระความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาระส าคัญตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แยกเป็นประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล  หมายถึง ผู้น าองค์กรจะต้องน าส่วนของการประเมินผลมาใช้ เพ่ือให้
ทราบถึงความส าเร็จขององค์การที่ก าหนดไว้ โดยนักวิชาการได้นิยามไว้ว่า การประเมินผลเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินว่า ผลของโครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ควรจะอยู่ในระดับเดิม ลดลง หรือไม่
ควรสนับสนุนทรัพยากรส าหรับโครงการนั้นต่อไปหรือไม่อย่างไร (เตอร์บริดแมน และกริล เดวิส  อ้างถึงใน ศุภชัย 
ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร 2550, น. 162)  และยังเป็นการตรวจสอบดูว่าการเปลี่ยนแปลงอะไร
เกิดข้ึน หลังจากมีการออกนโยบายสาธารณะ และน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2541, น. 17) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ของ “การพัฒนาองค์การ” โดยมีสิ่งที่ควรค านึงถึง คือ จะได้อะไรจากผล
ของการเปลี่ยนแปลงนั้นบ้าง  ควรมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องระหว่างองค์กรและหน่วยงานย่อย 
จะต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีวิธีการที่ง่ายต่อเปลี่ยนแปลง และการวัดผลในภายหลัง (อรุณ รักธรรม 2540, 
น. 312)  ดังนั้นถ้าจะให้การประเมินผลมีความสมบูรณ์และอยู่ในวิสัยที่ท าได้ นักประเมินผลก็ควรจะก าหนดเกณฑ์
การประเมินผล เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินผลหรือโครงการที่ประเมินผล และท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการ
ความสะดวก รวมทั้งเป็นนักพัฒนาโครงการที่จะประเมินผลไปในตัวด้วย (สุวิมล ว่องวาณิช, 2541, น. 162) 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard  การประเมินผลแบบดุลยภาพ หรือ Balanced Scorecard 
(BSC) เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับ  และเป็นการแปลวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่ชุดของ
การวัดผลส าเร็จ ที่จะช่วยประเมินผลองค์กร และวัดผลการปฏิบัติงาน และบริหารงานขององค์กร โดยก าหนด
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มุมมองออกเป็น 4 มุมมองคือ 1) มุมมองด้านการเงิน 2) มุมมองด้านลูกค้า 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4) 
มุมมองด้านการเรียนรู้ และพัฒนา และได้มีผู้รู้และนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย ว่า “เป็น
เครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือประเมินที่จะช่วยท าให้
องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร (แค
ปแลนและนอร์ตัน, อ้างถึงใน กฤษณี มหาวิรุฬห์: 2546)   
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น เป็นการปกครองของชุมชน เป็นการปกครอง
ในระดับรองจากระดับรัฐ หรือระดับชาติ  มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองเพียงพอที่จะบริหารท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ไม่มากเกินไปจนกระทบต่ออ านาจรัฐ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลได้รับการรับรองฐานะตาม
กฎหมาย มีอ านาจบัญญัติกฎหมายท้องถิ่น และก าหนดงบประมาณในการบริหารท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมีองค์การ
ที่ท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และด้านบริหาร และที่ส าคัญจะต้องมีประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง และ
บริหารท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ตามหลักการปกครองตนเองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด หงส์ทอง
ค า, 2526, น. 10) ดังนั้น การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาลที่กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายให้อ านาจให้สามารถด าเนิน
กิจกรรม และบริการสาธารณะบางอย่างที่จ าเป็น และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยมีองค์กรทางการบริหารของ
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ มิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค 
  4.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยทั่วไปโครงสร้างของเทศบาลต าบลแปลงยาว ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล สภาเทศบาล
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 12 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยจะอยู่ในวาระ 4 
ปี มีหน้าที่ทางนิติบัญญัติ ได้แก่ การเสนอแนะและพิจารณาร่างเทศบัญญัติสภาเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่าย
นิติบัญญัติโดยตรง และหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร ได้แก่ การตั้งกระทู้ถาม การเป็นคณะกรรมการสามัญ
ประจ าสภาเทศบาล และการเปิดอภิปราย โดยสภาเทศบาลต าบลแปลงยาวมี ประธานสภาคอยดูแลการประชุมใน
สภาเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และฝ่ายบริหารหรือนายกเทศมนตรี ได้แก่ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีจ านวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ท าหน้าที่ใน
การบริหารงานภายในเทศบาลต าบลแปลงยาว ซึ่งโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลแปลงยาว แบ่งออกเป็น 
1 ส านัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ดังนี้  1) ส านักปลัดเทศบาล 2) กองคลัง 3) กองช่าง  4) กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 5) กองการศึกษา6)  หน่วยการตรวจสอบภายใน  ส าหรับเทศบาลต าบลแปลงยาว มีบุคลากร 
จ านวน 75 อัตรา ได้แก่ พนักงานเทศบาล จ านวน 14 อัตรา (ว่าง 17 ต าแหน่ง) พนักงานครูเทศบาล จ านวน 4 
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อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 12 อัตราพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 13 อัตรา (ว่าง 2 ต าแหน่ง)  พนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 32 อัตรา (ว่าง 1 ต าแหน่ง)  (การงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 สุริยา โคตรวงษา (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลด่าน
ส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า (1) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
2556 มีรายรับที่สูงกว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ด้านกระบวนการภายในองค์การ มีเกณฑ์การ
ด าเนินงานได้คะแนนร้อยละ 80.95 อยู่ในระดับดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และการพัฒนา
บุคลากรเพ่ิมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี  (2) ปัญหาของการด าเนินงาน รายได้ที่จัดเก็บไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาให้ครบทุกโครงการ การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีด
ความสามารถของเทศบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วนตามแผน ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
(3) แนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญ ควรมีการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
ของเทศบาล  เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ควรมีการเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในด้าน
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
  อรุณรัตน์ สว่าง (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงฝาง 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2555 มีรายรับที่สูงกว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ด้านกระบวนการภายในองค์การ มีเกณฑ์การ
ด าเนินงานได้คะแนนร้อยละ 77.96 อยู่ในระดับดี ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ิมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี (2) ปัญหาของการด าเนินงาน รายได้ที่จัดเก็บ
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาให้ครบทุกโครงการ การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีด
ความสามารถของเทศบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วนตามแผน ประชาชนยังขาดความเข้าใจใน
บทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ขวัญและก าลังใจมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล (3) ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เทศบาลควรมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ตรงตามความจ าเป็นเร่งด่วนของท้องถิ่น 
ควรมีการระดมความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา โดยค านึงถึงศักยภาพเทศบาลอย่ าง
แท้จริง ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ด้าน
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การเรียนรู้และพัฒนาองค์การ และควรมีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
หรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
  อุเทน ภู่ประดิษฐ์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า (1) ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 ด้านกระบวนการภายใน มีเกณฑ์
การด าเนินงานได้คะแนนร้อยละ 82.35 อยู่ในระดับดี ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก มี
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดี (2) ปัญหาในการด าเนินงานที่ส าคัญ 
เงินรายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีดความสามารถขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วนตามแผน ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาท
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหาด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ยังไม่
ทั่วถึง และยังไม่ครอบคลุมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ควรมีการวาง
แผนการใช้จ่ายให้ตรงตามความจ าเป็นเร่งด่วนของท้องถิ่น ควรมีการระดมความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนา โดยค านึงถึงศักยภาพอย่างแท้จริงด้านประชาชนผู้รับบริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา ควรมีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยมีข้ันตอนการ
ด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
 เชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รวม 4 ท่าน และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 11 ท่าน รวมเป็น 15 ท่าน 
 ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์สรุปข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร เอกสารรายงานทางการเงิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาสามปีเทศบาล
ต าบลแปลงยาว งานวิจัย และผลงานที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคลากรของเทศบาล ต าบลแปลงยาว 
 เชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้วิจัยเป็นคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแปลงยาว 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 79 คน ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 
คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
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75 คน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแปลงยาว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลแปลงยาว จ านวนทั้งสิ้น 4,445 คน (ส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา: ธันวาคม 
2559)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยได้มีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากจ านวน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 4,445 คน โดยการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 367 คน  โดย สามารถแยกส่วนแบ่งของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และได้สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแสดง ดังตารางที่ 1  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ล าดับหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนส่วนแบ่งของ

กลุ่มตัวอย่าง 

ต าบลแปลงยาว    
หมู่ที่ 1 บ้านบางบ่อ 211 17 
หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 267 22 
หมู่ที่ 3 บ้านแปลงยาว 237 20 
หมู่ที่ 4 บ้านด่านเงิน 653 54 
หมู่ที่ 5 ตลาดบางบ่อ 716 59 
หมู่ที่ 7 บ้านไผ่แก้ว 299 25 
หมู่ที่ 9 บ้านเกาะบรเพชร 783 64 

ต าบลวังเย็น    
หมู่ที่ 1 บ้านวังเย็น 295 24 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองศิลาราม 313 26 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง 19 2 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโรงเลื่อย 652 54 

รวม 4,445  367 
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และด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้เอกสาร  3  ฉบับ ได้แก่  
 1) แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
ด้านกระบวนการภายในองค์การและในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ โดยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ไว้ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
  ระดับคะแนน 5  คะแนน หมายถึงเกณฑ์  ดี 
 ระดับคะแนน 3  คะแนน หมายถึงเกณฑ์  พอใช้ 
 ระดับคะแนน 1 หรือ 0 คะแนน หมายถึงเกณฑ์  ต้องปรับปรุง 
        โดยปรับปรุงจากแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
 2) แบบสัมภาษณ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 79 ชุด สอบถามถึงปัญหาของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานทั้งด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์การด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนาองค์การ 
 3) แบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล
ต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 367 ชุดค าถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ และอาศัยในพ้ืนที่ใด 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแปลง
ยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน 4 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจต่อสถานที่ 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาล 3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการ  4) ความพึงพอใจต่อบุคลากรและภาพรวมของเทศบาล 
 เกณฑ์วัดที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด 2543: 163-165) น ามา
ปรับปรุง มีเกณฑ์ ดังนี้ 
             ค่าเฉลี่ย        การแปลความหมาย 
 1.00 - 1.50 ระดับน้อยมาก ปรับปรุงเป็นระดับ ปรับปรุง 
 1.51 - 2.50 ระดับน้อย ปรับปรุงเป็นระดับ  พอใช้ 
 2.51 - 3.50 ระดับปานกลาง ปรับปรุงเป็นระดับ  ปานกลาง 
 3.51 - 4.50 ระดับดี  ปรับปรุงเป็นระดับ  ดี 
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 4.51 - 5.00 ระดับดีมาก  ปรับปรุงเป็นระดับ  ดีมาก 
 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
 4)  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
                (1)  ศึกษาข้อมูลจากหลักการแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
เป็นแนวทางในการก าหนดแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
 (2)  น าข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลต าบลแปลงยาว มาประมวลเป็นข้อค าถาม เพ่ือสะท้อนถึงความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบลแปลงยาว 
 (3)  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 (4)  น าแบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกลุ่มที่มี
ความใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา จ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วน ามาตรวจสอบความเชื่อมั่นในการวัด โดยใช้สูตร
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.91. 
 (5)  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเชื่อมั่นไปใช้กับ
ประชากร กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ 2 แหล่ง คือ 
 1)  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา 
หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข และเอกสารรายงานต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลแปลงยาว 
 2) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล จากการวิจัยสนามโดยจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชน จ านวน 11 หมู่บ้าน  จ านวนทั้งสิ้น  367 คน  ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วน าส่งให้กลุ่มตัวอย่างกรอกและได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เมื่อพบแบบสอบถามที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์จะขอให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกให้สมบูรณ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือสอบถาม
ทัศนคติ ของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแปลงยาว จ านวน 15 คน 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล ต าบลแปลงยาว ในด้านการเงิน ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.  2555-2559  ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

รวม 
2555 2556 2557 2558 2559 

รวมรายรับจริงท้ังสิ้น 41,942,872.75 48,366,516.19 53,379,783.62 55,469,156.16 55,978,765.37 255,137,093.99 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 38,775,750.99 40,339,975.84 51,464,434.69 47,338,454.74 48,768,223.96 227,261,381.78 
รายรับจริงสูงกว่า
รายจ่ายจริง 3,167,121.76 8,026,540.35 1,340,807.27 8,130,701.42 7,210,541.41 27,875,712.21 
คิดเป็นร้อยละ** 7.55 16.60 2.51 14.66 12.88 10.93 

**คิดร้อยละ จากส่วนต่างของรายรับกับรายจ่าย หารด้วยฐานของรายรับจริง 
 จากตาราง  2  พบว่า  รายรับของเทศบาลต าบลแปลงยาวสูงกว่ารายจ่ายในทุกปีงบประมาณ (ค่าเฉลี่ยใน
รอบ 5 ปีอยู่ที่ร้อยละ 10.93) โดยปีที่มีผลต่างของรายรับต่อรายจ่ายในสามล าดับแรกได้แก่ปี พ.ศ. 2556 ปี 2558 
และ ปี 2559 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบบัญชีรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
2555 2556 

รายรับท้ังสิ้น 41,942,872.75 48,366,516.19 6,423,643.44 15.32 
รายจ่ายทั้งสิ้น 38,775,750.99 40,339,975.84 1,564,224.85 4.04 

 2556 2557   
รายรับท้ังสิ้น 48,366,516.19 53,379,783.62 5,013,267.33 10.37 
รายจ่ายทั้งสิ้น 40,339,975.84 51,464,434.69 11,699,000.41 29.01 

 2557 2558   
รายรับท้ังสิ้น 53,379,783.62 55,469,156.16 2,089,372.64 3.92 
รายจ่ายทั้งสิ้น 51,464,434.69 47,338,454.74 -4,700,521.51 -9.14 

 2558 2559   
รายรับท้ังสิ้น 55,469,156.16 55,978,765.37 509,609.21 0.92 
รายจ่ายทั้งสิ้น 47,338,454.74 48,768,223.96 1,429,769.22 3.02 
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 จากตารางที่ 3 บัญชีรายรับรายจ่ายของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า การแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลฯ ในส่วนของรายรับจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 มี
รายรับเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ และรายรับยังสูงกว่ารายจ่ายทุกปีงบประมาณเช่นกัน  แสดงให้เห็นว่า เทศบาลฯ มี
การบริหารด้านการเงินที่มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ แต่การเพ่ิมข้ึนของรายรับ จะมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น
ส่วนมาก ดังนั้นถ้าเทศบาลขาดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว จะส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการและการ
ตอบสนองต่อความต้องการของของประชาชน และชุมชนในพื้นท่ีของเทศบาลด าเนินไปได้อย่างไม่เต็มที่ 
 
 ด้านกระบวนการภายใน 
ตารางที่  4 สรุปผลคะแนนที่ให้ของหัวข้อการประเมิน 

ที ่ หัวข้อการประเมิน 
ผลคะแนนเกณฑ์การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ อันดับ 

1 การจัดเก็บรายได้ 65 55 84.62 2 
2 การจัดท างบประมาณ 20 9 45.00 5 
3 การพัสดุ 55 49 89.09 1 
4 การบริหารการเงินและบัญชี 

 -  การบริหารรายจ่าย 
 -  การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 

65 
30 
35 

50 
15 
35 

76.92 
50.00 
100.00 

3 

5 ผลสัมฤทธิ์ 
 -  ข้อทักท้วงลดลง 
-  การเพ่ิมข้ึนของรายได้ 

40 
25 
15 

27 
14 
13 

67.50 
56.00 
86.67 

4 

 245 190 77.55  
คะแนนเต็ม = 245 คะแนนที่ได้ = 190 เทียบค่าร้อยละ = 77.55 

 จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ การประเมินผลด้านกระบวนการภายใน คะแนนเต็ม  
245 คะแนน คะแนนที่ท าได้ 190 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.55 โดยที่เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงถึงความมีคุณภาพของการให้บริการประชาชน และตรงตาม
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามกฎระเบียบของการปฏิบัติราชการ  
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 ด้านการประเมินผลการด าเนนิงานด้านประชาชนผู้รับบริการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 ส่วนเพศชายมีจ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6  
 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 51 – 60 ปี เป็นช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 73 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.6 และช่วง
อายุ 18 – 20 ปี เป็นช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมามัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ส่วนระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 อาชีพที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คืออาชีพเกษตรกรรม จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และอาชีพ ที่ตอบแบบสอบถาม
น้อยที่สุดคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลแปลงยาว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ 20 ปี ขึ้นไปจ านวน 281 คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมาอาศัยอยู่ 16 – 20 ปี 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแปลงยาวน้อยที่สุด คือ 1 
– 5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 เท่านั้น หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ส่วนมากที่ตอบแบบสอบถามคือหมู่ที่ 9 บ้านเกาะ
บรเพชร จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 รองลงมา หมู่ที่ 5 ตลาดบางบ่อ และหมู่ที่ 5 คลองโรงเลื่อย คิดเป็นร้อย
ละ 14.7  และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 เท่านั้น 
 ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี  ดังนี้ 
ตารางที่ 5 สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว 
ด้านสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้าน
ภาพรวมของเทศบาล 
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ข้อ ความพึงพอใจ 
ระดับของความ

คิดเห็น การแปลค่า อันดับ 
Mean S.D. 

1. ด้านสถานที่ 4.32 0.41 ดี 2 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 4.26 0.45 ดี 4 
3. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.18 0.44 ดี 5 
4. ด้านบุคลากร 4.28 0.51 ดี 3 
5. ด้านภาพรวมของเทศบาล 4.35 0.61 ดี 1 

ผลรวมเฉลี่ย 4.28 0.39 ดี  

 
 จากตารางที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานด้านประชาชนผู้รับบริการ พบว่าประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแปลงยาว มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาวทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ดี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแปลงยาว มีความพอใจใน
ภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาลในทุก ๆ ด้านได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาล ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยเทศบาล ฯ มีท าเลที่ตั้ง และความม่ันคงของ
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลแปลงยาว มีการจัดสถานที่ในการให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวก มีห้องน้ ามี
ความสะอาดรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอมีเก้าอ้ีรับรองประชาชนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ และมีความ
เหมาะสม มีสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับประชาชน ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุที่มารับ
บริการอย่างเพียงพอ เหมาะสมมีสถานที่จอดรถส าหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีป้าย สัญลักษณ์บอก
ทิศทาง หรือต าแหน่งที่ตั้งของจุดบริการ ส่วนด้านกระบวนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชนเทศบาลไม่สามารถด าเนินการทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และอ านาจหน้าที่ 
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 ด้านการประเมินผลการด าเนนิงานด้านการเรียนรูแ้ละพัฒนา 
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของเทศบาลต าบลแปลงยาว  
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่ เกณฑ์การประเมิน 
ผลคะแนนที่ได ้

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 5 1 
2 การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. 5 0 
3 การส่งเสริมพัฒนาความรู ้ 5 0 
4 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 5 0 
5 การด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 5 3 
6 การจัดท าโครงการดา้นมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 5 1 
7 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันกระท าผิดจริยธรรม 5 5 
8 การประเมินผลการฝึกอบรม 5 0 
9 การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 3 
10 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร 5 3 
 คะแนนเต็ม = 50, คะแนนที่ได้ = 16 50 16 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า การประเมินผลด้านการเรียนรู้ และพัฒนาของเทศบาลต าบลแปลงยาว นั้น ได้มีการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการ และปฏิบัติตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 การฝึกอบรมบุคลากร ยังไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี แต่มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ทั้งนี้ไม่ได้มีการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงานแต่ละส านัก/กองต่างๆ ในเรื่องความรู้
ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับภารกิจงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับต าแหน่ง
หรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง แต่ยังไม่มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และการถ่ายทอด หรือเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงาน และยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือการมีนวัตกรรม โครงการที่เน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และยัง
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ขาดการติดตามประเมินผลจากการเข้ารับการอบรม โดยบุคลากรได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ยน้อย
กว่าร้อยละ 70 ของสายงานที่มีในแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
 การด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม มีการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมาบังคับ
ใช้กับบุคลากรส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรมตามประกาศจริยธรรม ส่งผลให้เทศบาลไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ด้านจริยธรรมหรือความประพฤติของบุคลากร  
 การประเมินผลการฝึกอบรม เทศบาลได้มีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม แต่ยังไม่มีการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม ตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการฝึกอบรมแล้วรายงานให้
ผู้บริหารได้ทราบ  
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบให้แก่บุคลากร มีการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร เช่นสรุปข้อมูลข่าวสาร จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดท าโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการท างานได้ตามระเบียบ มีการสรุปผลการประเมินด าเนินการตามโครงการเรียนรู้ โดยระบุข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงหรือการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ขององค์กร มีการเตรียมพนักงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีหรือปรับโครงสร้างงาน สภาพแวดล้อมการท างาน 
 การจัดความรู้ในองค์กร มีการจ าแนกความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันความส าเร็จ ในงานทั้งที่เป็นงาน
ประจ าหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ มี
การสรุปรายงานผลการด าเนินการและน าเสนอผู้บริหารให้ทราบ 
 จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลแปลงยาว มีผลการด าเนินการด้านการเรียนรู้และพัฒนา อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผลการด าเนินการ
ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต้องปรับปรุง 
 ปัญหาของการด าเนินงาน 
 ผู้ศึกษาวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จ านวน 15 ราย เพ่ือสอบถามปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ส าคัญ 4  มิติ คือ มิติด้านการเงิน มิติด้านกระบวนการภายใน มิติด้านประชาชน
ผู้รับบริการ มิติด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา 
 1) ปัญหาการด าเนินงานด้านการเงิน 
 ความสามารถในการจัดเก็บภาษี ยังไม่สามารถเก็บและเพ่ิมยอดภาษีได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อัน
เนื่องมาจากบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ประกอบกับฐานข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน ยังไม่สมบูรณ์เป็นข้อมูลปัจจุบัน การวางแผนการด าเนินงานไม่ชัดเจน ครบถ้วน ท าให้การใช้จ่าย
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งบประมาณไม่มีในเทศบัญญัติประจ าปี หรือแผนที่จะด าเนินงานและขาดความสมดุลของงบประมาณในการพัฒนา 
อันการจัดเก็บภาษีได้ไม่มากพอที่จะด าเนินการ และเงินอุดหนุนของรัฐบาลก็ไม่เพียงพอที่ด าเนินงานให้ครบตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ขาดอิสระในการบริหารงาน อีกทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า ไม่ทันต่อความ
ต้องการ เกิดความสุ่มเสี่ยงในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินเกินงบ เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาของประชาชน แต่มีข้อจ ากัดใน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งต่อการด าเนินการในสถานการณ์จริง 
 2) ปัญหาการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน 
 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้าและไม่ประสบผลส าเร็จ การปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับต าแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรง จึงท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุผลเพราะขาดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่กล้าตัดสินใจ เป็นผลท าให้งานที่ปฏิบัติเกิดความล่าช้าไม่ทัน
สถานการณ์ และเทศบาลไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่มีแผน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่
ถูกต้อง และไม่มีเวลาในการด าเนินการที่รอบคอบ จึงท าให้เกิดความสับสน วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3)  ปัญหาการด าเนินงานด้านประชาชนผู้รับบริการ 
 ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และไม่เข้าใจขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
โครงสร้างของเทศบาลที่จะกระท าได้ จึงมีการเรียกร้องให้เทศบาลบริการสาธารณะในทุก ๆ เรื่องที่เกิดขึ้น ส่วน
ด้านการให้ความร่วมมือหรือความเต็มใจที่จะช าระภาษีประเภทต่าง ๆ ให้แก่เทศบาลอยู่ในระดับต่ า  และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีไม่ตอบสนองกับทุกคน หรือทุกฝ่าย ท าให้เกิดความขัดแย้งกันเองในแต่ละพ้ืนที่ 
 4)  ปัญหาการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
 การเข้าอบรมของบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ ยังไม่มีการน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจ ขาดการติดตาม 
ประเมินผล ในการอบรม  พนักงานเทศบาลส่วนใหญ่จะไม่ใช่ข้าราชการ จึงท าให้ขาดขวัญ ก าลังใจ ตลอดจน
ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีอุปสรรคในการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร ในเรื่องเครื่องมือ 
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่มปีระสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของงานที่จะด าเนินการ 
  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของการด าเนินงาน 
 1) ข้อเสนอแนะด้านการเงิน 
 ควรมีการบริหารการจัดเก็บภาษีให้ได้ยอดเงินเพ่ิมมากขึ้น และครอบคลุมให้ทุกพ้ืนที่ควรเพ่ิมบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในโปรแกรมแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน ควรจัดส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับภาษี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการด าเนินงาน ควรมีการประชุม ปรึกษากันให้
รอบคอบ เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐบาลควรบริหารจัดการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดมา และต้องจัดล าดับความส าคัญ ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามสภาพ
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ความเป็นจริง โดยต้องมีการส ารวจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน ควรมีแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และก าหนดเวลาที่
ชัดเจนรวมถึงการเบิกจ่ายเงิน ควรยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสั่งการ หรือก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
 2) ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการภายใน 
 ควรมีการจัดท าองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดผู้ปฏิบัติงาน โดยเสนอเป็นวิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะ เพ่ือความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน พร้อมนี้ต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้จากสิ่ง
รอบตัวภายนอก และเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรควรปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต าแหน่ง โดยให้ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับต าแหน่ง หรือภาระงานหน้าที่ เพ่ือให้เหมาะสมในเรื่องตัวบุคลคล และภารกิจ
งานที่ต้องด าเนินการ หากไม่มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตรง ก็ควรมีการเพ่ิมเข้ามาตามภารกิจงาน ทั้งนี้ เพ่ือความ
ถูกต้องรวดเร็ว ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการวางแผนให้ชัดเจน 
ถึงกระบวนงาน ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
 3) ข้อเสนอแนะด้านประชาชนผู้รับบริการ 
 ควรเปิดโอกาสให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจชุมชนท้องถิ่น และเห็นถึงความส าคัญของประชาชนในฐานะผู้รับบริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ เกี่ยวกับ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และโครงสร้างของเทศบาล เพ่ือ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทของเทศบาล การช าระภาษี  ให้เน้นถึงประโยชน์ของการจัดเก็บภาษี และ
สร้างแรงจูงใจให้มาช าระภาษี พร้อมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งด้านเวลา สถานที่ โดยอาจมีการจัดโครงการ
เก็บภาษีนอกสถานที่ หรือนอกเวลาราชการเพ่ือความสะดวกของประชาชน และควรขจัดความขัดแย้งและหาข้อยุติ
ของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเทศบาลสามารถเข้ามาด าเนินการตอบสนองความต้องการนั้นได้ 
 4) ข้อเสนอแนะด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
 เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึก อบรม ตามหลักสูตรต่างๆ แล้ว ควรจัดท าเป็นข้อตกลงให้มีการรายงาน 
ประเมินผล ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้มีการน าประโยชน์ที่ได้มาใช้กับภารกิจงานที่รับผิดชอบ  ควรสร้าง
ขวัญ และแรงจูงใจให้กับลูกจ้าง เมื่อมีโอกาสก็สร้างความเชื่อมั่น มีการให้รางวัล ค่าตอบแทน กล่าวค าชมยินดีเพ่ือให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถด าเนินงานร่วมกับเทศบาลได้ และควรส ารวจความต้องการของบุคลากร ในเรื่องเครื่องมือ 
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และด าเนินการจัดหา เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุผล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1) ด้านการเงิน หน่วยงานทุกหน่วยงานให้ความส าคัญมาก ยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานของเอกชนแล้ว ถือว่าด้าน
การเงินมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานเอกชน มุ่งก าไรเป็นหลัก ถ้าหน่วยงานมีก าไรมาก ถือว่าประสบ
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ผลส าเร็จในการด าเนินงานมาก ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานราชการที่ถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น 
การจัดเก็บรายได้จากภาษีหรือค่าธรรมเนียมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่ได้เป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานเสมอ
ไป เนื่องจากเป็นการจัดเก็บรายได้ตามข้อระเบียบกฎหมาย และรายได้ที่ จัดเก็บ ได้เอง ส่วนนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ ต้องอาศัยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุริยา โคตรรวงษา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลด่านส าโรง อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เทศบาลต าบลด่านส าโร ง มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุก
ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 โดยรายรับที่สูงกว่ารายจ่ายเกิดจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
ทั้งนี้รายได้ที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาให้ครบทุกโครงการ จึงต้องมีการจัดเก็บ และ
การเพ่ิมวิธีการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้อย่างจริงจังเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเทศบาล  
 2) ด้านกระบวนการภายใน ส่วนที่ควรปรับปรุงคือการจัดท างบประมาณ ซึ่งงบเพ่ือการพัฒนาที่มิใช่
รายจ่ายประจ า ยังไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน เพราะเทศบาลมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 และในเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้ามหมวด (ยกเว้น กรณีโอนตามนโยบายรัฐบาล และ
การโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์) เทศบาลต้องโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายไม่เกิน
กว่า 10 รายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา โคตรรวงษา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กระบวนการภายในองค์การ 
การวางแผนโครงการไม่สมดุลกับขีดความสามารถของเทศบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบถ้วนตาม
แผน บางครั้งจึงต้องมีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ขึ้น โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต้องมี
การวางแผนที่รอบคอบ รัดกุม ให้เหมาะสมกับโครงการ และระยะเวลาที่จะด าเนินงาน 
 3) ด้านประชาชนผู้รับบริการ ในภาพรวมประชาชน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับอรุณรัตน์ สว่าง (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
เวียงฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลต าบลเวียงฝางอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุเทน ภู่ประดิษฐ์ (2555) ได้
ท าการวิจัยเรื่องการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าด้านประชาชนผู้รับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก 
 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากร มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมเนื้อหาสอดที่คล้องกับต าแหน่งหรือมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เละการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การถ่ายทอด หรือเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ร่วมงาน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือมี



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน– สิงหาคม 2562 

60 

 

นวัตกรรม โครงการที่เน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และการติดตาม ประเมินผล จากการเข้า
รับการอบรม พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานมากกว่าร้อยละ 70 
ของสายงานที่มีในแผนอัตราก าลังของเทศบาล ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับสุริยา โคตรวงษา (2557) การประเมินผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลด่านส าโรง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบว่า แนวทางใน
การพัฒนาบุคลากร เทศบาลควรมีการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึก
ทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณในด้านวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
 การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยจัดตั้งทั้งในระบบหรือนอกระบบให้แก่บุคลากร มีการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่นสรุปข้อมูลข่าวสาร จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีการจัดท า
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการท างานได้ตาม
ระเบียบ มีการสรุปผลการประเมินด าเนินการตามโครงการเรียนรู้ โดยระบุข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือการ
พัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ขององค์กร มีการเตรียมพนักงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือปรับ
โครงสร้างงาน สภาพแวดล้อมการท างาน สอดคล้องกับอรุณรัตน์ สว่าง (2555) การประเมินผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเวียงฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่าด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การ เทศบาลควรมีการ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลงบประมาณใน
ด้านวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ      
 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
สาระที่เกี่ยวเนื่องกับการประเมินผล ที่หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าสารสนเทศ หรือผล
จากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และในประเด็นของการน ามาประเมินผลนั้น ก็น ามิติส าคัญ 4 ด้าน
จากแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นหัวข้องานการประเมินผล คือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน 
ด้านประชาชนผู้รับบริการ และด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา อันมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสะท้อนถึงภาพลักษณ์การ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนท าให้ให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา” ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีพระคุณหลายท่าน 
ได้แก่ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป  อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ ที่ให้ความ
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กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอ
กราบขอบพระคุณ นายจักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสน์ นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว นายเกียรติศักดิ์ สุขดานนท์ รอง
นายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว นายนโรจน์ อาชีวกิจสกุล รองนายกเทศมนตรีต าบลแปลงยาว นายหนู สิทธิ 
เลขานุการนายกเทศมนตีต าบลแปลงยาว และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแปลงยาว ที่กรุณาสละเวลาให้
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์  ขอขอบคุณ ประชาชนผู้รับบริการในเทศบาลต าบลแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ขอมอบเป็นความกตัญญูกตเวทีแด่คุณพ่อ 
คุณแม่ และครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ ท าให้ข้าพเจ้าสามารถด ารงตนให้บรรลุผล
ส าเร็จตราบจนบัดนี้ 
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ระบบจัดการโรงสีข้าว กรณีศึกษา : โรงสีข้าว ป.เจริญกิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
Rice Mill Management System Case Study: Rice Mill PoorJarernkij 

 Majai District Phayao 
 

ปาริชาต ิ อ านวยพรเลิศ1, ปรียาวัลย ์ เลี้ยงอยู2่ 
 Parichat Amnuaypornlert1, Preeyawan  Leangyoo 2 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การศึกษานี้เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการโรงสีข้าว โดยใช้พ้ืนที่เป้าหมาย โรงสีข้าว ป.เจริญกิจ 
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยอาศัยโปรแกรม  Microsoft Visual Studio 2008 ใช้ในการพัฒนาระบบและ
โปรแกรม Microsoft Access ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล และก าหนดการประเมินผลการวิจัยจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจส่วนของผู้ใช้งานระบบและผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าระบบจัดการโรงสีข้าวสามารถช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานและ
จัดเก็บข้อมูลจึงเกิดระบบที่เป็นล าดับทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจระบบได้ง่าย จากผลการ
ประเมินโดยผู้ประกอบการพบว่ามีความพึงพอใจในส่วนของภาพรวมของระบบต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.52 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 ซึ่งถือว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์พอใจมากที่สุด 
และผลการประเมินโดยผู้ใช้งานระบบพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนของภาพรวมของระบบต่อการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.55  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์
พอใจมากท่ีสุด แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยแก้ปัญหาในการท างานที่ซับซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ได้อย่างดี สามารถเข้าใจในการเข้าใช้งานสู่ระบบของทุกส่วนได้ง่าย และการท างานของระบบแต่ละส่วนไม่ซับซ้อน
จนเกินไป 
 
ค าส าคัญ :  ข้าว  โรงสีข้าว  ระบบจัดการ 
 
 
                                                             
1 อาจารย์ประจ า, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย 0-94640-7557  parichatam@gmail.com 
2 นักศึกษาปริญญาตร,ี สาขาบริหารธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย  
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Abstract 
 The Objective is the development of rice mill management system. Case study: Rice 
milling plant, Charoenkiat district, Mae Chai district, Phayao province. The program consists of 
Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Access Database 

The results of the study concluded that the rice mill management system. It facilitates 
the operation and storage of data. This is a sequential system. Both operators and system users 
can easily understand the system. Based on the results of the evaluation, the average satisfaction 
of the system is 4.52 and standard deviation is 0.36, which means the level of user satisfaction. 
The job is the most satisfying. And the most satisfying aspects of use. The results of the systematic 
user evaluation showed that the average satisfaction of the overall system was 4.55 and standard 
deviation is 0.59, which means the level of users are in the most satisfied. And the most satisfying 
aspects of use. Show that the developed system solves the problem of complex work and 
increase the efficiency of work well. Can understand the easy access to all parts of the system. 
And the operation of each system is not too complex. 

 
Keywords: Rice, Rice Mill, Management System 
 
1. บทน า 

ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกเป็นพืชที่มีความส าคัญทั้งทางด้านการด ารงชีวิตและทางด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักข้าวแบ่งออกเป็นหลายชนิด หลายประเภทมีการเพาะปลูกการดูแล
รักษาการให้ธาตุอาหารปุ๋ยและการน าข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีข้าว ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดของเกษตรกรเอง
โดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐให้ค าแนะน าสนับสนุนทางการเกษตรเท่าที่ควรดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทั้งที่ได้
ก าไรและขาดทุนเกษตรกรส่วนใหญ่ในไทยท าการเกษตรทั้งชีวิตแต่ความเป็นอยู่ฐานะทางการเงินไม่มีการพัฒนา
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองรายได้ของเกษตรกรหลักคือการท านาข้าว
และพืชสวนจะเห็นได้ว่าการท านาข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น เกษตรกรขาด
ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สถิติการค านวณเทคโนโลยีการวิเคราะห์การตัดสินใจ 

ปัจจุบันกระบวนการ ท างานของโรงสีข้าวในด้านการจัดการข้อมูลต่างๆ ของโรงสีนั้น ยังมีปัญหาอยู่ 
เพราะทางโรงสีไม่มีโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการที่ดีนัก เช่น เมื่อต้องการหาก าไรประจ าเดือนต้องน าใบส าคัญรับ
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เงินที่ได้รวบรวมไว้ตลอดเดือนมานั่งนับด้วยมือ จึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายใช้เวลาในการคิดค านวณนาน หรือ
อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีมาช่วย และการตัดสินใจวางแผนต่างๆของผู้บริหารอาจไม่มีรายงาน 
หรือข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ  

ดังนั้นทางคณะผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการจัดการโรงสีข้าว และคิดที่จะพัฒนาระบบ
จัดการโรงสีข้าว ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาระบบที่มี
ความยืดหยุ่นที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนขยายกิจการได้เช่น โรงสีได้ท าการรับซื้อไม้ที่ใช้ส าหรับท าถ่านไม้ 
หรือผลไม้ตามฤดูกาลเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับโรงสี เนื่องจากโรงสีมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีระบบชั่งน้ าหนักรถที่ใช้
ส าหรับการรับซื้อสินค้าดังกล่าว และพัฒนาระบบที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะท าให้เกษตรกรได้มีความ
ไว้วางใจแก่โรงสีมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าว กรณีศึกษา: โรงสีข้าว ป.เจริญกิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
2.2  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ สามารถสนับสนุนระบบจัดการโรงสีข้าว กรณีศึกษา:โรงสีข้าว ป.เจริญ

กิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความชื้นเมล็ดพันธ์พืช 
วิบูลย์ เทพนทร์ (2550) ได้วิจัยเอาไว้ว่า การวัดความชื้นเมล็ดพืช ความชื้นที่มีอยู่ในเมล็ดเป็นคุณสมบัติที่

ส าคัญประการหนึ่งของเมล็ดพืช ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของเมล็ดพืชนั้นๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อก าหนดในการซื้อขาย
ด้วย ความชื้นที่สูงเกินมาตรฐานจะถูกหักลดน้ าหนักหรือราคาต่อหน่วยลง เพ่ือให้การซื้อขายข้าวเปลือกให้เป็นไป
อย่างมีระบบและมีมาตรฐานสอดคลองกับภาวะการค้าข้าว กรมการค้าภายในได้ออกประกาศก าหนดการซื้อขาย
ข้าวเปลือกที่มีความชื้น และเป็นข้าวเปลือกที่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ าหนัก ให้มีการหักลดน้ าหนัก
ข้าวเปลือกในอัตราส่วนต่อ1,000 กิโลกรัม ดังนี้ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่ให้มีการหักลดน้ าหนัก กรณีความชื้น
เกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 16 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ความชื้นเกินร้อยละ 16 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 17 ให้ลดน้ าหนักได้ไม่เกิน  30 กิโลกรัม ความชื้นเกินร้อยละ 17 แต่ไม่เกินร้อยละ 18 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่
เกิน 45 กิโลกรัม ความชื้นเกินร้อยละ 18 แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม ความชื้น
เกินร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่เกิน 75 กิโลกรัม ความชื้นเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อย
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ละ 21 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่เกิน 90 กิโลกรัม ความชื้นเกินร้อยละ 21 แต่ไม่เกินร้อยละ 22 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่
เกิน 105 กิโลกรัม ความชื้นเกินร้อยละ 22 แต่ไม่เกินร้อยละ 23 ให้หักลดน้ าหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม ความชื้น
เกินร้อยละ 23 ขึ้นไป ให้หักลดน้ าหนักในแต่ละเปอร์เซ็นต์ความชื้นได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส่วนข้าวเปลือกจ านวนที่
มีปริมาณต่ าหรือสูงกว่าหน่วยที่ก าหนดไว้ที่ 1 ตัน (1,000 กก.) ให้คิดเทียบหักน้ าหนักตามอัตราส่วน เพ่ือให้
เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม ได้ราคาที่เป็นจริงในการขายข้าวเปลือก 

ความชื้นในเมล็ดพืช ความชื้นในเมล็ดพืชคือปริมาณน้ าที่มีอยู่ในเมล็ดพืช เมื่อพิจารณาดูจะพบว่าในเมล็ด
พืชประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นน้ าหนักแห้งของเมล็ดพืชซึ่งจะมีค่าคงที่ตลอด  กับส่วนที่เป็นน้ าหนักน้ าที่มี
อยู่ในเมล็ดพืชโดยส่วนน้ าหนักน้ าในเมล็ดพืชจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นของเมล็ดพืช  

การบอกค่าความชื้นในเมล็ดพืชในเมล็ดพืชจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนน้ าหนักในเมล็ดกับ
น้ าหนักเมล็ดพืชซึ่งสามารถค านวณหาได้ 2 วิธี คือ 

1) ค านวณจากฐานมวลชื้น (wet basis) 
%ความชื้น(ฐานมวลชื้น)=  (น้ าหนักน้ าในเมล็ด x 100)/น้ าหนักในเมล็ดพืชทั้งหมด 

2) ค านวณจากฐานมวลแห้ง (dry basis) 
%ความชื้น(ฐานมวลแห้ง)=  (น้ าหนักน้ าในเมล็ด x 100)/น้ าหนักแห้งเมล็ดพืช 

การลดความชื้นข้าวเปลือกให้ถึงระดับปลอดภัยแก่การเก็บรักษาที่ความชื้นน้ าหนักของน้ าที่มีอยู่ใน
ข้าวเปลือกจะถูกระเหยไปท าให้น้ าหนักข้าวเปลือกลดลงข้าวเปลือกท่ีลดลงท าได้ดังสูตร 
น้ าหนักข้าวเปลือกหลังอบ =  (100-ความชื้นเริ่มต้น)xน้ าหนักข้าวเปลือกก่อนลดความชื้น/((100-ความชื้นหลังลด

ความชื้น)) 
3.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและการชั่งน้ าหนัก 

 แนวคิดการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก และการชั่งน้ าหนัก เนื่องจากข้าวเปลือกที่ผลิตในประเทศไทยมี
หลายพันธุ์ และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในการซื้อขายข้าวเปลือกจึงมีการแบ่งชั้นข้าวเปลือก และเนื่องจากผู้ซื้อ
ข้าวเปลือกส่วนใหญ่จะน าไปสีเป็นข้าวสาร ดังนั้นชั้นข้าวเปลือกจึงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานข้าวสารซึ่งเน้นใน
เรื่องความยาวของเมล็ดและสัดส่วนของข้าวหักชนิดต่างๆ การแบ่งชั้นข้าวเปลือกจึงเน้นในเรื่องนี้ด้วย โดยน า
ข้าวเปลือกท่ีจะซื้อไปสีออกมาเป็นข้าวสารจะได้ข้าวสารชนิดใด จากนั้นจึงน าผลที่ได้จากการตรวจสอบไปตีราคาซื้อ
ขายข้าวเปลือกการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกประกอบด้วยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ  
                   1)  การเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก วิธีการเก็บตัวอย่างมักจะแตกต่างกันออกไป ตาม 
สถานที่เก็บตัวอย่างข้าวเปลือก หรือวิธีการขนส่ง ได้แก่ การเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกในยุ้งฉาง การเก็บตัวอย่าง
ข้าวเปลือกท่ีบรรจุในกระสอบ และการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกท่ีบรรจุในรถบรรทุก 
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         2)  การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก โดยท าการพิจารณาตรวจสอบ ความชื้น สิ่งเจือปน ข้าวเสื่อม
คุณภาพและข้าวเป็นโรค โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
           ก.  ตรวจสอบความชื้น ความชื้นมีผลต่อน้ าหนักของข้าวเปลือก และคุณภาพการสีข้าวเปลือกที่มี
ความชื้นสูงเมื่อน าไปสีจะแตกหักได้ง่าย ซึ่งโดยทั่วไปความชื้นข้าวเปลือกที่เหมาะสมจะมีค่าระหว่าง 14 - 15 
เปอร์เซ็นต์ ถ้าข้าวเปลือกมีความชื้นเกินปริมาณดังกล่าวก็จะถูกตัดราคา  
  ข.  การตรวจสอบสิ่งเจือปน สิ่งเจือปนที่ติดมากับข้าวเปลือกอาจจะท าอันตรายต่อเครื่องจักรได้ 
ถ้ามีสิ่งเจือปนอยู่มากโรงสีจะไม่รับซื้อ แต่ถ้ามีสิ่งเจือปนอยู่บ้างแต่ไม่มากโรงสีจะใช้วิธีหักน้ าหนักของสิ่งเจือปนจาก
น้ าหนักของข้าวเปลือกท่ีชั่งได้ 

3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   สมพร นนทภา (2556) และคณะ ได้ท าการศึกษาและพัฒนาด้านการจัดการโรงสีข้าวชุมชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 45 คน 
ได้สรุปว่า การพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านการจัดการโรงสีข้าว ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และ ทักษะในการตรวจสอบคุณภาพของข้าว เช่น ความชื้น สิ่งเจือปน เป็นต้น ด้านการใช้งานและซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรโรงสีข้าวได้ด้วยตนเอง เช่น กะเทาะข้าวเปลือก การขัดขาวและขัดเงา การแยกแกลบ และการคัดขนาด
ของข้าว เป็นต้น และด้านการจัดการระบบผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสุ่มตัวอย่างข้าว การแยกข้าวกล้อง -
ข้าวขาว วิธีการก าหนดราคา วิธีการสีข้าว การตั้งระยะของหินขัดข้าว และก าลังการผลิตของโรงสีข้าว เป็นต้น 

ปิยาณี เจริญศิริ (2546) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 
: กรณีศึกษาเกษตรกรที่เข้ารับจ าน าข้าวกับองค์กรการคลังสินค้าในโรงสีกิจทวียโสธร  อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  ผลจาก
การศึกษาพบว่า ความแตกต่างของปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อปีและปริมาณข้าวที่รับจ าน า มีผลต่อความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนความแตกต่างของปัจจัยเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนแรงงานในครัวเรือน และผลผลิต
ข้าวต่อป ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  

 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 4.1  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
          1)  คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
      ก.  Notebook  Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz RAM 8GB  
     ข . เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-165 
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            2)  คุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
        ก.  Microsoft Access การจัดการฐานข้อมูล 

        ข.  Microsoft Visual Studio 2008  โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
  4.2  วิธีการศึกษา 

การพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าว ได้ด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ  (System 
Development Life Cycle: SDLC) โดยแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 

4.2.1 การก าหนดความต้องการของระบบ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระบบงานเดิมและท าการรวบรวมข้อมูล โดย

ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ของทางโรงสีข้าว ป. เจริญกิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการจดบันทึก
ข้อมูล และการสอบถามจากผู้บริหารโรงสีข้าว คือ คุณบรรจบ ภาชนนท์ จึงได้ท าการส ารวจถึงปัญหาของ
ระบบงานถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และได้ท าการรวบรวมข้อมูลของทางโรงสีข้าวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ทางด้านการรับซื้อ -ขายข้าว ข้อมูลโกดังข้าวของ ทางโรงสีข้าว จากเอกสารต่างๆ ของทางโรงสีข้าว และจาก
การศึกษาระบบงานเดิม พบว่าโรงสีข้าว ป.เจริญกิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดยังไม่มีการน าระบบหรือโปรแกรมเข้ามา
ใช้ในการด าเนินงาน ยังคงมีข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบการจดบันทึก ซึ่งยังไม่มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามา
ปฏิบัติงาน โดยมีข้อมูลรายการสินค้า ข้อมูลการรับซื้อ-ขายข้าว ข้อมูลสต็อกข้าวในโกดัง ข้อมูลการเบิกสีข้าว 
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลประเภทนี้ท าให้ เกิดความล่าช้า และที่ส าคัญท าให้เกิดการสูญ
หายของข้อมูลได้ง่าย จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลของข้าวในโกดัง ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  
      2)  การวิเคราะห์ปัญหาและการศึกษาระบบงานเดิม 
          - ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการโรงสีข้าว 
  ก.  ระบบจัดการโรงสีข้าวส่วนใหญ่ใช้งานได้ยาก เนื่องจากจะมีรูปแบบหน้าตาระบบที่ดู
ซับซ้อน  
  ข.  ระบบจัดการโรงสีข้าวที่มีคุณภาพ ส่วนมากจะมีราคาท่ีแพงเกินไป ไม่คุ้มค่ากับการที่โรงสี
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะน าไปใช้งาน 
          - ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารของโรงสีข้าว 
     ก.  เอกสารเกี่ยวกับการรับซื้อ-ขายข้าว สต็อกข้าวในโกดัง ใบเสร็จ และบัญชีทางโรงสีมีมาก
เกินไป ท าให้สืบค้นข้อมูลได้ยาก 
     ข.  เกิดความล่าช้าในการท าบัญชีการรับซื้อ – ขายข้าว ยามเมื่อกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
มาตรวจสอบ 
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          - ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานระบบ 
       ก.  ผู้ใช้งานระบบไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ระบบจัดการโรงสี
ข้าวเป็นส่วนใหญ่ 
               ข.  ผู้ใช้งานระบบไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรู้การใช้งานระบบ 
      3)  การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานใหม่ 
           -  การออกแบบหน้าจอระบบจัดการโรงสีข้าวให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้
ด้านการใช้งานระบบก็สามารถใช้งานระบบได้ 
           -  ในการจัดเก็บข้อมูลของโรงสีข้าว สามารถท าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล 
           -  ได้ระบบจัดการโรงสีข้าวแทนการจดบันทึกด้วยมือในการด าเนินงาน 
           -  ลดความยุ่งยากในการใช้งาน และการติดต่อสื่อสารได้  
           - ได้ระบบจัดการโรงสีข้าวตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพ  
            - เป็นระบบที่ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลสรุปรายการรับ-รายการจ่าย ที่ต้องการ 
             4)  ผู้ใช้งานที่เก่ียวข้องกับระบบ 
            - ผู้ใช้งานระบบ ท าหน้าที่เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูลตามฝ่ายงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่  
     - ผู้ประกอบการ ท าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงานทั้งหมดและท าการเพ่ิม/ลบ/แก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมด 
รับข้อมูลจากระบบงาน สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินจากการซื้อ-ขายข้าว  
  4.2.2  การออกแบบระบบ 

1)  แผนผังบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังบริบท (Context Diagram) การพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าว  

 
   ภาพที่ 1  แผนผังบริบทการพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกอบด้วย 
เกษตรผู้ขายข้าว ลูกค้ารายย่อย คู่ค้าข้าว พนักงาน และผู้บริหาร 
   2)   แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ใช้แสดงการไหลของข้อมูลในระบบระหว่าง
กระบวนการต่างๆ จากแผนภาพบริบท แผนผังกระแสข้อมูลระดับที่ 0  
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ภาพที่ 2  แสดงแผนผังกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของระบบจัดการโรงสีข้าว  
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ภาพที่ 2  แผนผังกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ของระบบจัดการโรงสีข้าว (ต่อ) 
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3)  การออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบจัดการโรงสีข้าว 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ของฐานข้อมูลระบบจัดการโรงสีข้าว 
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 4) ส่วนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบ 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงเมนูหลักของระบบจัดการโรงสีข้าว 
 

 
ภาพที่ 5  แสดงส่วนการท างานการบันทึกการก าหนดความชื้น มาตรฐานสิ่งเจือปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  แสดงส่วนการท างานการรับซื้อข้าว 
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ภาพที่ 7  แสดงส่วนการท างานการขายข้าว 

 
5) เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี

โครงสร้างดังนี้ 
            ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
            ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ  
            ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
        เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพและระบบประเมินหาความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ์ตามวิธี
ของไลเคิร์ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับและมาตรอันดับเชิงปริมาณ 
5 อันดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  ระดับ 2 หมายถึงระดับความพึงพอใจระดับน้อย และระดับ 1 
หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดและเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูลใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

         ค่าเฉลี่ยระดับ  5.00-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
         ค่าเฉลี่ยระดับ  4.49-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
         ค่าเฉลี่ยระดับ 2.50-3.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปลานกลาง  
         ค่าเฉลี่ยระดับ 1.50-2.49  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน ้อย 
         ค่าเฉลี่ยระดับ  1.49-0.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

           สถิติที่ใช้การประเมินความพึงพอใจต่อระบบ คือ การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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5. ผลการวิจัย 
5.1  ผลประเมินข้อมูลผู้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 
      กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน ผู้วิจัยได้ท าการเลือกผู้ประเมิน จ านวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่ม

ผู้ประกอบการ จ านวน 5 ราย โดยข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมินเป็นเพศชาย จ านวน 3 คน และเพศหญิง จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ 40 ตามล าดับ และมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จ านวน 2 คน 31-40 ปี จ านวน 1 คน 
และ 41-50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40, 20 และ 40 ตามล าดับ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ใช้งานระบบ จ านวน 3 
คนและผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ 40 ตามล าดับ 
 5.2  การประเมินการใช้งานระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1.ด้านการออกแบบการใช้งาน 4.40 มาก 
2.ด้านการน าเข้าข้อมูล 4.60 มากที่สุด 
3.ด้านการประมวลผลข้อมูล 4.47 มาก 
4.ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.73 มากที่สุด 
 (X̅) (S.D.) 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4. 55 0. 36 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบโดยผู้ใช้งานระบบ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้

งานระบบมีค่าเฉลี่ย 4. 55 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด แสดงว่า
ระบบสามารถช่วยแก้ปัญหาในการท างานที่ซ้ าซ้อน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ดี โดยกลุ่มของ
ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลในระบบได้อย่างดี  
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้ประกอบการ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการออกแบบการใช้งาน 4.40 มาก 
ด้านการน าเข้าข้อมูล 4.60 มากที่สุด 
ด้านการประมวลผลข้อมูล 4.47 มาก 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.73 มากที่สุด 
 (X̅) (S.D.) 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 4. 53 0. 59 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบโดยผู้ประกอบการ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้

งานระบบมีค่าเฉลี่ย 4.52 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในช่วง ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยกลุ่มของผู้ประกอบการ
สามารถจัดการข้อมูลในระบบได้อย่างดี รวมไปถึงความสามารถของระบบที่ท างานใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
โดยระบบมีการท างานที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าว พบว่ามีการจัดการข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับระบบที่น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานด้านจัดการข้อมูลโรงสีข้าว เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงในด้านการประเมินผลการศึกษาท่ีได้
จากการวิเคราะห์ พบว่าระบบมีความครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบได้ง่าย มี
คุณภาพ และมีความถูกต้องในการประมวลผลของระบบการพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าว และในการพัฒนาระบบ
จัดการโรงสีข้าว ครั้งต่อไป ควรขยายขอบเขตของระบบบัญชี เพ่ือให้มีการท างานของระบบโรงสีข้าวทุกส่วนให้มี
ความครอบคลุมในการท างานของระบบจัดการโรงสีข้าว ให้เทียบกับระบบบัญชีส าเร็จรูปทั่วไป ระบบควรสามารถ
ใช้ส าหรับวางแผนคาดการณ์การรับซื้อข้าวในปีต่อไปได้ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องระบบการจัดการโรงสีข้าว กรณีศึกษา : โรงสีข้าว ป.เจริญกิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณบรรจบ ภาชนนท์ ผู้บริหารและพนักงานประจ าโรงสีข้าว ป.เจริญกิจ ผู้ที่สนับสนุน
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในระบบรวมถึงการประเมินผลการวิจัยในครั้ง เพ่ือให้
การพัฒนาระบบเป็นไปด้วยดี 
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ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือเรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” 
Achievement of self-learning on mobile phone application  

for principles of accounting 
 

สุภาพร เย็นเหลือ1 ศิริกาญจนา พิลาบตุร2 และ นิภาพรรณ ดุลนีย3์ 
Supaphon  Yenleua Sirikanjana  Pilaboot and Niphapan  Dulnee 

 
บทคัดย่อ  
   งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือเรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” มีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการบัญชีชั้นต้น 2) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือใช้เป็น
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ใช้แอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
จ านวน 19 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบประเมินคุณภาพของสื่อ
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อแอปพลิเคชัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีชั้นต้นมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.15 
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชันบนมือ, แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้, การบัญชีชั้นต้น 
 
Abstract  

We designed and developed the mobile application about principles of accounting. The 
purpose of this paper are 1) to learn the principles of accounting 2) android mobile application 
design and develop, is used for the principles of accounting, and 3) to assess the user satisfaction 
with mobile application about the principles of accounting. Our purposive sample is 19 students 
from faculty of business administration in Nakhonratchasima college. The number of this mobile 
                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา supa_i@hotmail.com 044-466050 ต่อ 141 
2 คณบด ีคณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
3 อาจารย์ คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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application assessment is 5 , total average index is 4 . 1 5 .  Our experiments show the students 
satisfied and understand in principles of accounting more than ever. 

 
Keyword :  Mobile Application, self-learning application, principles of accounting 
 
บทน า 

จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ ETDA ได้จัดท า Info graphic แสดงตัวเลขภาพรวมและพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2560 พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในวันท างาน/เรียนหนังสือ เฉลี่ย 6 ชั่วโมง 
30 นาที/วัน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใช้งาน 61.1% ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ย 3.06 ชั่วโมง/วัน 30.8% 
(ETDA, 2561) โดย CRIP (Consumer Intelligence Research Partners) ซึ่งเป็นหน่วยงานเก็บสถิติที่เป็นที่
ยอมรับทั่วโลกได้มีการส ารวจผลการใช้งานของผู้ ใช้ระบบปฏิบัติการบนมือถือในปี 2560 พบว่ามีผู้ ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 91% ของผลส ารวจ (Tech Crunch, 2561) ดังภาพที ่1  

 

 
 

 ภาพที่ 1 สถิติการใช้งานระบบปฏิบัติการบนมือถือ ปี 2560 
ที่มา: https://techcrunch.com (20 พฤษภาคม 2561) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ในสมาร์ทโฟน (Smart Phone) กลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 

และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย การพัฒนาองค์ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ถูกพัฒนาให้
สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้อย่างเหมาะสม ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการบน
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สมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากบุคคลทุกระดับชั้นในสังคม และตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานใน
ระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส าหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน
บน Google Play Store ได้ด้วยตนเอง (จักรชัย โสอินทร์ และพงษ์ศธร จันทร์ยอย, 2554)  

ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับ
ส่งเสริมการเรียนรู้ กรณีศึกษาเรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” เพ่ืออีกทางเลือกหนึ่งที่ให้กับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ 
ได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม โดยงานวิจัยของวิวัฒน์ มีสุวรรณ์ กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท าให้การ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานมากข้ึนด้วย (วิวัฒน์, 2555) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการการบัญชีชั้นต้น 
2. ศึกษาการออกแบบและพัฒนาพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้แอปพลิเคชันบนมือถือเรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System) ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความ
นิยม เนื่องจาก บริษัท Google ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือมากกว่า 
30 ราย เพ่ือใช้กับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สมัยใหม่ โดยก าหนดเป็นซอฟต์แวร์เสรี ท าให้โปรแกรมเมอร์หรือ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดชุด Android SDK ที่ควบคุมการท างานด้วยภาษา Java และ Android 
NDK ที่ควบคุมการท างานด้วยภาษา C หรือภาษา C++ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Android Developers, 
2559) ซึ่งผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 

19 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบัญชีชั้นต้น 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
(1) แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” 
(2) แบบประเมินระดับความรู้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความ

ยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.28 – 0.68 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.36 – 0.59 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.88 

(3) แบบวัดความพึงพอใจมีต่อสื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” 
จัดท าเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.58 – 0.84 ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 

การด าเนินการวิจัย  
(1)  ศึกษาข้อมูลเรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” โดยอาจารย์ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด อาจารย์ประจ ารายวิชาการ

บัญชีชั้นต้น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นผู้ให้ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
(2) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

- ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันบนมือถือ (User Interface) โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 
CS6 (ธนัชสร จิตต์เนื่อง, 2556) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 หน้าจอโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 
- พัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้น าหน้าจอแอปพลิเคชันที่ออกแบบไว้ มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน บน

มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม Construct 2 (เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและ
เกมบนระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยเฉพาะ) ดังภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอโปรแกรม Construct 2 
- ใช้โปรแกรม Cordova (เป็นแพลทฟอร์มตัวหนึ่งที่รับหน้าที่สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ภาษา 

HTML, CSS3 และ JS) เมื่อประมวลผลแล้วเสร็จ จะได้ผลลัพธ์เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 หน้าจอแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น”  
- ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การ

บัญชีชั้นต้น” โดยทดสอบก่อนใช้สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือ (Pretest) โดยใช้แบบประเมินระดับความรู้ เป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยด าเนินการสอนตามตารางก าหนดการทดลองที่ได้
วางแผนเอาไว้ 
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- ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับความรู้ หลังจากใช้สื่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง 
“การบัญชีชั้นต้น” (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกับทดสอบก่อนใช้สื่อ (Pretest) 

- ประเมินความความพึงพอใจและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้สื่อแอปพลิเคชันบนมือ
ถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” 

- น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบและแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะหห์าค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) จากแบบวัดความพึงพอใจมีต่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” 
 
ผลการวิจัย  

จากที่ผู้วิจัยได้มีการศึกษาข้อมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อเสร็จ
สิ้นจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทดลองใช้งานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้มีความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้นน าข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไข และทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการทดลองการใช้งานแอป
พลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา จ านวน 19 คน หาค่าสถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) แปลผลเป็น 5 ระดับ 
โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถามจ านวน 19 ชุด (แบบประเมินคุณภาพของสื่อส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
แบบประเมินความความพึงพอใจ และแบบประเมินความคิดเห็น) พบว่า 1) แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และ 3) นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การ
บัญชีชั้นต้น” โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 

ตารางที ่1 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น”  
ข้อที่ ข้อค าถาม �̅� แปลผล 
1 แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 3.84 ดี 
2 แอปพลิเคชันมีความสวยงามน่าใช้ 4.26 ดี 
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ข้อที่ ข้อค าถาม �̅� แปลผล 
3 แอปพลิเคชันมีความง่ายต่อการเข้าใช้งาน 4.39 ดี 
4 แอปพลิเคชันมีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย 4.02 ดี 
5 แอปพลิเคชันมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีชัน้ต้น 4.06 ดี 

รวม 4.11 ดี 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย 4 คน คิดเป็น 21.05 เปอร์เซนต์ หญิง 15 คน คิดเป็น 78.95 

เปอร์เซนต์ ผลการเก็บข้อมูล พบว่า แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี �̅�  = 3.84 ความสวยงามอยู่ใน

ระดับดี �̅� = 4.26 ความง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับดี �̅�  = 4.39 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายอยู่ในระดับดี �̅�  = 4.02 

และแอปพลิเคชันนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีชั้นต้นอยู่ในระดับดี �̅�  = 4.06 โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม 4.11 อยู่ในระดับดี  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดลองของกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความสวยงาม ใช้งานง่าย เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (วิวัฒน์, 2555) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท าให้การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานมากขึ้น ดังนั้น แอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่อง “การบัญชีชั้นต้น” จึงเป็นอีกสื่อหนึ่ง ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1)  การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง อาจมีตัวแปรแทรก เช่น สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม ต่างๆ เข้ามา

ส่งผลต่อการรับรู้ และตีความของกลุ่มตัวอย่างท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นจริง จึงควรท าความเข้าใจผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างก่อน จะท าให้สามารถสะท้อนถึงความเป็นจริงได้ดีกว่า 

(2)  ควรแปลค าบรรยายเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย เพ่ือน าไปเผยแพร่
กับชาวต่างชาติอันจะส่งผลให้แอปพลิเคชันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
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(1)  ควรมีการสร้างสื่อในรูปแบบที่น่าสนใจ และมีความทันสมัยให้เหมาะสมกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

(2)  ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ เนื่องจากปัจจุบันมีการรองรับเพียง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ในคณะสารสนเทศศาสตร์ และ

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 
รวมทั้งช่วยตรวจทาน และแก้ไข โดยการชี้แนะแนวความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ 
จนกระท่ังงานวิจัยนี้ประสบสัมฤทธิผลและส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้  
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
A Comparative Study of Learning Outcomes Bachelor’s Degree Standard in 
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Accounting with International Education Standard for Professional Accountant 
 

พัชรินทรา ชัยสมตระกูล1 และสุธีรา วิไลกุล2 
Patcharintra Chaisomtrakul and Suteera Wilaikul 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูล เปรียบเทียบความเหมือนหรือความสอดคล้อง
และความแตกต่างของผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  (TQF) และ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (IES) โดยจัดแบ่งกลุ่มรายวิชาบัญชีเป็น 7               
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร กลุ่มวิชาการเงินและ
การบริหารการเงิน กลุ่มวิชาภาษีอากร กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น กลุ่มวิชาการก ากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ของ
การวัดผลเหมือนกันมาจับคู่กัน และวิเคราะห์กลุ่มรายวิชาตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) และ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) พบว่า 1) กลุ่มวิชาการบัญชีการเงินและ
การรายงานทางการเงิน ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความแตกต่างมากที่สุด  2) กลุ่มวิชาการบัญชี
บริหาร มีผลการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน 3) กลุ่มวิชาการเงินและการบริหารการเงิน ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านทักษะทางปัญญามีความแตกต่างมากที่สุด 4) กลุ่มวิชาภาษีอากร ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญามีความแตกต่างมากที่สุด 5) กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความแตกต่างมากที่สุด 6) กลุ่มวิชาการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญามีความแตกต่างมากที่สุด  7) กลุ่มวิชา
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการบัญช ีมหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม E-mail : patcha7831@gmail.com โทร. 08-1680-1818 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail : a_aummy@hotmail.com โทร. 08-9437-2266 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีมีความ
แตกต่างมากทีสุ่ด 

 
ค าส าคัญ : ผลการเรียนรู้สาขาวิชาการบัญชี 
 
Abstract 

The comparative study of learning outcome of bachelor’s degree standard in accounting 
with international education standard for professional accountant aims to compare learning 
outcomes according to bachelor’s degree standard in accounting program with international 
education standard for professional accountants. The methods included analysis of data 
components, comparison and differentiation of learning outcomes according to bachelor’s degree 
standard in accounting program (TQF) and international education standard for professional 
accountants (IES). The accounting subjects were divided into 7  groups including accounting, 
finance and financial reporting group, managerial accounting group, finance and financial 
management group, tax group, auditing and assurance group, supervision, risk management and 
internal control group and information technology group. The learning outcomes with same 
assessment objectives were matched and subject groups were analyzed according to learning 
outcomes specified in Bachelor of Accounting Curriculum (Revised 2 0 1 8 )  of Pibulsongkram 
Rajabhat University. 
 The results of comparative study of learning outcomes according to bachelor’s degree 
standard in accounting program (TQF) with international education standard for professional 
accountants (IES) were found that 1)  in accounting, finance and financial reporting  group, learning 
outcomes in terms of morality and ethic were mostly different, 2) learning outcomes in managerial 
accounting group were similar, 3 )  learning outcomes related to morality, ethics and intellectual 
skills in finance and financial management group had highest distinction, 4) in tax group, learning 
outcomes concerning intellectual skills were dissimilar at the highest level, 5) learning outcomes 
related to interpersonal relationship skills and responsibility in auditing and assurance group were 
mostly distinct, 6) in supervision, risk management and internal control group, learning outcomes 
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regarding intellectual skills were mostly different and 7) learning outcomes in terms of numerical 
analysis skill, communication and technology usage in information technology group contained 
highest difference. 
 
Keyword : Learning Outcomes Bachelor’s Degree in Accounting 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในระดับปริญญาตรีจะต้องด าเนินการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
(National Qualifications Framework: NQF) ที่ก าหนดเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงระดับความสามารถ
ของบุคคลที่เป็นผลลัพธ์จากการศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ เป็นหน่วยงานก ากับดูแล
เกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษา และสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้
เกิดระบบการพัฒนาก าลังคนระดับชาติที่เป็นเอกภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะต้อง
ค านึงถึงข้อก าหนดจากทั้งสองหน่วยงาน ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้การจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 และในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
พัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ก้าวสู่ระดับสากล ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีใช้แนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา ด้านบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Education Standards Board : IAESB) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ คณะกรรมการนี้มีหน้าที่พัฒนามาตรฐานและแนวทางด้านการศึกษาและการพัฒนานักบัญชี และ
ได้มีการออกมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ( International Education Standards)   เพ่ือเป็นการพัฒนา
และเสริมสร้างวิชาชีพบัญชีทั่วโลก ด้วยมาตรฐานที่ประสานสอดคล้องกัน และให้บริการทางวิชาชีพมีคุณภาพสูง
อย่างสม่ าเสมอในการตอบสนองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาต้องน ามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี มาใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี 
           มาตรฐานการศึกษาจากทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึงผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนจาก
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามมาตรฐานการศึกษาจากท้ังสองหน่วยงาน
มีความเหมือน และแตกต่างกันในแต่ละผลการเรียนรู้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้
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ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน
การศึกษา และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในรอบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.
2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
                ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 
2553 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 
 การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 5 ด้าน 
ดังนี้ 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มี

ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม สามารถบริหารเวลา
และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 

 
 
 2. ความรู้ 
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  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี มีความรู้และความ
เข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน
ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆอย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี  มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชี
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน  สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการ
สื่อสารสารสนเทศ 
 2. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศออกข้อก าหนดการเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพสูงส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และส่งเสริม
การผสมผสานของมาตรฐานการศึกษาภายในประเทศและระหว่างประเทศ เรียกว่า  มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
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ประเทศ มาตรฐานฉบับนี้อธิบายหลักการที่ใช้ในการก าหนดและสื่อสารข้อก าหนดทางการศึกษาส าหรับการเข้าสู่
หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชี โดยข้อก าหนดในการเข้าสู่วิชาชีพได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาฉบับต่อไปนี้  

 1. IES 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค  
 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกคือการเรียนรู้และการพัฒนาที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีได้

พัฒนาความรู้ความสามารถเป็นล าดับแรกอันน าไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนา
ทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกหมายรวมถึง การศึกษาทั่วไป การศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
และการประเมินผล การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรกจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผู้มุ่งมั่นประกอบ
วิชาชีพบัญชีสามารถแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับบทบาทที่ตนได้
เลือกไว้ในวิชาชีพบัญชี ความรู้ความสามารถด้านเทคนิค หมายถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
และการรายงานทางการเงิน การภาษีอากรและเศรษฐศาสตร์ ผลการเรียนรู้เป็นตัวก าหนดเนื้อหาและความรู้เชิงลึก 
ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ที่จ าเป็น โดยจัดเป็นกลุ่มของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 1) 
การบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 2) การบัญชีบริหาร 3) การเงินและการบริหารการเงิน 4) ภาษีอากร 
5) การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 6) การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 7) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2. IES 3 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ทักษะทางวิชาชีพ  
 ความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิชาชีพ หมายถึงทักษะทางปัญญาและองค์กร การก าหนดทักษะ

ทางวิชาชีพที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องพัฒนาและแสดงให้เห็นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพ
ระยะเริ่มแรกตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ การปกป้องส่วนได้เสียสาธารณะ การยกระดับคุณภาพ
งานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และการส่งเสริมความเชื่อมั่นในวิชาชีพบัญชี ในมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศฉบับนี้ จัดประเภททักษะทางวิชาชีพตามความรู้ความสามารถด้านทักษะทางวิชาชีพออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการใช้ดุลย
พินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการจัดการบุคคล 
หมายถึง ทัศนคติและความประพฤติส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ  4) ด้านการจัดการองค์กร หมายถึง 
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรหรือภายในองค์กรเพ่ือให้
ได้ผลหรือผลลัพธ์ที่เหมาะสมด้วยบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่  
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 3. IES 4 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก - ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ  
 ความรู้ความสามารถด้านค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ หมายถึงความรู้ความสามารถ

ด้านหลักจริยธรรมพร้อมทั้งการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2558 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 
พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการบัญชี ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 2) ทักษะทางวิชาชีพ และ 3) ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ  
เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะวิชาแกนในกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี จ านวน 4 รายวิชา และวิชาเอกบังคับจ านวน 11 
รายวิชา รวม 15 รายวิชา 
 การวิเคราะห์ใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis) เปรียบเทียบความเหมือน
หรือความสอดคล้องและความแตกต่างของผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(ปรับปรุง พ.ศ.2561) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แยกแสดงตามกลุ่มรายวิชา 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน 
 1.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความต่างกัน 4 ข้อ  
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 1.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 2 ข้อ 

 1.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ 
 1.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร พบว่า 
มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 2 ข้อ  
 1.5  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 
2 ข้อ  

 2. กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ

ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 2.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ  
 2.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ 
 2.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร 
พบว่า ไม่เหมือนกัน และไม่ต่างกัน  
 2.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 3. กลุ่มวิชาการเงินและการบริหารการเงิน 
 3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความต่างกัน 2 ข้อ 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ 
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 3.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความต่างกัน 2 ข้อ  
 3.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร 
พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ 
 3.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 4. กลุ่มวิชาภาษีอากร 
 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 2 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความต่างกัน 2 ข้อ 
 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร 
พบว่า มีความเหมือนกัน 2 ข้อ 
 4.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 5. กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อม่ัน 
 5.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความเหมือนกัน 2 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ  
 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 3 ข้อ 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความต่างกัน 3 ข้อ  
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 5.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร 
พบว่า มีความต่างกัน 4 ข้อ 
 5.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 6. กลุ่มวิชาการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 6.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความเหมือนกัน 2 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 2 ข้อ 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความต่างกัน 2 ข้อ  
 6.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 2 ข้อ 
 6.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 1 คุณธรรม จริยธรรม กับ IES 4 ค่านิยม จริยธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ พบว่า มีความต่างกัน 1 ข้อ  
 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 2 ด้านความรู้ กับ IES 2 ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค 
พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 2 ข้อ 
 7.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 3 ด้านทักษะทางปัญญา กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – 
ปัญญา พบว่า มีความเหมือนกัน 1 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ 
 7.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กับ IES 3 ทักษะวิชาชีพ  - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการตนเอง และการจัดการองค์กร 
พบว่า มีความเหมือนกัน 2 ข้อ และต่างกัน 1 ข้อ  
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 7.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ TQF 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ IES 3 ทักษะทางวิชาชีพ – การสื่อสาร พบว่า มีความต่างกัน 3 ข้อ  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การสรุปผลการวิจัยน าเสนอผลการเปรียบเทียบทั้ง 7 กลุ่มวิชาเป็นตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี (TQF) และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) 
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 การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีประเด็นเพื่อน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการบัญชีการเงินและการรายงานทางการเงิน  ผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความแตกต่างกันมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (IES) กล่าวคือ TQF 1 วัดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทั้ง 4 ข้อ คือ ต้องการให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันและสังคม 
สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม แต ่IES 4 ไม่วัดผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชานี้ 
 2.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร เมื่อพิจารณาในภาพรวมถือว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผลการเรียนรู้ใกล้เคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES)    
 3.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการเงินและการบริหารการเงิน ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะทางปัญญามีความแตกต่างมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านทักษะทาง
ปัญญา ซ่ึงต่างจากมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IES) กล่าวคือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม TQF 1 ข้อที่ 3 ต้องการให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม แต่ 
IES 4 ต้องการให้นักศึกษาระบุประเด็นทางจริยธรรมและก าหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม และด้าน
ทักษะทางปัญญา TQF 3 ต้องการให้นักศึกษาสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตามข้อที่ 1 และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามข้อที่ 3 แต ่IES 3 ไม่วัดผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชานี้ 
 4.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาภาษีอากร ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญามีความ
แตกต่างมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผล
การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี (IES) กล่าวคือ TQF 3 ต้องการให้นักศึกษาสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ใน
การระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตามข้อที่ 1 และสามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่
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สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยค านึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ ตามข้อที่ 2 แต่ IES 3 ไม่วัดผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชานี้ 
 5.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความแตกต่างกันมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
(IES) กล่าวคือ TQF 4 ต้องการให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามข้อที่ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี ตามข้อที่ 2 และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมงานทีมงาน ตามข้อที่ 3 แต่ 
IES 3 ต้องการให้นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญามีความแตกต่างมากที่สุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (IES) กล่าวคือTQF 3 ต้องการให้นักศึกษา
สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ตามข้อที่ 1 
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อ  ที่ 3 แต่ IES 3 ไม่วัดผลการ
เรียนรู้ในกลุ่มวิชานี้ 
 7.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีมีความแตกต่างมากท่ีสุด โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาการบัญชี (TQF) ให้ความส าคัญกับการวัดผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญามากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (IES) กล่าวคือ     TQF 5 
ต้องการให้นักศึกษามีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ใน      การแปล
ความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ตามข้อที่ 1 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟัง ที่
แตกต่างกัน ตามข้อที่ 2 และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ ตามข้อที่ 3 แต่ IES 3 ไม่วัดผลการเรียนรู้ในกลุ่ม
วิชานี้ 
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รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
LIVABLE AND SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT MODEL OF NAN MUNICIPALITY 

 
ปองขวัญ   สร่างทุกข1์ 

PONGKWAN  SRANGTOOK 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1).เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองน่าน 2).เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านต่อการด าเนินงานพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 3).เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่า
อยู่กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และ 4).
เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร
ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน 18 ,137 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 คนได้ถูก
คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างสะดวกโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน(R.V.Krejcie&D.W.Morgan)เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (   ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรอิสระ 
(Kolmogorov-Smirnov Z test) การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment 
correlation coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model: SEM) 
 ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองน่านมีผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชนส่งผล
ต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรกความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านในภาพรวม 
เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีองค์ประกอบเมืองอยู่ดี
เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับเดียวกันกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่านได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน รองลงมาคือปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ทางด้านรูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านนั้นพบว่ามีความต้องการพัฒนาเมืองใน
                                                             
1 อาจารย์ดร.  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนา่น มหาวิทยาลัยราชถัฏอุตรดิตถ์ 199 ม.3 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 Email : jing-
jingjo@hot mail.com โทรศัพท์ : 054-718-925, 062-2930065 
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ด้าน ต่างๆ ได้แก่1.พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน 2.พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา,  เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน, เทศบาล 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study the factors affecting livable d sustainable 
city development model of people in Nan municipality, 2) to discover the opinions of people in 
Nan municipality on livable and sustainable city development of Nan municipality, 3) to 
investigate the relationship between factors affecting livable and sustainable city development 
and opinions of people in Nan municipality on the progress of livable and sustainable city 
development, and 4) to study the livable and sustainable development model of Nan 
municipality. The population participating in this study was 18,137 living in Nan 
municipality.Thesample, 375, wasselected by using a convenient sampling method by using the 
table of R.V.Krejcie&D.W.Morgan.The data was collected by a questionnaire. To analyze the 
collected data, the statistical tests including percentage, frequency, means( ), standard deviation 
(S.D.), Kolmogorov-Smirnov Z test, Pearson product-moment correlation coefficient, multiple 
regression analysis, and structural equation model (SEM) were administered. 
 The results of the study revealed that, overall, the factors affecting livable and sustainable 
city development of people in Nan municipality were at a fairly high level. That is to say, the 
community-based factors affected a livable and sustainable city development at the highest 
level. Furthermore, the majority of people in Nan municipality agreed with the progress of livable 
and sustainable development of Nan municipality at a high level in which the healthy 
citycomposition was rated the highest. In addition, the variables correlated in the same direction 
with the livable and sustainable development of Nan municipality were community environment 
followed by community economic conditions. By means of the livable and sustainable 
development model of Nan municipality, the results were that the city was required to develop 
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1) social conditions, 2) economic conditions, 3) environmental conditions, and 4) public 
participation of communities. 
 
Keywords : Development, Livable and Sustainable City, Municipality 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันโลกเผชิญกับการขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมข้ึนรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
แต่ละเมืองที่มีการเจริญเติบโตนั้นมีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การเกิด
ชุมชนแออัด การคับคั่งของประชากร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และยังส่งผลกระทบไปสู่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ การจราจรติดขัด รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมากมายก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศและมลภาวะทางน้ า ซึ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่ง 
 องค์การอนามัยโลกได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดท าโครงการเมืองน่า
อยู่ก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยทดลองใช้ใน 11 เมืองในประเทศยุโรป (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2547 : 3) และใช้ชื่อว่า “โครงการเมืองน่าอยู่” (Healthy 
Cities Project) มาใช้ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ให้มีความสงบสุข สะดวกสบาย สะอาดสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสิ่งส าคัญคือการสร้างจิตส านึกและจิตวิญญาณของการมีส่วนร่วมของประชาชน
และทุกภาคีในการพัฒนาร่วมแรง ร่วมใจสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือพัฒนาเมืองและชุมชนของ
ตนให้น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ต่อมาองค์กรอนามัยโลกได้มีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศ
แคนาดาในปี พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดเป็นประเด็นส าคัญให้ประเทศต่างๆที่สนใจน าไปปฏิบัติ แนวคิดเมืองน่าอยู่จึง
ขยายออกไปนอกพ้ืนที่ยุโรป (ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร.2540 : 17) 
 แนวคิดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2537 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
สหประชาชาติภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) กับรัฐบาลไทยในเรื่องพัฒนาเมือง ณ กรุงเทพมหานคร ความ
เคลื่อนไหวในเรื่องเมืองน่าอยู่จึงเกิดขึ้นตามล าดับ โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การอนามัยโลกให้ด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่ใน 5 เมืองน าร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดพะเยา จังหวัดยะลา และอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้บริหารสูงสุดในราชการส่วนภูมิภาค เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
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(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2547: 4) ในปี พ.ศ. 2540 ด้วยความสนับสนุนจาก
องค์การอนามัยโลกประกอบกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Agenda 21 ซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดัน
ให้เกิดความสนใจและเกิดความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเมืองตามแนวคิด “เมืองน่าอยู่” ในเทศบาลต่างๆ อย่าง
กว้างขวางทั่วประเทศ จากนั้นสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจึงได้เริ่มด าเนินการรณรงค์การพัฒนาเมือง
น่าอยู่อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2544 (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.ออนไลน์. 2552) และเพ่ือให้การพัฒนา
ประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย จึงได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนา
เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพ่ือจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  

เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอยู่
หลายวัดมีความงดงามทางสถาปัตยกรรม แหล่งจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา" หรือ สทพ.(LDI)  (ผู้จัดการ.ออนไลน์. 2559) 
ซึ่งเป็นมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  ได้ท าการจัดอันดับเมืองน่าอยู่จากทั่วประเทศ เมื่อปลายปี 2551 โดย"เมืองน่า
อยู่-ชุมชนน่าอยู่"  โดยได้ท าการวิเคราะห์ดัชนีความน่าอยู่ของเทศบาลเมือง 124 แห่ง ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า
เทศบาลเมืองน่านเป็นได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 3   อีกท้ังยังมีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อีกมากโดยเฉพาะเมื่อมีเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะน่านมีชายแดนติด สปป.ลาว เป็นจุดเชื่อมต่อการ
ท่องเที่ยวระหว่างด่านห้วยโกร๋น อ.เฉลิมพระเกียรติไปยังเมืองหลวงพระบาง โดยผ่านเส้นทางรถยนต์และทางเรือ
ได้ภายในระยะเวลาครึ่งวัน ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวและพักในเทศบาลเมือง
น่านมากขึ้น ท าให้มีผู้คนมากมายอยากที่มาประกอบอาชีพและตั้งรกราก เมื่อมีผู้คนเข้ามาก็จะส่งผลกระทบต่ างๆ
ซึ่งอาจจะสร้างปัญหา เช่น ปัญหาสังคมด้านขยะมูลฝอย ฯลฯที่ผ่านมาเทศบาลเมืองน่านได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า "เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุ
ยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ”เน้นพัฒนาให้เป็นเมือง
ปลอดภัยและเมืองน่านอยู่อย่างยั่งยืน เพ่ือที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพ ในอันที่จะพัฒนาเมืองให้
มีความปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่และรักษาอัตลักษณ์ให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนและรูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน เพ่ือประโยชน์ในการปรับใช้และพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่กับความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
 4. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัย
อยู่ใน 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน 18 ,137 คน (ส านักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมือง
น่านข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559 )และได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณตามสูตรของเครซี่
และมอร์แกน(R.V.Krejcie&D.W.Morgan) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 คนและท าการก าหนดสัดส่วน
โดยเทียบัญญัติไตรยางค์ของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละชุมชนจากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชนโดย

การสุ่มอย่างสะดวก จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีจ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ (Check list) โดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด โดยข้อค าถามครอบคลุมตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ได้แก่1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) 
ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชน 3) ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  5) 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านต่อการด าเนินงาน
พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีการวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนซึ่งข้อ
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ค าถามครอบคลุม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4) เทศบาลแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการที่ดี 
 ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้น าไปวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถาม
ฉบับร่างที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านที่จะท าการศึกษา 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของเนื้อหา (Wording) จ านวน 3
ท่าน ซึ่งได้ค่า IOC (Index of item objective congruence) ในแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) เพ่ือหาความเชื่อมั่น(Reliability) 
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลศีรษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน า
แบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยง(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงเทศบาลเมืองน่าน เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2  ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจ านวน 
  3.3 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการรวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 
  4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage) และหา
ค่าความถ่ี (Frequency) 
  4.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองน่านใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.1.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านต่อการด าเนินงานพัฒนาเมือง
น่าอยูอ่ย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.1.4 การทดสอบการแจกแจงปกติการทดสอบการแจกแจงปกติของตัวแปรอิสระซึ่งเป็นข้อตกลง
เบื้องต้นของการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ (Kolmogorov-smirnov Z test) 
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 4.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่กับความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านโดยใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่คือ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ปัจจัยด้านสภาพสังคมของ
ชุมชน 3) ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 5) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านโดยมี
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4) เทศบาลแห่งการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการที่ด ี
 4.1.6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เป็นการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชน 3) ปัจจัยสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน  4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  5) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4) 
เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 
 4.1.7 รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation model: SEM) เป็นการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชน 3) ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  4) 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน  5) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน กับการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี 2) คนมีสุข 3) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4) เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการที่ดีพร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอิทธิพลของตัวแปร โดยการวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของโมเดล (Goodness-of-fit) ระหว่างโมเดลเชิงประจักษ์กับโมเดลทางทฤษฎีที่ได้ท าการศึกษาเพ่ือสร้าง
โมเดลที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดให้กับการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 
375 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.6 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.6มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็น
ร้อยละ 42.4  มีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.7  
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 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านพบว่า ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 5 ด้าน พบว่า ในภาพรวม
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก มี
ค่าเฉลี่ย 3.43  รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.37 และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมีค่าเฉลี่ย 3.36 เท่ากับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนตามล าดับ 
 3. ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่านพบว่า โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านมีค่าเฉลี่ย 3.26 โดยมีองค์ประกอบเมืองอยู่ดี  เป็นอันดับ
แรก มีค่าเฉลี่ย 3.34รองลงมา คือ องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย 3.25 อันดับ 3 คือ องค์ประกอบคนมีสุขอยู่
ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.24 ตามล าดับ 
 4.  ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ตัวแปรที่มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับกับการพัฒนาเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน และค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุในแต่ละเส้นทางดังนี้ 
  ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
  ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน 
  ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ของเทศบาลเมืองน่าน 
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน 
  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน 
   
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาสู่
การอภิปรายผล ดังนี้ 
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 1. ในภาพรวมระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
น่าน มีผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่มาก มีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยด้านสภาพสังคมของ
ชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเป็นอันดับแรก เป็นไปได้ว่า  หากในชุมชนมีการรับฟังความคิดเห็น
จากคนในชุมชนสม่ าเสมอ มีการประชุมเสวนา ส่งเสริมให้คนในชุมชนกระท าความดี มีศีลธรรม มีการให้รางวัลเพื่อ
ยกย่องผู้ท าความดีหรือประโยชน์แก่ชุมชน ปลูกฝังให้คนในชุมชนต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดของชุมชน และในชุมชนมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ผู้น าในชุมชน
เป็นที่ยอมรับ และปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมแล้ว จะช่วยส่งเสริมให้เป็นชุมชนเข็มแข็งและเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
สอดคล้องกับงานวิจัย พูลสุข หิงคานนท์ (2542) ศึกษาความต้องการการพัฒนานักบริหารตามแนวคิดเมืองน่าอยู่
นนทบุรี พบว่าภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเมืองน่าอยู่ในอนาคตมากที่สุด คือ ครอบครัวอบอุ่น คนในชุมชนมีน้ าใจ
ซึ่งกันและกัน ชุมชนมีระเบียบวินัย มีความสะอาด สวยงามร่มรื่น องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพ
ดีทั้งกายและใจ  ทั้งนี้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของชุมชน เป็นอีกปัจจัยทีส่ าคัญ เพราะการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต  หากท า
ให้คนในชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต คนในชุมชนจะมีความพึงพอใจจากรายได้ สามารถด า รงชีวิตอยู่
อย่างไม่ขัดสน ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนั้นมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนถ้าสภาพแวดล้อมดี สุขภาพ
ของผู้คนก็จะดีขึ้นตามด้วย และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
เนื่องจาก คนในชุมชนจะทราบถึงปัญหาและความต้องการต่างๆของชุมชนทั้งหมดได้อย่างดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของเทศบาล ไม่ว่าจะร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์
และร่วมประเมินผลสอดคล้องกับ ชัยยุทธปัทมาพรพรรณ (2551) ศึกษา ความต้องการของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  พบว่า ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ วารีชล (2551) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
เทศบาลสู่ “เมืองน่าอยู่” กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสู่เมืองน่าอยู่ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีอันดับน้อยสุด ที่เป็นเช่นนี้เป็นไปได้ว่าในปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การ
คมนาคม ฯลฯ มีความพร้อมและสะดวกอยู่แล้วประกอบกับมีสิ่งเหล่านี้มานานท าให้ประชาชนไม่เห็นความแตกต่าง
อย่างใดและมองข้ามไปให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสภาพสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยสภาพแวดล้อม
และปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่า 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ของเทศบาลเมืองน่าน มีค่าเฉลี่ย 3.26 โดยมีองค์ประกอบเมืองอยู่ดี  เป็นอันดับแรกบ่งชี้ว่า ด้านองค์ประกอบเมือง
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อยู่ดีนั้น เทศบาลเมืองน่านมีการส่งเสริมวินัยและมารยาทที่ดีแก่ประชาชน การด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การอบรมป้องกันน้ าท่วม การซ้อมดับเพลิง จัดรถ
สายตรวจและ อพปร. เป็นต้น มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
และมีการรณรงค์ติดตามค้นหาและเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันยาเสพติดและอบายมุข มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ของเมืองส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ชุมชน ด้านองค์ประกอบคนมีสุข เป็นไปได้ว่า มีบริการด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงรวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค เช่น การจัด
หน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นต้น และมีการด าเนินการเพ่ือดูแล
ควบคุมเหตุร าคาญในสถานประกอบการ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และมีการส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน มีการส่งเสริมความมั่นคงด้านครอบครัวเช่นโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งคุณธรรมและความเอ้ืออาทร มีการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างความรื่นรมย์และความมีชีวิตชีวาให้แก่ประชาชน ส่วนองค์ประกอบอันดับสุดท้ายคือ
องค์ประกอบเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการ บริหารจัดการที่ดีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้น เป็นไปได้ว่าเทศบาลเมือง
น่านยังขาดการการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ควรเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน เช่น สายด่วนเทศบาลฯ , อินเตอร์เน็ตผ่านทางเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น, เทศบาลเมืองน่าน ควร
ปรับปรุงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของเทศบาล ควร
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คนในองค์กร พัฒนาช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาล, สายด่วนเทศบาล 1132 และต้องติดตามประเมินผลกระทบอันเกิดจากโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว 
ที่ส าคัญเทศบาลเมืองน่านควรมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของเทศบาลและเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งต้องจัดกระบวนการในการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของ
ประชาชน และมีการด าเนินการแก้ไขให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานโครงการต่างๆของเทศบาล ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนอย่างสมบูรณ ์
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดกับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน อาจเป็นไปได้ว่า ที่ผ่านมาคนในชุมชนได้รับการบริการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม
ในชุมชนที่อาศัยอยู่มีความสะดวกและความปลอดภัยในการขับขี่ บริการขนส่งมวลชน ได้รับบริการน้ าประปาที่
สะอาดและมีไฟฟ้าใช้ อย่างพอเพียงต่อความต้องการอยู่แล้วจึงให้ความส าคัญกับปัจจัยนี้น้อยกว่าปัจจัยอ่ืน 
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สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2546) ว่า การพัฒนาเมือง
น่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ไม่เน้นการจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดังเช่นการพัฒนาเมืองที่ผ่านมา แต่เน้น
ด าเนินการในด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องใช้การลงทุนค่าใช้จ่ายสูงควบคู่ไปด้วย เช่น การรณรงค์ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ให้ช่วยรักษาความสะอาดการป้องกันน้าเสีย การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่โล่งหรือที่สาธารณะ เป็นต้น ดังนั้นนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่จึงมิใช่หมายถึงการที่จะต้องระดมการลงทุน งบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างมากมาย 
แต่เป็นการเน้นการใช้ประโยชน์จากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคีการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งจากภาคประชาชน 
ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยรัฐบาลจะท าหน้าที่ให้การสนับสนุนผ่านองค์กรและกลไกที่มีอยู่เดิม รวมทั้งปรับปรุงวิธี
จัดสรรงบประมาณให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   

3.2 ปัจจัยสภาพสังคมของชุมชน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน เป็นไปได้ว่า หากสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนมีความรักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
น้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์ สุจริต ยกย่องผู้ท าความดีหรือประโยชน์แก่ชุมชน  มีการประชุมเสวนา มีความรับฟัง
ความคิดเห็นจากคนในชุมชนสม่ าเสมอ จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง สามัคคีและน่าอยู่ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน สอดคล้องกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2546) ที่ว่า
องค์ประกอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอดรักษา 
และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นามาใช้ประโยชน์กับการผลิต
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 3.3 ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากในชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี คนในชุมชนมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซึ่งจะท าให้มีปริมาณการออมของสมาชิกในชุมชนเพ่ิมข้ึน หากคนในชุมชนเน้นการ
พ่ึงพาตนเองได้แล้วน าจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ขัดสน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2547) ที่ว่าคุณลักษณะของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ครอบคลุมและผสมผสานกันระหว่างปัจจัยแวดล้อม ใน
ด้านเศรษฐกิจ หากภายในเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมีลักษณะ ดังนี้ มีบรรยากาศที่ดีส าหรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ค่าครองชีพไม่สูง ประชาชนมีงานท า และมีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดีจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 3.4  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน เป็นไปได้ว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมนั้นมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนถ้าสภาพแวดล้อมดี สุขภาพของ
ผู้คนก็จะดีตาม อีกทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงและถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังแล้ว หากมีการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะน าไปสู่ท าการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาล
เมืองน่านสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยุทธปัทมาพรพรรณ (2551) ศึกษาเรื่องความต้องการของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลธาตุทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษา พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลน้ าที่ใช้ในการบริโภค รองลงมาคือการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการพัฒนาถนน และ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสนามกีฬา 
 3.5 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่ งยืนของเทศบาลเมือง
น่านเนื่องจากคนในชุมชนจะทราบถึงปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการต่างๆของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเทศบาล จะท าให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนได้ถูกต้อง และหากคนในชุมชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของเทศบาล  มีส่วน
ร่วมกับเทศบาลประชาพิจารณ์หรือประชาคมเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชนจะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนได้ตรงจุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาสิทธิ์ จันทร์ลอย (2551) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเป็นเมืองน่าอยู่
ของคนในชุมชนกรณีศึกษาต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนควรมีการรวมกลุ่มประชาชน
เพ่ือรับทราบปัญหาข้อบกพร่องหรือความต้องการจากคนในชุมชนให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาที่อาศัย การมีส่วน
ร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
กิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ และชมรมหรือสมาคมท่ีมีในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีในชุมชน 

4. รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้นรูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านผู้วิจัยท า

การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชน ปัจจัย
ด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีผลต่อ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน โดยผู้วิจัยน าเสนอผลของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: 
DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวมพบว่า พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิง
สาเหตุในแต่ละเส้นทาง ดังนี้ปัจจัยด้านสภาพสังคมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
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พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลการถดถอยพหุคูณ
ในการท านายปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน
นั่นหมายความว่า โมเดลสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้นรูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านและ
จากการทบทวนวรรณกรรม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมของเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านสภาพสังคมของ
ชุมชน ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน  สอดคล้องกับการหาความความสัมพัน ธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่กับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดกับความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับการจัดล าดับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านนี้ พบว่า ปัจจัยด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในอันดับสุดท้าย และสรุปได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านมีความต้องการพัฒนาเมืองใน
ด้าน ต่างๆ ได้แก่1.พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน2.พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยขอเสนอรูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน ตาม
ภาพที่ 5 ดังนี้ 
  1. พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน 2. พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
  1.1จากการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านนั้นมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองน่านองค์ประกอบเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เป็นอันดับ
สุดท้าย ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า เทศบาลเมืองน่านควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์และมีช่องทางที่หลากหลายใน
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆของเทศบาล ที่ส าคัญควรมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานโครงการต่างๆของเทศบาล เป็นต้น 
 1.2 เทศบาลเมืองน่านควรมีการวาง นโยบาย แผนงาน โครงการ เกี่ยวกับเมืองน่าอยู่โดยให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองน่านเข้ามามีส่วนร่วม โดยการท า ประชาคมเก่ียวกับเมืองน่าอยู่ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมาสู่การปฏิบัติการ ดังนี้ 
 2.1 เทศบาลเมืองน่านควรมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของเทศบาลและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น การด าเนินการในด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
โปร่งใสและมีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ควรจัดอบรมหรือลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ได้ทราบถึง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ควรมีการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนมีการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมแก่คนในองค์กร เทศบาลเมืองน่านควรมีกระบวนการในการรับฟังปัญหาความต้องการและ
ความคิดเห็นของประชาชน และมีการด าเนินการแก้ไขให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 
 2.1 ควรมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและผู้น าในชุมชน หรือ
ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่าน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เพ่ือให้มีความรู้
มากขึ้นและจะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพให้กับเทศบาลเมืองน่าน 
 3.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1  ประเด็นด้านประชากร 
  ควรมีการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลในระดับภูมิภาค 
  3.2  ประเด็นด้านตัวแปร 
  ผลจากการวิจัยที่บ่งชี้ว่ามีตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองน่านมีตัวแปร  5 ด้าน ดังนั้น ผู้ที่สนใจจึงควรจะศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลซึ่งจะช่วยให้ได้รูปแบบใหม่ในการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนของเทศบาล 
  3.3  ประเด็นด้านเทคนิคการวิจัย 
   3.3.1  ควรมีการน ารูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
ที่ผู้วิจัยเสนอไปทดลองใช้ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาล 
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   3.3.2  ควรมีการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลในระดับประเทศ
และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กว้างข้ึนในบริบทของแต่ละภาคที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน 
 
 

รูปแบบการพัฒนาเมืองน่านอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านประกอบด้วย  
 1) พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน  2) พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน  
 3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน   4) พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ดังนี้ 1) พัฒนาสภาพสังคมของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจาก หากคนในชุมชนให้มีการเคารพกฎ กติกาทางสังคม ระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าง
เคร่งครัด มีคุณธรรม จริยธรรม  สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนมีความรักใคร่ปรองดองกันช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  และส่งเสริมให้รางวัลเพ่ือยกย่องผู้ท าความดีหรือประโยชน์แก่ชุมชน ปราศจากปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาสังคม เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง จะน าไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองน่านควรมีการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนสม่ าเสมอ มีความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน และคนในชุมชนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับต่างๆ  พร้อมทั้งมีความรู้ อ่านออกเขียนได้  
ตลอดจนสนับสนุนให้คนในชุมชนออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของชุมชน 
มีมาตรการและปลูกฝังให้คนในชุมชนต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรม มีการพักผ่อนจากการ ชมการละเล่น หรืออ่ืนๆที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น ถนนคนเดิน  อนึ่งไม่ควรมี
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แหล่งอบายมุข สถานเริงรมย์ สถานให้บริการทางเพศและบ่อนการพนัน น าไปสู่ชุมชนที่เข็มแข็งและน่าอยู่
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ที่ว่าคุณลักษณะของเมืองน่า
อยู่และชุมชนน่าอยู่ด้านสังคมของชุมชนนั้น เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ควรมีสั งคมทีมีคุณลักษณะคือ ประชาชน
ได้รับการศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่เพียงพอและสะดวก มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน มีคดีอาชญากรรม ยา
เสพติดจ านวนน้อย และสิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง 
 2) พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจาก หากคนในชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความพึงพอใจในรายได้ที่สามารถ
เลี้ยงตนเองได้แล้ว จะสร้างการพึ่งพาตนเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น  เทศบาลเมืองน่านควรมีแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ส่งเสริมความหลากหลายของแหล่งงานที่รองรับการว่างงานของคนในชุมชน 
สนับสนุนให้มีแหล่งออมทรัพย์หรือกองทุนออมทรัพย์และมีปริมาณการออมของสมาชิกในชุมชนเพ่ิมข้ึน ชุมชนควรมี
สวัสดิการทางสังคมที่ดี มีแผนรองรับสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ให้ความส าคัญการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
โดยเน้นการพึ่งพาตนเองในชุมชน และน าหลักคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับคนในชุมชนในการ
ด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2546) ว่า องค์ประกอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านการมี
เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งสมดุล มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพ่ิมรายได้และมีการงานทาด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงสู่ตลาดภายในและนอกประเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างชนบทและเมือง 
 3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจาก สภาพแวดล้อมโดยรวมนั้นมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนถ้าสภาพแวดล้อมดี 
สุขภาพของผู้คนก็จะดีขึ้นตามด้วย โดยเฉพาะของเสีย ที่เกิดขึ้นจ านวนมากตามการขยายตัวของชุมชนที่มีคนอาศัย
อยู่มากได้ทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในรูปของแข็ง ของเหลวและก๊าซ  ของเสียที่ทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม ท าให้สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบกลับมาหาคนในชุมชนในที่สุดได้   ดังนั้นวิถีการด ารงชีวิตของ
คนในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อความสมดุลทางธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ
สุขภาพและอนามัยของคนในชุมชน อีกทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงและถ้าใช้อย่างไม่
ระมัดระวังแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูญสิ้นลงอย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองน่านควรมีบทบาทที่ส าคัญในการมี
ส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ควรมีแผนการจัดการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนมีแผนรองรับปัญหาขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง มีแผนรองรับปัญหาน้ า
ท่วมในหน้าฝน การจัดเก็บขยะของมีการคัดแยกแยะขยะก่อนทิ้ง ชุมชนควรมีการประชุมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
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สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนอยู่สม่ าเสมอ เทศบาลควรมีแผนการจัดการด้านการจราจรขนส่ง คนในชุมชนเองควร
ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ และโทษในการท าลายสิ่งแวดล้อม และคนในชุมชนควรมี
จิตส านึกดูแลรักษาและแก้ไขให้สภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ที่ว่า คุณลักษณะของเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมี
ลักษณะคือ สามารถควบคุมมลภาวะทางน้ า อากาศ ดินและความดังของเสียง 
  4) พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากคนในชุมชนจะทราบถึงข้อบกพร่องและปัญหาในชุมชนเองหากได้ร่วมน าเสนอปัญหา
และความต้องการต่างๆของชุมชนและมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของเทศบาล  การเข้าร่วม
การท าประชาพิจารณ์หรือประชาคมเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชน และมีการส่งตัวแทนร่วมประชุมเพ่ือร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนกับหน่วยงานอ่ืนกับทางเทศบาลอยู่เสมอ จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดตรง
ความต้องการของชุมชน ขณะเดียวกันเทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการวางแผน
แก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน  มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมเกี่ยวกับงานด้านต่างๆของเทศบาล ส่งเสริมให้
มีการติดตามข่าวสารการด าเนินงานต่างๆของเทศบาลผ่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือเสียงตามสายและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้กับชุมชนได้ทราบอยู่เสมอ  สอดคล้องกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2546) ในการพัฒนาเมือง
น่าอยู่และมีความยั่งยืนนั้นมีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ “รวมพลังเพ่ือขับเคลื่อนสังคม” เป็นการระดมการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ (ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น) องค์กรธุรกิจ ภาค เอกชนองค์กรพัฒนา 
ชุมชน และประชาชน หรือที่เรียกว่า ภาคีพัฒนา ในการจัดทาแผนงาน/ โครงการเมืองน่าอยู่ที่สอดคล้องความ
ต้องการของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาเมืองน่าอยู่และมีความยั่งยืน 
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การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงถนนเชียงใหม่ - ฮอด 
จังหวัดเชียงใหม ่

PUBLIC TOILET’S STANDARDS OF THE PETROL SERVICE STATIONS  
CHIANG MAI – HOD ROAD, CHIANGMAI PROVINCE. 

 
สุวิชญาน์ ใจหนิม1  

Suvitchaya Jainim 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันตามมาตรฐาน 
สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงส้วม
สาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลักสุขาภิบาล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
26 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง 2) ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ 3) ข้อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพขออง
ส้วมสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอในรูปจ านวน และร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) 
ของกรมอนามัย ร้อยละ 80.77 และที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง ร้อยละ 19.23 การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษา พบการปนเปื้อน ร้อยละ 26.57 จุดสัมผัสทั้งในห้องส้วมชายและส้วมหญิงที่จัดให้บริการ มี
ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ใกล้เคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในส้วมชาย ร้อยละ 28.21 ใน
ส้วมหญิง ร้อยละ 24.62 แยกพิจารณาตามจุดทดสอบในประเภทพ้ืนที่จุดสัมผัสเดียวกัน พบว่า ในส้วมชายมีการ
ปนเปื้อนมากกว่าในส้วมหญิง โดยพบว่า ที่กดโถส้วม สูงสุด ร้อยละ 38.46 ในส้วมชาย และร้อยละ 23.08 ในส้วมหญิง 
        
ค าส าคัญ : ส้วมสาธารณะ, สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, ความเพียงพอ, เชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 
 
 
                                                             
1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Ornwan8932@gmail.com 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study public toilets standards in clean and safe gas 
stations at the gas stations. As well as finding ways to improve public toilets in the service stations 
to be sanitary. Selection of samples by specific methods. The data collection tools consisted of 
3 parts: 1) the preliminary information of the public toilets in the fuel stations; 2) the physical 
characteristics of the public toilets; 3) the information on biological contamination; public the 
statistics used in the research were Descriptive statistics Presented in numbers and percentages. 
 The study indicated that Public toilets in fuel stations Most of them did not pass the 
standard of the Department of Health 80.77% and the standard (HAS) was only 19.23%. The test 
of contamination of coliform bacteria. The study found contamination 26.57% touching both in 
the male and female toilets. Percentage of similar coliform bacteria contamination. 28.21% of the 
women in the closet were found in the closet, 24.62% in the closet. In the same contact area, 
the male was more contaminated than in the women's closet. Urinals were highest in 38.46% in 
men's toilets and 23.08% in women's toilets.  
 
Keywords: Public Toilets, The Petrol Service Station, Healthy, Accessibility, Safety, Coliform-
bacteria 
 
บทน า 

ส้วมสาธารณะ เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญทางด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การ
ส่งเสริมและรณรงค์ให้สะอาดและปลอดภัยมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2548 กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (2548) ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 
และก าหนดพื้นที่เป้าหมายหลัก 11 ประเภท อาทิ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สถานีบริการน้ ามัน โรงพยาบาล 
โรงเรียน ตลาดสด ศาสนสถาน ด้วยการวางกรอบการพัฒนาไว้ 3 ประเด็น คือ ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ 
(Accessibility) และปลอดภัย (Safety) หรือมีค าย่อว่า "HAS"  

ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขประเมินส้วมสาธารณะในประเทศไทย มีส้วมผ่านเกณฑ์เพียง
ร้อยละ 40.37 จากเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) และในปี พ.ศ. 2554 มีรายงานผลด าเนินงานพัฒนาส้วม
สาธารณะไทย มีส้วมสาธารณะสะอาด พอเพียง ปลอดภัย เพียงร้อยละ 55.47 ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คือ
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ร้อยละ 60 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศนโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ส้วม
สะอาด ชาติเจริญ” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 เน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะ ภายในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดประชุมเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบายโครงการส าคัญ
ของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ส้วมสะอาด ชาติเจริญ” 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นตัวชี้วัดความสกปรก หรือการปนเปื้อนอุจจาระใน
เบื้องต้น ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และทั่วโลกให้การยอมรับ ดังนั้น จึงนิยมใช้วัดความสกปรก
หรือไม่สะอาด (Unhealthy) หรือการปนเปื้อน (Contamination) ของอุจจาระในการสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
รวมทั้งประยุกต์ใช้กับการปนเปื้อนในสภาวะแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขได้น ามาประยุกต์ใช้กับเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะไทย (HAS) การใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นดัชนีชี้ความสกปรกบริเวณห้อง
ส้วมสาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ที่รองโถส้วมแบบนั่งราบ ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ สายฉีดช าระ เป็นต้น จึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย กระทรวงสาธารณสุข (สารานุกรมเสรี
, 2556)  

การเฝ้าระวังคุณภาพส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพ้ืนที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์ของส้วมสาธารณะของสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง และ
การเฝ้าระวังคุณภาพส้วมสาธารณะ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และการประเมินเกณฑ์
มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
ของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

2. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
 

ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการประเมินจากแบบประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ และเก็บตัวอย่างการปนเปื้อน ทั้ง 6 จุดสัมผัสของห้องน้ าชาย และ 5 จุดสัมผัสของ
ห้องน้ าหญิง โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 2. จัดท าคู่มือการตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องน้ า โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) 
 3. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ถึงผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยประสานงาน
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ที่จัดให้บริการส้วมสาธารณะในกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ด าเนินการตรวจประเมินส้วมสาธารณะทางกายภาพ และเก็บตัวอย่างการปนเปื้อน ณ จุดสัมผัส ทั้ง 6 
จุดสัมผัสของห้องน้ าชาย และ 5 จุดสัมผัสของห้องน้ าหญิง โดยวิธีการสะอาดปราศจากเชื้อ (Swab technique) 
โดยเก็บตัวอย่างการปนเปื้อนเฉพาะห้องแรก ทั้งห้องน้ าชาย และห้องน้ าหญิงของส้วมสาธารณะในสถานีบริการ
เชื้อเพลิงเท่านั้น 
 
ตารางท่ี 1 จุดสัมผัสการเก็บตัวอย่างการปนเปื้อนส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 
1. ฝารองโถส้วม  
2. ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ  
3. ภาชนะส าหรับราดน้ า/สายฉีด  
4. ที่กดโถส้วม  
5. ที่กดโถปัสสาวะ  
6. กลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่
ละห้อง 

1. ฝารองโถส้วม  
2. ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ  
3. ภาชนะส าหรับราดน้ า/สายฉีด  
4. ที่กดโถส้วม  
5. กลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่
ละห้อง 

 
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 
ภาพรวมพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ร้อยละ 80.77 
และที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง ร้อยละ 19.23 ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กรมอนามัยก าหนดให้ในทุกหัวข้อ ร้อยละ 100 หากแยกพิจารณาตามเกณฑ์ในแต่ละประเด็น พบว่า 

1.1 ความสะอาด (Healthy: H) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 9 ข้อ ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด 
3 ล าดับแรก คือ ข้อ 2 น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด  อยู่ในสภาพดี
ใช้งานได้ ข้อ 3 กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟรี) หรือ
สายฉีดน้ าช าระ ที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ และข้อ 4 อ่างล้างมือ  ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน
สภาพดแีละใช้งานได้ ร้อยละ 96.20 
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 1.2 ความเพียงพอ (Accessibility: A) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด 
คือ ข้อ 2 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ได้ ร้อยละ 96.20 
 1.3 ความปลอดภัย (Safety: S) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด คือ 
ข้อ 3 ประตู ที่จับเปิด – ปิด  และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 96.20 
รองลงมา คือ ข้อ 1 บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว และข้อ 4 พ้ืนห้องส้วมแห้ง มีส้วมสาธารณะผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 88.50 ตามล าดับ  

หลังจากการประเมินซ้ า ภายหลัง 1 เดือน จากการแนะน าแนวทางการปรับปรุงต่อสถานประกอบการ 
พบว่า มีส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย จ านวน 
19 แห่ง (ร้อยละ 73.08) และที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง 7 แห่ง (ร้อยละ 26.92) 
 2. ข้อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในภาพรวม ใน
การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษาการปนเปื้อนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง ด้วยชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) อย่างง่าย โดยการเก็บตัวอย่างเพ่ือหาเชื้อฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ด้วยวิธีการสะอาดปราศจากเชื้อ (Swab technique) จุดสัมผัสในส้วม
สาธารณะ 9 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง โดยก าหนดจุดสัมผัสเพ่ือทดสอบ 6 จุดในส้วมชาย และ 5 จุดในส้วม
หญิง รวมจุดทดสอบการปนเปื้อนทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 286 จุด ในภาพรวม พบการปนเปื้อน ร้อยละ 26.57  
 จุดสัมผัสทั้งในห้องส้วมชายและส้วมหญิงที่จัดให้บริการ มีร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ที่ใกล้เคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในส้วมชาย ร้อยละ 28.21 ในส้วมหญิง ร้อยละ 24.62 แยกพิจารณาตามจุดทดสอบใน
ส้วมชาย พบการปนเปื้อนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กดโถส้วม และที่กดโถปัสสาวะชาย ร้อยละ 38.46 
ก๊อกน้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ฝารองโถส้วม และภาชนะส าหรับราดส้วม/สายฉีด ร้อยละ 23.08 และกลอนประตู
หรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่ละห้อง พบการปนเปื้อนน้อยที่สุด ร้อยละ 19.23 ส่วนในส้วมหญิง พบการ
ปนเปื้อนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
 ฝารองโถส้วม และภาชนะส าหรับราดส้วม/สายฉีด และก๊อกน้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ที่กดโถส้วม ร้อยละ 23.08 
และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่ละห้อง พบการปนเปื้อนน้อยที่สุด ร้อยละ 19.23 แต่ในประเภท
พ้ืนที่จุดสัมผัสเดียวกัน พบว่า ในส้วมชายมีการปนเปื้อนมากกว่าในส้วมหญิง โดยพบว่า ที่กดโถส้วม สูงสุด ร้อยละ 
38.46 ในส้วมชาย และร้อยละ 23.08 ในส้วมหญิง 
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อภิปรายผล   
            จากการประเมินส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พบว่า จ านวนส้วมสาธารณะ 26 แห่ง 
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย จ านวน 21 แห่ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง 
5 แห่ง ซึ่งเกิดจากการประเมินโดยรวมของเกณฑ์การประเมิน ที่พบเพียง 1 ข้อของการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จึงท าให้การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์ ในรูปแบบโดยรวม จึง
ต้องมีการแยกการวิเคราะห์ออกเป็นรายหัวข้อ ตามเกณฑ์ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ของ
แบบประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ  
 การแยกประเมินในแต่ละประเด็นในหัวข้อ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย พบว่า เกณฑ์
ความสะอาด (Healthy: H) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 9 ข้อ โดยส่วนมากที่พบจากการส ารวจจากส้วมสาธารณะใน
สถานีบริการเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ – ฮอด นั้น พบว่า ส่วนมากปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ ถังรองรับขยะมูลฝอยไม่
มีฝาปิด บางแห่งไม่มีถุงขยะรองภายในตัวถังขยะ และยังพบบางแห่งที่มีขยะล้นออกมานอกถัง ซึ่งเกิดจากช่วงเวลา
ของการท าความสะอาดร่วมด้วย พร้อมทั้งยังมีกลิ่นเหม็นของปัสสาวะในห้องน้ า และพบกลิ่นบริเวณห้องน้ าชาย
มากกว่าห้องน้ าหญิง ซึ่งท าให้เกิดเหตุร าคาญขณะใช้ห้องน้ า รองลงมาคือ สบู่ล้างมือ บางแห่งไม่พบการจัดวางของ
สบู่เหลวล้างมือ หรือบางแห่ง พบมีสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ แต่ไม่พบภาชนะรองรับสบู่ จึงท าให้เกิดคราบสบู่บริเวณ
อ่างล้างมือ อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้อีกด้วย 
 เกณฑ์ความเพียงพอ (Accessibility: A) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ อาจสืบเนื่องมาจากการสร้างส้วม
สาธารณะที่มีมาก่อนนั้นจะพบส้วมซึม มากกว่าส้วมนั่งราบ แต่บางแห่งจะมีทั้งส้วมซึม และส้วมนั่งราบไว้อย่างละ
เท่ากัน และในกรณีที่มีการแยกห้องน้ าผู้พิการของส้วมสาธารณะบางแห่ง จะพบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายใน
ห้องน้ าเฉพาะผู้พิการ/หญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุ ครบตามวัตถุประสงค์ และมีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกต้อง 
 เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety: S) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ จากการส ารวจ พบในส้วมสาธารณะที่มี
ขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการน้อย อีกทั้งตั้งอยู่ในสถานที่ที่ซึ่งไม่ใช่ทางผ่านไปแหล่งท่องเที่ยว อย่างในตัวอ าเภอฮอด 
ที่ผ่านไปทางโรงพยาบาลฮอดนั้น รวมทั้งในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิเช่น ร้าน
สะดวกซื้อ หรือร้านกาแฟ นั้น จึงท าให้ผู้รับบริการสถานีบริการเชื้อเพลิงเข้าไปเพ่ือวัตถุประสงค์ส า หรับเติม
เชื้อเพลิงเท่านั้น จึงท าให้ไม่มีการปรับปรุงส้วมสาธารณะเพ่ือให้บริการ 
 การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงโดยในภาพรวมส้วมชาย พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 28.21 ส่วนในส้วมหญิง พบการ
ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 24.62 เนื่องจากปัจจัยการใช้ห้องน้ า รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ส้วม
สาธารณะของผู้ใช้ส้วมที่มีความหลากหลายของช่วงอายุ วัย นั้น  หากพิจารณาตามจุดทดสอบ บริเวณที่พบการ
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ปนเปื้อนมากท่ีสุด ในส้วมชาย แสดงถึงการท าสะอาดในจุดดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการก าจัดจุลินทรีย์ จนสามารถ
เกิดการปนเปื้อนสะสมได้ง่าย โดยรวมแล้วส้วมหญิงพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยกว่าส้วมชาย แต่
ในจุดสัมผัสเดียวกันพบว่า ในส้วมชายการปนเปื้อนมากกว่าส้วมหญิง 
 ในส่วนของจ านวนพนักงานท าความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง มีผลต่อการเกิด
เชื้อโรคได้เป็นอย่างดี แต่อย่างใดจะต้องค านึงถึงระยะเวลา และความถี่ของผู้รับบริการของส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมากที่สุด รวมถึงจ านวนความถี่ของการท าความสะอาดส้วม
สาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง หลังจากการวางแผน และแนะน าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูก
สุขาภิบาล จึงท าการประเมินซ้ า หลังจากการปรับปรุง อีก 1 เดือน โดยท าการทดสอบในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน 26 แห่ง พบว่า มีส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของ
กรมอนามัย จ านวน 19 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง 7 แห่ง และในส่วนการทดสอบการปนเปื้อน
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
286 จุด พบการปนเปื้อน จ านวน 55 จุดสัมผัส (ร้อยละ 19.23) โดยพบการปนเปื้อนส่วนใหญ่ในสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็ก และไม่มีการใช้บริการส้วมสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่พบการใช้บริการส้วม
สาธารณะ โดยเน้นเพียงเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเท่านั้น ท าให้บางแห่งมีจ านวนพนักงานท าความสะอาด เพียง 1 – 2 
คน และความถ่ีในการท าความสะอาด 1 – 2 ครั้งต่อวัน  

 
  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูล แบ่งได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การบูรณาการองค์ความรู้ เรื่องส้วมสาธารณะในสาระการเรียนรู้ ส าหรับการปลูกฝังเยาวชนในส่วนของ
พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง โดยสามารถวางแผนส่วนของการเรียนการสอน เนื่องด้วยเป็นวัยที่เริ่มต้น
ของการเรียนรู้ หากพบการสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก จะเป็นพฤติกรรมที่ดีในวัยผู้ใหญ่ 
 2. การปรับแก้พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะของประชาชนให้ถูกต้องตามสภาพปัญหา 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อ 
 1. ควรศึกษาต่อยอดในเรื่องการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ท าให้เกิดโรคชนิดอ่ืนๆ เช่น 
อี.โคไล (E.coli) ชิเกลล่า (Shigella) และซัลโมเนลล่า (Salmonella) 
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  2. ได้ข้อมูลผลการส ารวจและข้อเสนอแนะจากการส ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของระดับประเทศที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
 
รายการอ้างอิง 
กิจจา จิตรภิรมย์. การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะ. วารสาร: วิทยาลัย

นครราชสีมา กรุงเทพฯ, 2556 
นฤมล นาคมี. ผลการส ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก, 

มิถุนายน 2549 
ปริยะดา โชควิญญู. แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2559) ส านักอนามัย

สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2556 
มัตติกา ยงอยู่ และคณะ, การเฝ้าระวังส้วมสาธารณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการส้วม ในร้านอาหาร พื้นที่

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์:  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556 

รอยรัก ทองสงคราม. โครงการส้วมสาธารณะไทย. ศูนย์อนามัยที ่9 พิษณุโลก, 2549  
แสงจันทร์ กล่อมเกษม, การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์: สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554: 110-126. 
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 

 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่
ส่งมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนร้จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อิมเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารย์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารย์หนังสือ หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารย์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ทั้งทางกว้าว และทางลึกอย่างทันสมัย โดย
ให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง   ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

 บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สน าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

 ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 

 บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง   กรณีบทความที่เป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ใช้ภาที่เข้าใจง่าย  
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

 วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 
    หรือไม่ ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบ 
    การอธิบาย 

 ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ที่ก าหนด  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้า งอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้ความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 
   (Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
   กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
   (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
2. ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
    ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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3. ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 

  3.3 สถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 

  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง

รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย  ความยาวไม่เกิน  400 ตัวอักษร 

  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค า

สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 

  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย) 

  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 

  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น

งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ

ชัดเจน 

  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย

ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
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  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 

  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏ               

ในบทความ 

 ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม  (Full Paper) ได้ที่  

www.northern.ac.th 

 หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 

888 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 

7481 email : research.northern@gmail.com  
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