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การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียน  
โรงเรียนพบพระวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

The Promotion of moral and ethical follow Upright School of Students 
Phopphrawitthayakhom School  Secondary Educational Service Area Office 38 

 
 ภาณุวัฒน์  คะนิกา1 และ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ ์2 

 Phanuwat  Khanika and Dr.Nontawat  Yuttawong                                                                                                                          

  
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
โครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
โดยมีประชากรและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบ
พระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรส่งเสริมการท าวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ควรมีการจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับนักเรียนทุกคน ควรจัด
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายที่หลากหลาย ควรส่งเ สริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,  โครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียน   
 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น panuwat28112532@gmail.com  088-1638036 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น nontawat192498@gmail.com   085-0349942 
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Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations 
on the promotion of moral and ethical values according to the upright school project of students 
of Phopphrawitthayakhom School under Secondary  Educational Service Area Office 38. The 
population and data source of the research were 52 experts, school administrators, teachers, and 
education personnel. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected 
data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, standard deviation, and content 
analysis. 
 The findings of the research indicated that; on the whole, the promotion of moral and 
ethical values according to the upright school project of students of Phopphrawitthayakhom 
School under Secondary Educational Service Area Office 38 seemed to be at the high level. When 
each side was considered that had arithmetic means with descending order, it was found that all 
of them were at the high level;  that is, product, effect, input and process respectively. 
 In terms of the recommendations on the promotion of moral and ethical values according 
to the upright school project of students of Phopphrawitthayakhom School under Secondary 
Educational Service Area Office 38, it can be said that the school should encourage teachers to a 
research paper that can promote moral and ethical values according to 5 desired characteristics 
of the upright school. In addition, the school should prepare youth camps for all students, and also 
provide the activities that encourage the students to follow rules, regulations, and laws. Moreover, 
the school should encourage parents and the community to participate in school management 
and operations continuously. 
 
Keywords : The Promotion of Moral and Ethical Values, The Upright School Project of Students  
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บทน า 
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต(Zero  Tolerance  and  Claean  Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตอบสนองต่อ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม (คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, พ.ศ. 2560 : ก) 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่งคนดี 
ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง  รวมทั้งการแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นของประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
จึงได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
, พ.ศ. 2556 : ก)  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อ 
“โรงเรียนสุจริต”) ให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา เพ่ือ
วางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียน
สุจริตเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วย
การป้องกันการทุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น 
“องค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกัน
ทุจริต” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, พ.ศ. 2556 : 1) 
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 โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) โดยได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ในการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักของโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องค านึงถึงความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้เกิด
คุณลักษณะ 5 ด้าน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต คือ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมี
จิตสาธารณะ  
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใช้
ทฤษฎีระบบในการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมรวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบ
พระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียน
พบพระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรง เรียนพบพระ
วิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้                                               

การศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระ
วิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50 คน (ไม่รวมผู้ศึกษา) ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 51  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การศึกษาข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบ
พระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  แหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 5 คน ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 7 คน ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก (μ = 4.25)  รองลงมา ด้านผลกระทบ           อยู่ใน

ระดับมาก (μ = 4.11)  ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับมาก  (μ =  4.09)  และด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก 

(μ = 4.05) ตามล าดับ หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ด้านปัจจัยน าเข้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ย  จาก

มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การมีนโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริตที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.47) 

รองลงมา การก าหนดหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนสุจริต อยู่ในระดับมาก (μ = 

4.47) การมีปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายอยู่ในระดับมาก  (μ = 4.35) ตามล าดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต อยู่ในระดับมาก (μ = 3.80) ตามล าดับ 

 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ในระดับ

มาก (μ  = 4.24) รองลงมา การแต่งตั้งและอบรมอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส าหรับ

นักเรียน (ป.ป.ช.น้อย) ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (μ  = 4.18) การนิเทศ ติดตามการด าเนินโครงการโรงเรียน

สุจริตอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก  (μ  =  4.10) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ การจัดค่าย 

“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.88) ตามล าดับ 
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 ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ  = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก คือ นักเรียนสามารถแยกแยะ เปรียบเทียบพฤติกรรมของการทุจริตและไม่ทุจริตได้ อยู่ใน

ระดับมาก (μ  = 4.43) รองลงมา นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้ อยู่ในระดับมาก (μ  = 4.43)  

นักเรียนมีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก (μ  = 4.39) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับ

สุดท้าย คือ นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายของครอบครัวได้ อยู่ในระดับมาก  (μ  = 
4.12) ตามล าดับ 

 ด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ  = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  อยู่ใน

ระดับมาก (μ  = 4.14) รองลงมา ผู้ปกครองและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของโครงการโรงเรียนสุจริต อยู่ใน

ระดับมาก (μ  = 4.12)  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  อย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (μ  = 4.12) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 

(μ  = 4.06) ตามล าดับ   
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียน  พบพระ

วิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ได้แก่  
 ด้านปัจจัยน าเข้า ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ โรงเรียนควรส่งเสริมการท าวิจัยที่
ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (f  =  5)  
รองลงมา คือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตให้เพียงพอเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (f  = 4)  และโรงเรียนควรมีการขยายผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน (f = 3)  ตามล าดับ 
 ด้านกระบวนการ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ โรงเรียนควรมีการจัดค่ายเยาวชนคน
ดีของแผ่นดินให้กับนักเรียนทุกคน (f = 6)  รองลงมา คือ โรงเรียนควรมีการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ
โรงเรียนสุจริตเป็นไตรมาสตามข้อก าหนดของโครงการ (f = 5) และ โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตในรูปแบบที่หลากหลาย (f = 4)  ตามล าดับ 
 ด้านผลผลิต ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายที่หลากหลาย (f = 5) รองลงมา คือ โรงเรียนควรส่งเสริมให้
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นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  (f = 4)  และ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาของนักเรียนเพิ่มมากข้ึน (f  = 3)  ตามล าดับ 
 ด้านผลกระทบ ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  (f = 5)  รองลงมา คือ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียน (f =  3)  และ โรงเรียนควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาและบ ารุงรักษาสมบัติของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (f  =  2)  
ตามล าดับ 
  
สรุปและอภิปรายผล 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตของนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่าโรงเรียนได้มีการก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการเพ่ือวางแผนในการจัด
กิจกรรมอย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตโดยมี
จุดเน้นในส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระนุช  โคเบนท์ (2558 : 112-113) ได้ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของโรงเรียน
เครือข่ายสุจริตในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มี
ความพร้อมเพ่ือเป็นโรงเรียนสุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัจจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตและครูมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ส่วนด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน วางแผนด าเนินการตามโครงการของ
โรงเรียน ด้านผลผลิตพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่  มีความพร้อมโดยนักเรียนมีการปฏิบัติตนตามค ามั่นสัญญา เป็น
พลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการ
ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคดโกง ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ ทักษะการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ  ยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา  สังทรัพย์ (2559 : 57) 
ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อให้
เกิดจริยธรรมคุณธรรม รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน ตลอดจนชี้แนะในการพัฒนาจริยธรรม และประการ
ส าคัญการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นที่นักเรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดประสบการณ์ ให้นักเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนานักเรียนได้เกิดคุณลักษณะที่ท าให้คนเก่ง คนดี และมีความสุข และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิยม บุญมีทองอยู่ (2556 : 164-167) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ด้าน
ครูผู้สอน ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลนักเรียน ทั้งด้านการเรียนการสอน และการก ากับดูแล
พฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยใช้แนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม มี 2 แนวทาง 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศติดตาม
ผล 2) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนประกอบด้วย 9 กิจกรรม การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น ครูมีความพึงพอใจต่อ
การศึกษาดูงานและครูมีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนโรงเรียนบ้านข่า
พิทยาคม มีพฤติกรรมดีขึ้น ผู้ปกครองมีความพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะ ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้ คือ 
โรงเรียนควรส่งเสริมการท าวิจัยที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ควรมีการจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับนักเรียนทุกคน 
ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายที่หลากหลายควรส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตของโรงเรียนพบพระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38  
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ของโรงเรียนพบพระวิทยาคมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
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 ควรศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎกติกา ระเบียบและกฎหมายของครอบครัวได้ของ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อย่างต่อเนื่อง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา และ
อาจารย์ ดร.สุบัน  พรเวียง ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาตรวจแก้ไขและให้ค าแนะน าจน
การค้นคว้าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาช่วยพิจารณาและ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียน
รายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นางศรีรัตน์  อินทนุ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายเฉลิม  ระบอบ ต าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสุทธิ  ต๊ะสุ  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  นางสาวสาลินี  เอ่ียมกี่  
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางมะลิวรรณ  สุริยา ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นาง
วิไลพร  ต๊ะสุ  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพบพระวิทยาคม ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ส าเร็จลงได้ ผู้ศึกษาหวังว่าการค้นคว้า
อิสระนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเช่นเดียวกันนี้ต่อไป 
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เทคนิคการช้ีบ่งอันตรายที่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมกรณีศึกษาอุตสาหกรรม  
ในจังหวัดนครราชสีมา 

Hazard Identification Techniques for Industry Case Study of Industry in Nakhon 
Ratchasima Province 

 
จัดพล ภยัแคล้ว1, ดร.สงวน วงษช์วลติกุล2 และ ดร.มารุต โคตรพันธ์3 

Jadpol  Paikhlaew1, Dr.Sanguan Vongchavalitkul2 and Dr.Marut  Khodpun3 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บ่งอันตรายกับ
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ามีเทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิค สามารถ
น าเทคนิคไปใช้ให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจ โดย 3 กลุ่มแรกที่มี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์เหมาะสม 14 เทคนิค กลุ่ม
อุตสาหกรรมอโลหะเหมาะสม 20 เทคนิค และกลุ่มขนส่งเหมาะสม 14 เทคนิค นอกจากนี้มี 7 เทคนิคชี้บ่งอันตราย
ที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาคือ FTA, Checklist, What if analysis, ETA, JSA, 
Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature review. หากผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้เทคนิค
ชี้บ่งอันตรายให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะของการด าเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : เทคนิคชี้บ่งอันตราย, อุบัติเหตุ, อุตสาหกรรม 
 
 
 
Abstract 
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This research aims to review and analyze the suitability of hazard identification techniques 
for the manufacturing industry in Nakhon Ratchasima province. The results showed that all 40 
hazard identification techniques could be suitable to industrial plants in Nakhon Ratchasima 
province in 13 business groups. The first three groups had the highest number of factories. Agro-
industry and animal feed suitable 14 Techniques Non-metallic industries suitable 20 Techniques 
and Transportation suitable 14 Techniques. In additions, there are 7 hazard identification 
techniques suitable for all industries in Nakhon Ratchasima province: FTA, Checklist, What if 
analysis, ETA, JSA, Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature review. Identifying hazards 
to the manufacturing process and the nature of the business will reduce the risk of an accident 
more effectively. 
 
Keywords: hazard identification technique, Accident, Industrials. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกน ามาใช้พัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัย การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเพ่ือพัฒนาการผลิตท าให้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่ใช้อยู่ถูก
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเลือกเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสม
กับกระบวนการผลิตจะท าให้สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอันตราย
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่นิยมน ามาใช้ในปัจจุบัน เช่น HAZOP, Checklists, What 
if, Event Tree Analysis, FMEA, Failure Tree Analysis นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอ่ืนๆ อีกจ านวนมากท่ีนักวิจัยทั่ว
โลกได้ท าการศึกษาและน าไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายจนประสบผลส าเร็จ 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
จากข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์  2561 ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 
2,681 โรงงาน โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด 22 ประเภท มีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด 
รองลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมขนส่งตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 1   
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ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและทบทวนเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่มีอยู่ มาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของ
อุตสาหกรรมที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจที่ก าลังด าเนินการอยู่ให้ประสบผลส าเร็จสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายงบประมาณท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บ่งอันตรายกับอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
นครราชสีมา 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ช่วงเวลาของโครงการ (Project Life Cycle) 
 การชี้บ่งอันตรายจะถูกน ามาใช้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการเพ่ือให้กระบวนการมีความ
สมบูรณ์และปลอดภัย สามารถแบ่งช่วงเวลาของโครงการเป็น 3 ช่วงหลักคือช่วงศึกษาหลักการ (Concept phase) 
ช่วงออกแบบกระบวนการ (Engineering design phase)  และช่วงด าเนินงาน (Operation phase) แต่ละ
ช่วงเวลาของโครงการจะน าเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ มาใช้เพ่ือศึกษา 

ทบทวนเทคนิคการชี้บ่งอันตราย  
การทบทวนเทคนิคการชี้บ่งอันตราย โดยการค้นหาจากงานวิจัยต่างๆ ต าราและบทความวิชาการทั้งใน

และต่างประเทศรายละเอียดของแต่ละเทคนิคถูกน ามาอ้างอิงและวิเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ศึกษา
วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ผู้วิจัยได้รวบรวมเทคนิคการชี้บ่งอันตรายได้ทั้งหมด 40 เทคนิค 
จากงานวิจัย ต าราและบทความวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและรวบรวมเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่มีอยู่จากงานวิจัยต่างๆ ต ารา และบทความวิชาการ  
2. ศึกษากระบวนการผลิตในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
3. ศึกษาเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะกับกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม 
4. วิเคราะห์ความเหมาะสมและอภิปราย 
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ผลการวิจัย 
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทในจังหวัดนครราชสีมาโดย

แยกออกเป็นกลุ่มธุรกิจได้ 13 กลุ่ม  
1) กลุ่มเกษตรและอาหารสัตว์ เป็นธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
2) กลุ่มอโลหะเป็นธุรกิจกระเบื้อง กระจก ปูนซีเมนต์ และเครื่องปั้นดินเผา  
3) กลุ่มขนส่งเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการขนส่งสาธารณะ 
4) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจบรรจุและถนอมอาหาร  
5) กลุ่มโลหะและเครื่องจักรกล เป็นธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
6) กลุ่มพลาสติกและปิโตรเคมี เป็นธุรกิจผลิตภาชนะส าเร็จรูปและท่อพีวีซี 
7) กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นธุรกิจโรงเลื่อยไม้ 
8) กลุ่มเคมีและยาง เป็นธุรกิจผลิตสารเคมีและยางที่ใช้กับชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
9) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
10) กลุ่มพลังงานไฟฟ้า เป็นธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวะมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ 
11) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน เป็นธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้าน 
12) กลุ่มสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เป็นธุรกิจเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องประดับ 
13) กลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์ เป็นธุรกิจโรงพิมพ์แต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างานที่ต่างกัน 
ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บ่งอันตราย 

 การเลือกใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมนั้นจ าเป็นต้อง
ศึกษารายละเอียดและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิคการชี้บ่งอันตราย ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคหลายอย่างเพ่ือประเมิน
ความปลอดภัยของระบบในอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต โดยท าการศึกษาลักษณะของกระบวนการผลิตใน
แต่ละอุตสาหกรรม แล้วศึกษาเนื้อหาของแต่ละเทคนิคในงานวิจัยต่างๆ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการชี้บ่งอันตราย  

เทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิค ในแต่ละเทคนิคเหมาะสมกับช่วงเวลาของโครงการคือ Concept 
phase, Design phase, Operation phase และ Any phase นอกจากนั้นยังสามารถน าเทคนิคไปใช้ให้เหมาะสม
กับรูปแบบและกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาท้ัง 13 กลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารสัตว์เหมาะสม 14 เทคนิค กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะและกระเบื้องเหมาะสม 20 เทคนิค กลุ่ม
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ขนส่งเหมาะสม 14 เทคนิค กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 24 เทคนิค กลุ่มโลหะและเครื่องจักรกลเหมาะสม 
33 เทคนิค กลุ่มพลาสติกและปิโตรเคมีเหมาะสม 30 เทคนิค กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เหมาะสม 13 เทคนิค 
กลุ่มเคมีและยางเหมาะสม 31 เทคนิค กลุ่มไฟฟ้าลิเล็กทรอนิกส์เหมาะสม 35 เทคนิคกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเหมาะสม 
37 เทคนิค และกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน กลุ่มสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย และ กลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์ 
เหมาะสมกลุ่มละ 11 เทคนิค ดังแสดงในตารางที่ 2  

 
สรุปและอภิปรายผล 

เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจ 
โดย 3 กลุ่มแรกที่มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์เหมาะสม 14 
เทคนิค รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะเหมาะสม 20 เทคนิค และกลุ่มขนส่งเหมาะสม 14 เทคนิค 
นอกจากนั้นมี 7 เทคนิคชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาคือ FTA, 
Checklist, What if analysis, ETA, JSA, Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature review.  

การตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตราย เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการผลิตนั้นจ าเป็นต้อง
ศึกษารายละเอียดและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิคให้เข้าใจ หากผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้เทคนิคชี้บ่งอันตราย
ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะของการด าเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสี่ยง จากการเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพประกอบและตาราง 
แผนภาพแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 2,681 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา แยกตามกลุ่มธุรกิจเรียง

จากกลุ่มธุรกิจที่มีจ านวนโรงงานมากที่สุดรวม 22 กลุ่มธุรกิจ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา  

(ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2561) 
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ภาพที่ 2 แสดงช่วงเวลาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งแสดงแต่ละช่วงเวลาใน
กระบวนการที่ต้องศึกษาการชี้บ่งอันตราย 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการชี้บ่งอันตรายในช่วงเวลาของโครงการ (John Gould, 2000) 
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 ตารางที่ 1 แสดงเทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิค โดยมีนักวิจัยที่น าเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
การชี้บ่งอันตรายในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาการชี้บ่งอันตราย 
 

No. Hazard Identification Technical Researchers 
1 FTA (Fault tree analysis) Yi-nan Hu, 2016 
2 Checklist Vinay, 2016 
3 What if analysis American Chemical Society, 2015 
4 Hazard operability study (HAZOP) Appil Ora, 2017 
5 Failure Mode and Effective analysis (FMEA) Howard Lee, 2017 
6 Event Tree Analysis Gretchen A, 2011 
7 Job Safety Analysis (JSA) Phayong, 2017/ Muchamad, 2017 
8 Concept Hazard Analysis (CHA) Patrick, 2007 
9 Concept Safety Review (CSR) Alison Couley, 2017 
10 Preliminary Hazard Analysis (PHA) Matthew, 2014 
11 Cause-Consequence analysis (CCA) Kouroush, 2015 
12 Pre-hazard and Operability study (Pre-

HAZOP) 
Gurujeet, 2016 

13 Functional integrated hazard identification 
(FIHI) 

John Gould, 2000 

14 Critical examination of safety systems (CEX) Gregson, J. A., 1996 
15 Method organized systematic analysis of risk 

(MOSAR) 
Jose Condor, 2011 

16 Goal oriented failure analysis (GOFA) Elda Paja, 2015/ John Gould, 2000 
17 Inherent hazard analysis David A, 2003 
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No. Hazard Identification Technical Researchers 
18 Functional Failure mode and effect analysis 

(Func. FMEA) 
Stuart, 2010 

19 Failure modes, effect, and criticality analysis 
(FMECA) 

Rossella, 2015 

20 Maintenance and operability study (Mop) Ehsan, 2014 
21 Reliability block diagram (Block diagram) SAS Institute Inc., 2015 
22 Structural reliability analysis (Structural) Seyedeh, 2016 
23 Vulnerability assessment  Yan Du, 2015 
24 Computer hazard and operability study 

(CHAZOP) 
Bernhard, 2011 

25 Structured method Tim Kelly, 2004/ Ben Gouldby, 2005 
26 State-transition diagrams  T. G. Jun, 2010 
27 Graphe de commande etat-transition 

(GRAFCET) 
John Gould, 2000 

28 Hierarchical task analysis (HTA) Edward Smith, 2011 National Offshore 
Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority, 2017 

29 Action error analysis (AEA) John R, 2013 
30 Human reliability analysis (HRA) Commonwealth of Australia , 2018 
31 Pattern search method IYAN EKA MULIA, 2016 
32 Predictive human error analysis (PHEA) M. Jahangiri, 2014 
33 Matrices Philip McAleenan, 2015 
34 Maintenance Analysis Min An, 2013 
35 Sneak Analysis Martin, 2009 
36 DEFI method John Gould, 2000 
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No. Hazard Identification Technical Researchers 
37 Petri-nets Miguel A. Trigos, 2016 
38 Task Analysis Frank P. Lees, 1996 
39 Safety audit Henry C. Ramsey, 2000  
40 Standards/Codes of practice/Literature 

review 
John Gould, 2000 

 ตารางที่ 2 แสดงเทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิคและวิเคราะห์ความเหมาะสมกับช่วงเวลาของ
โครงการและอุตสาหกรรมทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 2 ความเหมาะสมของการน าเทคนิคการชี้บ่งอันตรายไปใช้ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
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1 FTA (Fault tree analysis) Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Checklist Concept/Design √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 What if analysis Any phase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Hazard operability study 

(HAZOP) 
Any phase  √  √ √ √  √ √ √    

5 Failure Mode and 
Effective analysis (FMEA) 

Design/Operatio
n 

 √  √ √ √ √ √ √ √    

6 Event Tree Analysis Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Job Safety Analysis (JSA) Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Concept Hazard Analysis 
(CHA) 

Concept  √   √ √  √ √ √    
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9 Concept Safety Review 
(CSR) 

Concept  √   √ √  √ √ √    

10 Preliminary Hazard 
Analysis (PHA) 

Design/Operatio
n 

√ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Cause-Consequence 
analysis (CCA) 

Design/Operatio
n 

  √ √ √ √  √ √ √    

12 Pre-hazard and 
Operability study (Pre-
HAZOP) 

Design  √   √ √  √ √ √    

13 Functional integrated 
hazard identification 
(FIHI) 

Design/Operatio
n 

 √  √ √ √  √ √ √    

14 Critical examination of 
safety systems (CEX) 

Design/Operatio
n 

 √ √ √ √ √  √ √ √   √ 

15 Method organized 
systematic analysis of risk 
(MOSAR) 

Operation     √ √  √ √ √    

16 Goal oriented failure 
analysis (GOFA) 

Design/Operatio
n 

   √ √ √  √ √ √    

17 Inherent hazard analysis Design    √ √ √  √ √ √    
18 Functional Failure mode 

and effect analysis (Func. 
FMEA) 

Design/Operatio
n 

   √ √ √  √ √ √    

19 Failure modes, effect, 
and criticality analysis 
(FMECA) 

Design/Operatio
n 

   √ √ √  √ √ √    
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20 Maintenance and 
operability study (Mop) 

Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √  √ √ √    

21 Reliability block diagram 
(Block diagram) 

Design  √  √ √ √  √ √ √    

22 Structural reliability 
analysis (Structural) 

Design/Construct
ion 

 √  √ √ √  √ √ √    

23 Vulnerability assessment  Design         √ √    
24 Computer hazard and 

operability study 
(CHAZOP) 

Design         √ √    

25 Structured method Design         √ √    
26 State-transition diagrams  Design         √ √    
27 Graphe de commande 

etat-transition (GRAFCET) 
Design         √ √    

28 Hierarchical task analysis 
(HTA) 

Operation     √    √ √    

29 Action error analysis 
(AEA) 

Operation √  √ √ √  √ √ √  √ √  

30 Human reliability analysis 
(HRA) 

Operation √ √ √  √  √    √ √ √ 

31 Pattern search method 
 

Operation    √ √ √  √ √ √    

32 Predictive human error 
analysis (PHEA) 

Design/Operatio
n 

√  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 Matrices Design     √ √  √ √ √    
34 Maintenance Analysis Operation √  √ √ √ √  √  √    
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35 Sneak Analysis Design/Operatio
n 

   √ √ √  √  √    

36 DEFI method Design          √    
37 Petri-nets Design          √    
38 Task Analysis Design/Operatio

n 
√ √  √ √ √ √ √ √     

39 Safety audit Any Phase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 Standards/ Codes of 

practice/ Literature 
review 

Concept/Design √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จ านวนเทคนิคชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสม 14
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พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Mathematics Teaching Behaviors of Teachers with Academic Standing  
in Secondary Schools in the Areas under the Responsibility  

of Songkhla Rajabhat University 
 

วิมลวรรณ  มบีุญ1 
Wimolwan  Meeboon 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็น  ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์   ในเขตจังหวัดสงขลา สตูลและพัทลุง 
จ านวน 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  สังเกต และบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยาย เกี่ยวกับด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการวิจัยพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ สรุป
ผลได้ดังนี้ 

ด้านการเตรียมการสอน โดยศึกษาจากคู่มือครูและหนังสือเรียนก่อนท าการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนจะเป็นการทบทวนความรู้เดิม  โดยขั้นสอนมี

การใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนของนักเรียน ส่วนมากจะเป็นการอธิบายประกอบการ
ยกตัวอย่าง และถามนักเรียนทั้งชั้นสลับกับการเรียกเป็นรายบุคคลที่สอด 
แทรกการอธิบาย และข้ันสรุปจะให้นักเรียนทดลองท าบนกระดานพร้อมทั้งถามความรู้ความเข้าใจนักเรียน 

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสื่อสารเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่วนมากครูจะใช้แบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทักษะมากที่สุด 
                                                             
1 อาจารย์โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
email : wimol_meeboon@hotmail.com.  เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9692104 
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ด้านการวัดผลและประเมินผล จะใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ส่วนมากครูจะใช้การ
ตรวจแบบฝึกหัดและการสอบ 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study mathematics teaching behaviors of teachers 
with academic standing in secondary schools in the areas under the Responsibility of Songkhla 
Rajabhat University.  The subjects of this study included 20 mathematics teachers.  Observation 
and interview were also used to obtain more details on the behaviors of teaching preparation 
preparation,  teaching and learning activity,  utilizing instructional aids,  and measurement and 
evalution.  The major findings were as follow : 

Teaching preparation. Teachers planned lesson by studying the teachers’ guide and 
students’ word. 
 Teaching and learning processes. In the presentation process, the teacher stated 
objectives of the lesson before each new lesson. In teaching, teachers used the methods of 
explanation and giving examples. The teaching method mostly used by asking and answering 
questions individually and by the whole class. In conclusion stage, teachers let some of students 
do exercises on chalkboard, answer questions concerning understanding. 
 Utilizing instructional aids. That was the use of learning media and information technology 
to encourage students’ learning process.  In the process, the method highly used by the teachers 
was letting students word on their own to develop skills. 
 Measurement and evaluation.  Most of the teachers evaluated the students’ achievement 
by exaxing students’ exercises, wordbooks and sometimes, using behavior test. 
 
Key words : Mathematics Teaching Behaviors 
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บทน า 
ครูเป็นกุญแจส าคัญของการน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นรูปหัวใจในการ

ปฏิรูปการศึกษา จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายภารกิจและทิศทางในการปฏิรูปวิชาชีครู  โดย 1. เพ่ิมคุณสมบัติและ
คุณลักษณะของผู้จะเป็นครูและผู้จะได้รับการ ยกย่องเป็นครูมืออาชีพโดยมีการก าหนดระดับคุณลักษณะครู (NTQ 
: National Teachers Qualification) 2. เร่งจัดระบบกลไก  เชื่อมโยง  เกื้อกูลระหว่างระบบการผลิต  การ
พัฒนาการบริหารครู การยกย่องครู มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูพัฒนา
ครูและขยายหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการศึกษาศาสตร์เป็น 5 ปี เพ่ือความเข้มข้นของศาสตร์ ศิลปการสอนและ
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู น าไปสู่การปรับโครงสร้างของเงินเดือน ค่าตอบแทนและวิทยฐานะครูรุ่นใหม่  
(คุณลักษณะครูรุ่นใหม่กับการปฏิรูปหลักสูตรผลิตครูในศตวรรษ 21. 2557 : URL)  โดยการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Mathematics for All)  เป็นการจัดการศึกษา
เ พ่ื อ พัฒนาคน ให้ เ ป็ นท รั พย าก รที่ มี ค่ า   มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภ าพ เ พ่ื อ จ ะ ได้ เ ป็ น ก า ลั ง ขอ ง
ชาติ (Man Power) สืบไป  การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นี้  จ าเป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ เพ่ือ
จะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) อย่างสมสมัย  ผู้เรียน
ต้องเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียงและสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้   การสอนคณิตศาสตร์จึงมีความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  ค รู ผู้ ส อ น จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ รู้ จั ก ดั ด แ ป ล ง ตั ว อ ย่ า ง 
กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง  การสอนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่งส าคัญ  นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องฝึกให้
เยาวชน  รู้จักพูดแสดงความคิดอย่างชัดเจนสมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ  ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จริง  ใฝ่แสวงหา
ความรู้ กล้าแสดงความรู้และความคิด เป็นผู้เสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นผู้มีน้ าใจ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
(ปานทอง  กุลนาถศิริ. 2550 : www.l3nr.org)   

การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์และให้
สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์และบริบทของผู้เรียนจะสามารถช่วยให้เรียนรู้ได้ดี  ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้สอนใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเป็นอาจารย์นิเทศก์ประจ าวิชาเอกของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มาเป็นระยะเวลา 4 ปี  พบว่าปัญหาการ
ส่งนักศึกษาออกฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา มีดังนี้  คุณภาพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ยังมีพ้ืน
ฐานความรู้ความเข้าใจใจหลักการ  โครงสร้าง  เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ บุคลิกภาพไม่กระฉับกระเฉง 
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ขาดปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา  ขาดทักษะการใช้สื่อ  อุปกรณ์ที่ทันสมัย  ไม่แสวงหาความรู้  ขาดการฝึกฝนตนเอง  
ครูยังเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน  คุมชั้นเรียนไม่ได้ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
ซึ่งสอดคล้องกับผลของการสัมมนาผู้บริหาร  ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันที่ 15 
มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า  นักศึกษาฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาไม่สามารถ
คุมชั้นเรียนได้ และนักเรียนไม่ให้ความเคารพนักศึกษาฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษาเหมือนครูคนหนึ่งใน
โรงเรียน  ดังนั้นถ้าจะพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูให้มีคุณภาพ  จะต้องให้นักศึกษาครูปรับเปลี่ ยนกระบวน
ทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้  มีความคิดและจริงใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและท้องถิ่น 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้
สู่สากล  และมีพันธกิจที่ว่าด้วยการผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานของวิชาชีพครู ร่วมถึงวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีความ
เข้มแข็งในวิชาชีพครู  และเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา  โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง   

จึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการสอนของครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา  ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีพฤติกรรมการสอนใน
แต่ละด้านอย่างไร เช่น พฤติกรรมด้านการเตรียมการสอน  พฤติกรรมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
พฤติกรรมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  พฤติกรรมด้านการวัดผลและประเมินผลและเป็นไปตามทิศทางที่
หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  เนื่องจากครูที่ได้รับวิทยฐานะเป็นครูที่ได้รับการยอมรับเชิดชูเกียรติและมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ในเขตจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเหมาะแก่
การศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์และเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการผลิตและพัฒนา
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับ
มัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  หลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จากจุดหมายของหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษานั้นนอกจาก

จะจุดมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
และอย่างมีระบบระเบียบแล้ว ความส าคัญของหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็นเพ่ือ
น าความรู้ความสามารถไปใช้ในการด ารงชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สังคม และเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญ และ
รักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้รุ่งเรืองสืบไป 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้และความส าคัญต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์จะสอนคณิตศาสตร์
ได้ดี ถ้าครูสนใจจิตวิทยาของเด็ก ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยา ซึ่งมีหลายทฤษฎีที่ใช้หลักการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากและมีนักจิตวิทยาได้เขียนทฤษฎีที่ส าคัญไว้ ดังนี้  (สุรัตนา
ภรณ์  ศาสตร์นอก  2550 : 198 – 210)   

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของพีอาเจต์ (Piaget)  เสนอข้อคิดว่า การเรียนรู้ของเด็กวัยต่างกัน หรือแม้แต่
ในวัยไล่เลี่ยกันก็อาจแตกต่างกัน เนื่องจากพัฒนาการทางสติปัญญาและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่างกัน Piaget  
เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน  ทุกชาติ  ทุกภาษา  ใน
ลักษณะเดียวกัน  แต่แตกต่างกันตามวัยที่วัดไว้เป็นช่วงพัฒนาการแต่ละขั้นตอนสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับพัฒนาการคือ
การรับรู้เข้าใจหรือความสามารถในการเรียนรู้ที่ท าให้มนุษย์มีสติปัญญาเพ่ิมพูนขึ้น 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูนเนอร์ (Bruner) มีความเชื่อว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองจากการจัดประสบการณ์ที่เริ่มต้นจากรูปธรรม กึ่ งรูปธรรมไปสู่
นามธรรม ในที่สุดนักเรียนจะรู้จักการจัดระบบความคิดใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่ใช่การเรียน
แบบท่องจ า 

2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนั้น ครูผู้สอนควรค า
นึกถึงอายุ  ความพร้อม  และกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทราบสภาพความพร้อม  อารมณ์  
สังคม  และพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพกับเด็กได้   

3. บทบาทจิตวิทยาที่มีต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วันเพ็ญ ผลอุดม (2543 : 15)  กล่าวว่าการสอน
คณิตศาสตร์นั้น ครูผู้สอนต้องค านึงถึง หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ของเด็กที่จะสอน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ควรสอนเมื่อนักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน สร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนโดยการเสริมก าลังใจให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การสอนควรมีความยืดหยุ่น ค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสมของแต่ละวัย และ
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ควรให้มีการฝึกซ้ า ๆ บ่อย ๆ เพ่ือจะได้เกิดทักษะและความช านาญในวิชาคณิตศาสตร์ การจัดล าดับความส าคัญ
ของเนื้อหาจะช่วยท าให้เรียนรู้ได้ดี การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจะช่วยส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไป 

4.  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์  ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542 : 11-12)  ได้กล่าวถึงค าว่า “การ
เตรียมการสอน” ว่า  การเตรียมการสอนเป็นการส ารวจปัญหาและทรัพยากร ก าหนดผลที่คาดหวัง จาก
กระบวนการวินิจฉัยผู้เรียนทั้งด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน ก าหนดเนื้อหา
ระ วางแผนการสอนก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ต้องเตรียม
เนื้อหาให้แม่นย า เตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพ่ือความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้และปรับให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียน 
เตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ เตรียมเครื่องมือประเมินผล ซึ่งทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางที่ได้ตั้ง
จุดประสงค์ไว้ 

เพ็ญจันทร์  เงียบประเสริฐ (2542 : 101 - 102) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไว้ว่า เด็กเกิด
การเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ใดประสบ 

 Carlton (1971 : 108 - 109) ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อการสอนไว้ดังนี้ 
  1. สื่อการสอนช่วยจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนมากข้ึน 
  2. ช่วยให้ครูจัดเนื้อหาได้อย่างมีความหมาย 
  3. ช่วยแนะแนวและควบคุมชั้นเรียนให้มีพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ 
  4. ช่วยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในรูปแบบต่างๆ 
  5. ช่วยให้ครูได้สอนตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
  6. ช่วยให้ครูสอนเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
  7. ช่วยให้ครูสอนได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น 

 Glaser (1998 : 10) ได้กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลว่า  เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือทราบว่าผู้เรียนมี
พฤติกรรมเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ต้องมีการปรับปรุง
แก้ไข เป็นการวิเคราะห์ผลย้อนกลับ (Feedback) ไปสู่ขั้นตอนต้นๆ ว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จะปรับปรุง
แก้ไขในส่วนใดได้บ้าง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์หาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับ

วิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
1. กลุ่มเปา้หมายในการวิจัย 

                การเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกแบบเจาะจง  โดย
เลือกครูคณิตศาสตร์ในเขตพ้ืนที่เป้าหมายดังนี้ 

     ประชากร  ได้แก่  ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญระดับ
มัธยมศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ในเขตจังหวัดสงขลา  สตูลและพัทลุง  จ านวน  60  คน 

          กลุ่มตัวอย่าง  ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557  ในเขตจังหวัดสงขลา  สตูลและพัทลุง  เนื่องจากเป็น
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  จ านวน  20  คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่  1  แบบสัมภาษณ์   
      ขั้นตอนที่  2  แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์  
      ขั้นตอนที่  3  แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ 
3.   การเก็บรวบรวม 
      ติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมนัดหมายวัน  เวลาในการ

สัมภาษณ์และถ่ายท าวีดีทัศน์โดยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ในขณะ
สัมภาษณ์ใช้การจดบันทึกสรุปสั้น ๆ และในขณะเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีการบันทึก
โดยใช้กล้องวีดีทัศน์แล้วนั้น ได้มีการใช้แบบตรวจสอบรายงานพฤติกรรรมว่ามีพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตเกิดขึ้น
หรือไม่  โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง  โดยข้อมูลจะถูกน ามาท าการบันทึกทันทีหลังจากการสัมภาษณ์และ
การเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดในวันนั้น ๆ  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ได้รับวิทยฐานะใน

โรงเรียนมัธยม  ที่ได้จากการบันทึกโดยใช้กล้องวีดีทัศน์มาถอดเทปมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง และด าเนินการสรุป
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยม ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาสรุปลงใน
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แบบบันทึกพฤติกรรรมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมและวิเคราะห์
พฤติกรรมการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมแต่ละคนโดยใช้การ
เขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน   

5.  สถานที่ท าการวิจัย 
          โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา  สตูล  พัทลุง  ที่มีครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. ด้านการเตรียมการสอน   

ครูส่วนใหญ่จะมีการเตรียมการสอนโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมกับจุดหมาย
ของหลักสูตรโดยยึดคู่เมื่อครูคณิตศาสตร์จาก สสวท. เป็นหลัก  เพ่ือจัดเตรียมเนื้อหาและโจทย์ในเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน โดยมีการทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยน  เตรียมสื่อการสอนให้
เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่นพร้อมทั้งทดลองใช้สื่อล่วงหน้าก่อนน าไปใช้สอนจริง เตรียมเครื่องมือวัดผลและ
เกณฑ์ในการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  ส่วนการจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม การใช้สื่อการ
สอน การศึกษากระบวนการทางเทคนิค และวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆเป็นสิ่งที่รองลงมา 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ครูส่วนใหญ่จะสอนบทเรียนตามล าดับขั้นจากการทบทวนความรู้พื้นฐานเพ่ือจะได้เสนอเนื้อหาสาระ

ของบทเรียนได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนจากเนื้อหาเดิมไปสู่การสอนเนื้อหาใหม่อย่างแจ่มแจ้ง  ด้วย วิธีการ
อธิบายยกตัวอย่างบนกระดาน  พร้อมกับการใช้ค าถามโดยให้นักเรียนตอบพร้อม ๆ กันสลับกับการเรียกชื่อเป็น
รายบุคคลเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้ผู้เรียนรู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยจะเน้นค าถามประเภท
ความจ าและความเข้าใจ  และเมื่อนักเรียนตอบถูกครูจะส่งเสริมให้ก าลังใจยกย่องชมเชยหรือไม่ก็จะให้เพ่ือน
ร่วมกันปรบมือ ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชา ใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนในแต่ละคาบเรียนพร้อมทั้งการเลือกค าถามที่
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสังเกตและใช้ความคิดจากเนื้อหาใหม่  ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและใบ
งานหลังจากนักเรียนเข้าใจแล้ว สอนให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง และเมื่อครูท าการสอนเสร็จสิ้นก็มักจะใช้ค าว่า “นักเรียนเข้าใจไหม” หรือ “ใครมีค าถามอะไรหรือไหม” 
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และส่วนใหญ่นักเรียนก็จะไม่กล้าซักถาม  ส่วนวิธีการสรุปบทเรียนของครูส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรยายสรุปสั้น ๆ 
โดยยกตัวอย่างโจทย์ที่อธิบายประกอบเนื้อหาบนกระดานเพ่ือเป็นแนวทางในการสรุป หรือการใช้ค าถามน าเพ่ือให้
นักเรียนตอบพร้อม ๆ กันทั้งชั้น ซึ่งมีท้ังการสรุปด้วยวาจาและการเขียนสรุปลงบนกระดานเพื่อให้นักเรียนจดบันทึก
ลงในสมุด 

3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน   
ครูส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ครูเตรียมมาเอง  นอกเหนือจากชอล์ค กระดานด าและ

หนังสือที่ครูใช้เป็นประจ าอยู่แล้วในทุกคาบ ร่วมถึงได้มีการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยมาใช้กับ
นักเรียน  สื่อที่ครูใช้มีทั้งส่วนที่เป็นการสาธิตให้นักเรียนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อนั้น ๆ ด้วย 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล   
ครูส่วนใหญ่จะใช้การวัดผลโดยการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือใบงานในทุกคาบโดยจ านวนข้อที่

ให้นักเรียนท าจะไม่มากนักเพราะต้องค านึงถึงเวลาและจะมีการตรวจและเฉลยภายในคาบ  โดยมีทั้งท่ีครูตรวจให้ที
ละคนหรือให้นักเรียนร่วมกันตรวจจากการเฉลยพร้อมๆ ไปกับครู  ในส่วนแบบฝึกหัดหรือใบงานข้อที่เหลือครูจะให้
นักเรียนท าเป็นการบ้าน  แล้วส่งให้ครูตรวจในวันรุ่งขึ้นหรือเฉลยพร้อมกันในคาบเรียนต่อไป  โดยครูต้องน า
แบบฝึกหัดหรือใบงานมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหลังจากการท าการสอนเสร็จ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ความ
เป็นระเบียบ  ความสะอาดอีกด้วย   
และมีการใช้วิธีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบ ซึ่งจะมีการเพ่ิมการทดสอบระหว่างเรียนให้มากขึ้น  ตรวจผลงาน
หรือแบบฝึกหัดนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  สังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  น าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นพฤติกรรมการเตรียมการสอน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  ดังนี้ 

1. ด้านการเตรียมการสอน  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  ครูมีการเตรียมการสอนเหมาะสมกับจุดหมาย
ของหลักสูตร  การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมใน
การเรียนก่อนท าการสอน  เตรียมเครื่องมือวัดผลและเกณฑ์ในการประเมินผลมากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะเกณฑ์ของ
การคัดเลือกครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญนั้น  จะต้องเป็นครูที่
ปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญชม  
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ศรีสะอาด (2541 : 43 – 44) ที่กล่าวว่า การสอนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจักต้องอาศัยการวางแผน
และการเตรียมการสอนที่ดี การวางแผนและการเตรียมการสอนจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าขาดการ
วางแผนและเตรียมการสอนแล้วอาจท าให้การสอนล้มเหลว หรือบรรลุผลน้อยมาก การวางแผนและการเตรียมการ
สอนเป็นการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะสอนใคร ในเนื้อหาใด สอนเมื่อไร สอนอย่างไร และเพ่ือให้เกิดอะไร ซึ่งเมื่อถึง
เวลาดังกล่าวจะด าเนินการสอนตามที่วางแผนไว้ ผู้สอนจึงต้องคิดวางแผนและเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้าอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างได้ผลดี   และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 43 – 44) ที่กล่าวว่า  ผู้สอนจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ต้องเตรียม
เนื้อหาให้แม่นย า เตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพ่ือความยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้และปรับให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียน 
เตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ เตรียมเครื่องมือประเมินผล ซึ่งทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางที่ได้ตั้ง
จุดประสงค์ไว้ 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  ครูมีการสอนตามล าดับขั้นจาก
การทบทวนความรู้พ้ืนฐานเดิมไปสู่การสอนเนื้อหาใหม่ เสนอเนื้อหาสาระของบทเรียนได้เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน  อธิบายบทเรียนได้แจ่มแจ้ง  ตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาใหม่ของนักเรียนและให้นักเรียนฝึกทักษะจาก
แบบเรียนหรือใบงานหลังจากที่นักเรียนเข้าใจเนื้อหาใหม่แล้ว  มากที่สุด  อาจเป็นเพราะ  ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญนั้น จะพยายามพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามที่หลักสูตร
ต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจุลพงษ์  พันอินากูล (2542 : 36) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของสสวท. ได้โดยสรุปเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่  1 กิจกรรมส ารวจความรู้เดิมที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาใหม่ เพ่ือให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้เพียงใด เพียงพอที่จะเรียนต่อไปได้หรือไม่ นักเรียนจะได้เรียนรู้
เนื้อหาใหม่ได้อย่างเต็มที่  ไม่มีอุปสรรคในการเรียน เกิดแรงจูงใจและสนใจการเรียนครูสามารถจัดกิจกรรมได้หลาย
รปูแบบ  ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนเนื้อหาใหม่ เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วสืบเสาะหาความรู้
จากการปฏิบัติกินกรรมนั้น จนเกิดเป็นความคิดรวบยอดและมีทักษะในการคิดค านวณระดับหนึ่งตามลักษณะของ
จุดประสงค์ตลอดจนสร้างแรงเสริมให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมตามล าดับจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม จาก
กิจกรรมง่ายๆ แล้วค่ายๆ ยากขึ้น  ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือ
ทวนย้ าความรู้ที่ได้เรียนมา และใช้ความรู้นั้นแก้ปัญหาในบทเรียนหรือปฏิบัติเสริมบทเรียนอ่ืนๆ และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2544 : 7)  ได้จัดล าดับขั้นตอนการสอน
คณิตศาสตร์ไว้ส าหรับครูผู้สอนดังนี้  
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 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพ่ือเชื่อมความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อน
แล้วกับความรู้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันอันจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆอย่าง
แจ่มแจ้ง 
 2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ ขั้นนี้ต้องเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบทโดยจัดล าดับขั้นการสอน
เนื้อหาใหม่ท้ังหมด 
 2.1 ขั้นใช้ของจริง เป็นการให้ประสบการณ์ตรงโดยใช้ของจริง เช่น ถ้าสอนจ านวนก้อนหิน 5 ก้อน หรือ
มะม่วง 5 ผล หรือสิ่งของจริงอื่นๆตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
 2.2 ขั้นใช้ของจ าลอง หรือรูปภาพ เป็นการใช้ของจ าลองหรือรูปภาพแทนของจริงที่ใช้สอนแล้วในขั้นการ
ใช้ของจริง เช่น แทนที่จะใช้มะม่วง 5 ผล ก็ใช้ภาพมะม่วง 5 ผลแทนของนั้นจริงๆ 
 3. ขั้นสรุปแล้วน าไปสู่วิธีลัด ก่อนจะถึงขั้นสรุปครูต้องตรวจสอบก่อนว่านักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาใหม่
หรือไม่ และในการสรุปนั้นควรให้นักเรียนเป็นคนสรุปเอง โดยครูเป็นผู้ถามเพ่ือชี้แนะให้นักเรียนสามารถสรุป
หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
 4. ขั้นฝึกทักษะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว จึงให้นักเรียนฝึกทักษะจากแบบเรียนและบัตรงานที่สัมพันธ์กับ
เนื้อหานั้นๆ หรือใช้เกมคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนเล่นซึ่งเป็นการท าแบบฝึกหัดชนิดหนึ่ง นักเรียนจะได้รับ
ความรู้สนุกสนานไปด้วย 
 5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในวิชาที่เกี่ ยวข้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอันเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประสบการณ์ของนักเรียน น ามาเป็นโจทย์ แบบฝึกหัดในเรื่องนั้นๆหรือท ากิจกรรมที่
นักเรียนประสบอยู่เสมอในชีวิตจริง 
 6. ขั้นการประเมินผล น าโจทย์มาสอน มาทดสอบให้นักเรียนท า ถ้านักเรียนท าไม่ได้ครูต้องสอนซ่อมเสริม
ให้ ถ้าท าได้ก็สอนเนื้อหาใหม่ต่อไป 

3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ครูมีการเลือกสื่อการสอนที่มีขนาด
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน  ใช้สื่อการสอนเพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน ใช้สื่อการสอนเพ่ือฝึกฝนทักษะ 
ทดลองใช้สื่อก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสื่อมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยุพิน  พิพิธ
กุล (2530 : 98 - 100) ที่ว่า 1. เตรียมดูบทเรียนล่วงหน้า 2. ถ้าเป็นสื่อการสอนที่ครูประดิษฐ์เอง ครูจะได้เตรียมตัว
ไปในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นสื่อส าเร็จ ครูจะต้องทดลองแสดงดูก่อนการทดลองดูก่อนสามารถให้ข้อคิดหลายประการ 
คือ ครูได้เตรียมแผนการแสดงไว้ล้วงหน้า ได้พิจารณาดูว่าสื่อที่เตรียมไว้นั้นสามารถเข้ากับเนื้อหาวิชา ได้จัด
เครื่องมือไว้ตามล าดับการใช้ก่อนหลัง ได้วางก าหนดเวลาที่จะต้องใช้ไว้ดีแล้วและท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  
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3. ครูจะต้องวางแผนการติดตามผลหรือวัดผลไว้ล่วงหน้าว่า ใช้สื่อไปแล้วได้ผลอย่างไร และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของบุญทัน  อยู่ชมบุญ  (2529 : 251 - 252) ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ในขั้นตอนต่างๆ ของ
การสอนดังนี้ 1. บทบาทในการเตรียมความพร้อม เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนซึ่งอาจใช้เกมต่างๆ หรือการทบทวนเนื้อหา
เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่ อาจใช้แผนภูมิช่วยเร้าความสนใจก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 2. บทบาทด้านเสริมความ
เข้าใจ นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์หลายๆ ด้าน โดยใช้สิ่งที่
เป็นรูปธรรมประกอบการอธิบาย จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น ทั้งช่วยประหยัดเวลาในการอธิบาย 
การเกิดความคิดรวบยอดหรือหลักการก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกัน 3. บทบาทในการฝึกฝนทักษะ สื่อการสอน
บางชนิดใช้ช่วยในการฝึกฝนทักษะ 4. บทบาทในด้านเสริมสร้างประสบการณ์ การใช้สื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียน
ได้พบเห็นและเข้าใจกว้างขวางกว่าการฟังค าอธิบาย เช่น การจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์ การใช้แผนภาพ แผนภูมิ
ต่างๆ ฝึกให้นักเรียนได้คิดได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากในห้องเรียน ท าให้ครูทราบความเข้าใจความสามารถของ
นักเรียน 5. บทบาทในการสร้างเจตคติที่ดี อิทธิพลในการสอนของครูจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ หากครูได้ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนุกสนานและช่วยท าให้เรื่องที่มองไม่เห็น
ให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย สามารถรับรู้ได้ นักเรียนก็ย่อมเข้าใจและมีความชอบในวิชานี้ เพราะเมื่อท าแบบฝึกหัดได้ พบ
ความส าเร็จในการท างาน เจตคติในทางที่ดีย่อมเกิดขึ้นแน่นอน แต่ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะน าสื่อการเรียน
การสอนมาใช้น้อย อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ไม่มีเวลามากพอที่จะสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ และเคย
ชินกับการสอนแบบบรรยาย อธิบายและยกตัวอย่าง     

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ครูมีการแจ้งผลการวัดและการ
ประเมินพร้อมทั้งตอบปัญหาข้อข้องใจให้นักเรียนทราบ  ประเมินผลทั้งทางด้านความเข้าใจ ทักษะในการคิด
ค านวณและการแก้โจทย์ปัญหา และจัดท าหลักฐานการวัดผลและการประเมินผลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544 : 88) ได้กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลว่า การวัดและการประเมินที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพจริง ต้องเน้นการปฏิบัติจริงในสภาพชีวิตจริง หรือคล้ายจริง และสอดคล้องกับแนวคิดของ
สิริพร  ทิพย์คง (2545 : 189 - 221) ได้กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลว่า การวัดผลและประเมินผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์  สามารถท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 1. การสังเกต 2. การเขียนอนุทิน 3. การสัมภาษณ์  4. การ
ตรวจแบบฝึกหัด  5. การท าแบบทดสอบ  6. การประเมินแฟ้มงาน  

จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต จังหวัด
สงขลา สตูล พัทลุง มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามหลักสูตรปัจจุบันและรองรับ
หลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2553 และ
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มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด อีกทั้งยังมีการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และสามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการแก้ปัญหาต่างๆได้  ซึ่ งครูมีความสามารถในการดัดแปลงตัวอย่าง 
กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง  การสอนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดอย่างชัดเจนสมเหตุสมผล มีน้ าใจและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและเพ่ือนครูในโรงเรียนที่ครูที่ได้รับวิทยฐานะสังกัด  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัยและได้สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้   
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏสงขลา ที่ได้
สนับสนุนโครงการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง  และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือใน
การตรวจสอบแก้ไขและข้อเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น้อง ๆ และบุคคลที่ผู้วิจัยมีความผูกพันซึ่งได้คอยไถ่ถามถึงความคืบหน้า
ของงานวิจัย ห่วงใยสุขภาพและเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
 สุดท้ายขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ส าหรับการให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือที่มีต่อโครงการวิจัยนี้ คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นคุณความดีของครู
คณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะทุกท่าน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้นิทานคุณธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
เร่ือง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  

ในพระพุทธศาสนาและการเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
The effects of learning activity focusing on Buddhist parables to enhance the 
elevated chievement on the conduction of three buddha-ovada and promote 

honesty behavior of grade 3 students 
 

ประณีต สิงขรทองแก้ว1  และพระอุดมธีรคุณ2 
Pranit  Singkhonthongkaew and Phraudomtheerakun 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3  ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่  (1) นิทานคุณธรรม (2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (4) แบบประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ (5) แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล ค านวณค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์หลัง
                                                             
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนา มหาประชาบดีเถรีวทิยาลัย มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลยั  โทร. 064 862 0236 
2 ผู้อ านวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย โทร 081 264 2980 
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เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้นิทาน 
ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : นิทานคุณธรรม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความซื่อสัตย์ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) compare the learning achievement on the 
conduction of Three Buddha-Ovada in Buddhism, 70% of students; 2) compare the third grade 
students’ learning achievement on Three Buddha-Ovada between before and after learning; 3) 
compare the third grade students’ honesty behavior between before and after learning; 4) 
investigate the third grade students’ satisfaction by using Buddhist parables. The samples of this 
study were 14 students of Prathomsuksa 3 at Ban NongKok School (Nakhon Ratchasima Primary 
Education Service Area Office 3) academic year 2018. The instruments used in this study were 1) 
10 Buddhist parables; 2) 10 lesson plans; 3) multiple choices; 4) questionnaire; 5) the statistics 
used for data analysis were mean (X ), standard deviation (S.D.), and percentage and depend 
samples t-test. 
 The result of this study revealed that: (1) The students’ learning achievement on Three 
Buddha-Ovada was significantly increased at 70% and the standard deviation was .01. (2) The 
standard deviation of students’ learning achievement on Three Buddha-Ovada was significantly 
higher than .01. (3). The students’ honesty behavior has significantly higher than .01. (4). By using 
Buddhist parables, the students’ opinion showed highest positive satisfaction towards learning 
activities. 
 
Key word: Buddhist parables, Learning achievement, Honesty 
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บทน า 
 จุดมุ่งหมายของการบริหารการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ โดยเฉพาะมาตรา 6 ที่บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังได้บรรจุปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนว่าต้องเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องมีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนร่วมของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นไปตามค า
จ ากัดความของค าว่าการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ธีระ รุญเจริญ, 2557)  
 การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เพราะการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เท่านั้นที่จะท าให้ประเทศสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ในยุคโลกาภิวัตน์  แต่ปัจจุบันพบว่าคุณภาพการศึกษาของ
ไทยยังอยู่ในระดับต่ ามาโดยตลอด เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในทุกระดับ ถึงแม้ว่าความรู้และโอกาสทางการศึกษา
จะมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามแต่การศึกษาของไทยยังประสบปัญหาวิกฤติด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบถึง
คนไทยทุกคน ภาวะวิกฤติดังกล่าวเป็นเงื่อนไข 
ที่ส าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ , 2553) 
สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2549) ที่สรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่าง ๆ  มี
ส่วนท าให้ค่านิยมและความเชื่อของคนไทยและสังคมไทยเบี่ยงเบนไปจากเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามและคุณค่า
ชีวิตแบบพออยู่พอกินมุ่งสู่การแข่งขันและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากที่สุด ประชาชนขาดจิตส านึกสาธารณะ ซึ่ง
การพัฒนาประเทศที่มุ่งความเจริญด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยขาดความสมดุลกับการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ท าให้สังคมชนบทเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร โดยก าหนดให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่
อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทยและ 8) มีจิตสาธารณะ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554)  
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   จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
เกิดความตระหนักต้องการให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สูงขึ้น จึงได้น าเอานิทานคุณธรรมมาเป็นสื่อใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาและ
การเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์และมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็น
คนดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
นิทานคุณธรรม  
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน นิทานคุณธรรม การปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา กิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน (โดยการเลือกแบบเจาะจง)  
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 ตัวแปรตาม คือ  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  
  2. พฤติกรรมความซื่อสัตย์  
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรม  
 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรม 
 ระยะเวลาในการวิจัย ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. นิทานคุณธรรม จ านวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย 
  เรื่องท่ี 1 เรื่อง การไม่ท าความชั่ว 
  เรื่องท่ี 2 เรื่อง การไม่ประพฤติชั่วทางกาย   
  เรื่องท่ี 3 เรื่อง การไม่ประพฤติชั่วทางใจ 
  เรื่องท่ี 4 เรื่อง การไม่ประพฤติชั่วทางวาจา 
  เรื่องท่ี 5 เรื่อง ความซื่อสัตย์ 
  เรื่องท่ี 6 เรื่อง การท าความดี 
  เรื่องท่ี 7 เรื่อง เบญจศีล 
  เรื่องท่ี 8 เรื่อง ความกตัญญู 
  เรื่องท่ี 9 เรื่อง การท าในให้บริสุทธิ์ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน เวลา 9 ชั่วโมง 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.33 – 0.72 อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.42 - 0.91 
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92 
 4. แบบประเมินพฤติกรรมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง ระหว่าง 0.36 – 0.69 ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.81 
 5. แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง ระหว่าง 0.42 – 0.81 ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.86 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 2. ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้นิทานครบทั้ง 9 แผน  
 4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)   
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนและใช้แบบวัดความ
พึงพอใจวัดกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 5. ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 6. น าคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมิน มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนากับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการทดสอบ t-test one sample  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  
ในพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบเทียบพฤติกรรมความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบ t-test (Dependent) 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้นิทานคุณธรรม โดยหา
ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย  
ตาราง แสดงคะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 

 
ที ่

คะแนนการทดสอบ คะแนนประเมินพฤติกรรมความซ่ือสัตย์ 
ก่อนเรียน (25) หลังเรียน(25) ก่อนเรียน (50) หลังเรียน (50) 

1 8 21 24 42 
2 6 23 20 38 
3 7 24 23 43 
4 9 23 25 44 
5 5 22 21 46 
6 8 20 23 39 
7 7 19 24 45 
8 7 18 26 43 
9 6 21 28 44 
10 5 20 24 47 
11 6 23 26 39 
12 8 20 23 42 
13 6 19 24 47 
14 7 20 23 48 

  95 293 334 607 
% 27.14 83.87 47.71 86.71 

 6.79 20.93 23.86 43.36 
S.D. 1.19 1.82 2.03 3.15 



X
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 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 27.14 คะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนร้อยละ 83.87 มีคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ก่อนเรียน ร้อยละ 23.86 มีคะแนนพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์หลังเรียนร้อยละ 86.71 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3. พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้นิทานคุณธรรม ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมีคะแนน
จากการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละเฉลี่ยร้อยละ 83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานคุณธรรม ส่งผล
ให้นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
นิทานคุณธรรม เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนรับรู้ถึงการกระท าต่างๆ จากการเล่านิทาน ซึ่งท าให้
นักเรียนได้คิดถึงผลที่เกิดจากการท าความดี การท าความชั่วและความซื่อสัตย์ ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบที่สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัฒศรี กาญจนคุณากร (2553)ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โยใช้
นิทาน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ต้ังไว้  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 เมื่อพิจารณาคะแนนจากการ
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ทดสอบก่อนเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 27.14 และมีคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.87  เป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรม เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในตัวของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความปรารถนาที่จะเรียนรู้ อีกทั้ งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัฒนา ชาติช านิ 
(2557) ที่ได้ พัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ เพ่ือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในระดับปานกลาง ( = 2.38) 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรมนักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ในระดับมาก 
( = 4.34) เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรมส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์
ที่สูงขึ้น อีกทั้งนิทานคุณธรรม เป็นการเล่าถึงผลการท าความดี ผลของความซื่อสัตย์และผลของการท าความชั่ว 
เป็นเหตุให้นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์หลังเรียนสูงกว่ากว่าเรียน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิมพร ชาว
น่าน (2557) ที่ได้สร้างหนังสือนิทานคุณธรรมสาระพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยทราย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นักเรียนมีพฤติกรรมความสามัคคีและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สูงขึ้น 
   4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้นิทานคุณธรรมในระดับมาก เป็น
เพราะว่านิทานคุณธรรม เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนามีความเหมาะสมกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดี กิจกรรมมีมีความน่าสนใจ เนื้อหาในกิจกรรมฟังแล้วเข้าใจ
ง่าย ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาวนา ฤทธิไพโรจน์ (2557) ที่
ได้จัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคุณธรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ตลาดปรีกี จังหวัดปัตตานี. พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก 
  
 
 
 

X

X
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ควรสร้างน านิทานคุณธรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 2. ควรท าการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความซื่อสัตย์ระหว่างนักเรียน
กลุ่มท่ีเรียนด้วยนิทานคุณธรรม กับกลุ่มที่เรียนตามแบบอื่น ๆ  
 3. ควรน านิทานมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่นักเรียนเข้าใจยาก เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
   การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จด้วยดีด้วยความเมตตาของพระอุดุมธีรคุณ ผู้อ านวยการมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้ให้ค าชี้น าแก้ไขในการวิจัย ขอขอบคุณดร.นิพล อินนอก อาจารย์ผู้สอนวิชา
วิจัยการศึกษาที่ได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งชี้แนะในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณผศ.ดร.ดวงพร ค าหอมกุล ดร.พระครูสุวัฒน์ ธรรมาภรณ์  ผศ.ดร.แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อย แม่ชี
ประคอง งามชัยภูมิ และดร.วทัญญู ภูครองนา ที่กรุณาตรวจสอบ ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้
ได้เครื่องมือในการวิจัยที่มุคุณภาพ และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกก นักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยส าเร็จด้วยดี 
  
เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา แขมมณ.ี (2549). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  พิมพ์ครั้งที ่2.  

กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์. 
ธีระ  รุญเจริญ. (2557). โครงการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนศูนย์สถานศึกษาพอเพียง.  

นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 
พัฒนา ชาติช านิ (2557). การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพื่อส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการ 
 สอน). สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 

 

51 

 

พัฒศรี  กาฐจนคุณากร .(2553).การพัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้นิทานคุณธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและ 
 การสอน). อุบลราชธานี :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
พิมพร ชาวน่าน .(2557).การสร้างหนังสือนิทานคุณธรรมสาระพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามัคคี  
 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดห้วยทราย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.  
 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนสังคมศึกษา). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ไพฑูรย์  สินลารัตน์และคณะ. (2553). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน  
 เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฟินแลนด์ และประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ภาวนา ฤทธิไพโรจน์ .(2557). การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคุณธรรมส าหรับนักเรียนชั้น 
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนตลาดปรีกี จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตร 
 และการสอน). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ .(2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทอาร์แอนด์ปริ้นท์ จ ากัด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 

 

52 

 

คุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ  
กรณีศึกษา: สถานีต ารวจภูธร อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

The Quality Service of Police home watch Project  
A Case Study of Nong pok Police Station, Roi Et Province. 

 
สนธิ์ บางยี่ขัน1  และ ผิน  ปานขาว2  

Son Bangyeekan  and Phin Prankaw 

บทคัดย่อ            
           การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ 
กรณีศึกษาโครงการฝากบ้านกับต ารวจของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) เพ่ือเปรียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจของสถานีต ารวจภูธร อ าเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ประชาชนที่มาใช้บริการโครงการฝากบ้านในเขตพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
             1. คุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ ของ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (µ= 4.25) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านคุณภาพในการให้บริการอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.32) รองลงมา ด้านการเอาใจ
ใส่และอัธยาศัยที่ดีอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.29) ด้านความปลอดภัย (µ= 4.22) และด้านการประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.13) ตามล าดับ 
            2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับ
ต ารวจ ศึกษากรณีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ :  โครงการฝากบ้านกับต ารวจ, สถานีต ารวจ 
                                                             
1 รองศาสตราจารย ์สาขารัฐประศาสนศาตร์  วิทยาลยันครราชสีมา 
2 รองศาสตราจารย ์สาขารัฐประศาสนศาตร์  วิทยาลยันครราชสีมา 
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ABSTRACT 
This research  purposed  to study and comparysion of  the police take care of the house 

project  : A  case study at  Nongphok police station  Nongphok  district Roiet  province. The 
sample studied were family in service of project totally 160 family. The instrument used for 
collecting the data was a questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were 
frequency, percentage, mean  and  standard deviation and one-way ANOVA. The study results 
revealed that  : 

1) The police take care of the house project  : A  case study at  Nongphok police station   
Nongphok  district Roiet  province in overall was at the best  level. Each  aspect was at the best  
level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were Quality of service, 
Take care-courtesy and Public relation respectively. 

2) The comparison of the police take care of the house project  : A  case study at  
Nongphok police station  Nongphok  district Roiet  province classified by gender, age, education 
level and  occupation in overall were non statistically different. 

 
Keyword :  The police take care of  the house project , The police station   
 
บทน า 
 ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมได้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งสามารถเกิดได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่ง
โลกาภิวัฒน์ ปัญหาอาชญากรรมจะมีการวิวัฒนาการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและความเจริญของสังคม สภาพสังคม
ยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าใด ปัญหาอาชญากรรมก็ยิ่งเพ่ิมขึ้นมากเท่านั้น และส่งผลท าให้ประชาชนมีความระแวงซึ่งกัน
และกัน ท าให้ปัญหาอาชญากรรมเจริญเติบโตขึ้นมากเป็นเงาตามตัวด้วย ปัญหาอาชญากรรมนั้นเป็นปัญหาที่ อยู่คู่
กับสังคมมนุษย์ มาโดยตลอด ไม่มีสังคมใดในโลกที่ไม่เคยประสบกับปัญหาอาชญากรรม  แต่ปัญหาอาชญากรรมนี้
ก็มีแนวทางการควบคุมและแก้ไขได้ อยู่ที่ว่าสังคมใดจะสามารถควบคุมปัญหาอาชญากรรมได้ดีกว่ากันเท่านั้นเอง 
และควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่จ ากัด เพ่ือมิให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อสังคมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าสังคมใดมี
ปัญหาอาชญากรรมสูงก็จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสังคม
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นั้น ๆ ท าให้สังคมนั้นขาดความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดความสงบสุข ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศนั้น ๆ จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภารกิจหน้าที่ ที่ส าคัญที่สุด
ของการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้มีความส าคัญสูงสุด และมีจุดหมายเพ่ือให้สังคมสงบสุข ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข (วารสารส านักงานต ารวจแห่งชาติ: 2557) 
            จากปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว นับวันยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นงานหลักอย่างหนึ่งของต ารวจ จึง
ได้จัดท า “โครงการฝากบ้านกับต ารวจ” ขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และรู้สึกอบอุ่นใจในขณะที่ไม่ได้อยู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส าคัญ ๆ เช่น เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลอ่ืน ๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลาย ๆ วัน และเพ่ือต้องการให้สถิติอาชญากรรม 
การโจรกรรมทรัพย์ในเคหะสถานลดลง ซึ่งทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายส าคัญและอยู่ในความ
สนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจและดูแลจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น
กรณีพิเศษในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน แต่โครงการนี้ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ และยังมีสิ่งที่
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยู่อีกมากมายเช่นกัน 
  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความรู้สึกถึง
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนสูงสุด เกิดความอบอุ่นใจในขณะที่ตนไม่อยู่บ้าน ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้
มีนโยบายออกมาในช่วงเทศกาลส าคัญ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนส่วนมากในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว โดยมี
บ้านที่เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยที่เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับการตรวจตรา และดูแลจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น
กรณีพิเศษในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และยังมีหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับระบบการให้บริการที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น
ต่อไป     

จากความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นงานหลักอย่างหนึ่งของต ารวจ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และรู้สึกอบอุ่นใจในขณะที่ไม่ได้อยู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส าคัญ ๆ ซึ่งผล
การศึกษาจะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป    
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วัตถุประสงค์ของการของการศึกษา 
          1.เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการโครงการฝากบ้านกับต ารวจ กรณีศึกษาโครงการฝากบ้านกับ
ต ารวจของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และ  
          2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจของสถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
          แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
          วิไล พลอยองุ่นศรี (2540, หน้า 12) กล่าวถึงคุณภาพของการให้บริการถือว่า เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งใน
การสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเสนอ
คุณภาพการให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จาก
ประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการลูกค้าจะพอเข้าใจถ้าเขาได้รับสิ่งที่
เขาต้องการ (What) เมื่อเขามีความต้องการ (When) ในรูปแบบที่ต้องการ (How) ดังนั้นจึงต้องค านึงถึงคุณภาพ
ของการให้บริการซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 
                  1.ประสิทธิภาพของการให้บริการ 
                  2.ความคุ้มค่าของการเข้ารับบริการ 
                 3.สร้างความศรัทธาในการให้บริการ 
                 4.จัดระบบและมีการวางแผนในการให้บริการ 
                 5.สร้างความเสมอภาค และเป็นธรรมให้กับผู้รับบริการ 
 สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ (2538, หน้า 8) กล่าวถึง หลักการที่ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดโดยการ
จัดบริการดังนี ้
      1.ดูแลต้อนรับเอาใจใส่และได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยอัธยาศัยไมตรีเป็นกันเอง
และสุภาพเรียบร้อย 
      2.ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักงาน 
      3.ความสะดวกสบายบรรยากาศดี ตลอดจนความสะอาดของสถานที่ในส านักงาน 
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 โดยสรุปแล้ว ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นในแง่บวกหรือในแง่ลบ
ก็ได้ ซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกับปริมาณ คุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็วและความถูกต้อง 
 พิมลจรรย์นามวัฒน์ และกิตติ วัฒนกุล (2532, หน้า 299) ให้ความหมายไว้ว่าการบริการ หมายถึง 
กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรได้รับความสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีความม่ันคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงานที่ท า 
 กล่าวโดยสรุปว่าการบริการหรือการให้บริการต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ต้องมีกิจกรรมหรือการ
กระท าต้องจัดเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในและนอกองค์กรที่ต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ 
เพ่ือให้กิจกรรมหรืองานนั้นบรรลุเป้าหมาย 
  องค์ประกอบของการบริการที่ดี 
  1. มีวัสดุที่มีคุณค่าเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัย และเพียงพอ 
  2. มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้บริการที่ด ี
  3. มีการจัดการที่ดี จัดแบ่งงานบริการได้เหมาะสม 
  คุณสมบัติของผู้ให้บริการมีดังนี้ 
  1. มีความยินดีช่วยเหลือผู้อื่น 
  2. ยิ้มแย้มแจ่มใส ท าให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือรู้สึกสบายใจ 
  3. พร้อมที่จะรับฟังผู้อ่ืนพูด ไม่แย่งพูด 
  4. ไม่วางตนข่มท่าน ไม่ท าให้เขารู้สึกว่าเป็นผู้ด้อยความรู้หรือโง่ 
  5. มีความอดทนไม่ท้อถอยง่าย ๆ 
  6. มีปฏิภาณไหวพริบ คาดคะเนความต้องการของผู้ขอความช่วยเหลือ 
  7. มีความจ าดี จ าได้ว่าบุคคลที่เคยมาติดต่อขอความช่วยเหลือเป็นผู้สนใจเรื่องอะไร 
  8. ช่างสังเกต รู้สึกทันทีว่าผู้ที่มาติดต่อเกิดความอึดอัดใจหรือไม่ 
  9. มีความอยากรู้อยากเรียนอย่างเสมอ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเป็นนิสัย  
     10. ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  11.   ไม่พยายามแสดงว่าเป็นผู้รอบรู้ไปทุกอย่าง สิ่งใดไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้และสิ่งไหนรู้ก็บอกว่ารู้เป็นต้น 
    พรัสชัวราแมน ไซทัล และแบร์รี่ (Parasurarman, Zeithai& Barry, 1985, p.41-50) กล่าวว่า การบริการที่
ประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
  1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ประกอบด้วย 
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   - ความสม่ าเสมอ (Consistency) - ความพ่ึงพาได้ (Dependability)  
                2.การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย 
   - ความเต็มใจที่จะให้บริการ     - ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
   - มีการติดต่ออย่างเนื่อง          - ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
  3. ความสามารถ (Competence) ประกอบด้วย 
   - ความสามารถในการให้บริการ - ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ความสามารถในความรู้ที่จะให้บริการ 
  4. การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 
    - ผู้ใช้บริการเข้าใจหรือรับบริการได้สะดวก ระบบข้ันตอนไม่ควรมากมายซับซ้อน                    
                    - เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้รับบริการ 
                    – อยู่ในสภาพที่ผู้รับบริการติดต่อได้สะดวก และผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
  5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย 
   - การแสดงความสุภาพต่อผู้รับบริการ 
   - ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
   - ผู้ให้บริการมีบุคลิกที่ด ี  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพงาน 
            เป็นทฤษฎีการสร้างคุณภาพ หรือสร้างคุณภาพงาน (Quality  Control  Circle) เป็นทฤษฎีที่คนอเมริกา 
ชื่อ ดับบลิว อี เดมมิ่ง เป็นผู้เสนอแนวคิด แต่ชาวญี่ปุ่นน าไปใช้ได้ผลดีแพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย 
อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎี QC. เป็นระบบการบริหารแนวใหม่ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมวางแผนและ
แก้ปัญหาในงาน โดยให้กลุ่มร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ท างานแบบเป็นทีม  ปัญหาที่ร่วมกันแก้ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยในการท างาน แต่การแก้ปัญหาด้วยระบบ QC. ผู้บริหารระดับสูง
ต้องยอมรับ และให้การสนับสนุนกิจกรรม QC. อย่างจริงจังและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 การน าทฤษฎี QC. ไปปรับใช้ในประเทศญี่ปุ่นท าให้ชาวญี่ปุ่นสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
ของเขาได้ทัดเทียมกับยุโรป และอเมริกาโดยการใช้ต้นทุนต่ าแต่คุณภาพดีสามารถตีตลาดไปทั่วโลก นอกนั้นชาว
ญี่ปุ่นยังได้ขยายแนวคิดครอบคลุมการบริหารทั่วทั้งองค์การโดยเน้นที่ระบบการบริหารและกระบวนการบริหาร
ด้วย เพื่อท าให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์การ 
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ทฤษฎี  7 S’s หรือทฤษฎีการบริหารรวม 7 ประการ 
 เป็นแนวความคิดที่ริเริ่มมาจากผลงานของ ริชาร์ด ปาสคาล  (Richard T. Pascale) และเอธอส  
(Anthony G. Athos) ในหนังสือ “The atr of Japanese Management” ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร
รวม 7 ประการ คือ โครงสร้าง ระบบ กลยุทธ์ เป้าหมายสูงสุดขององค์การ พนักงานเจ้าหน้าที่  แบบการบริหาร 
และทักษะ เป็นทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีทางตะวันตก ซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบกลยุทธ์ 
เทคนิคและวิธีการ ไม่สนใจปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์กับทฤษฎีทางตะวันออก  ซึ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แบบของการบริหารและทักษะให้ความสนใจเกี่ยวกับมนุษย์  ซึ่งชาวญี่ปุ่นน าเอาทฤษฎี QC. มาประยุกต์
ท าให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จในการบริหารเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
จนถึงทุกวันนี้ 
 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total  Quality  Management: TQM) เป็นแนวความคิดหนึ่งที่
ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากประสบความส าเร็จในการบริหารเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจ จนถึงทุกวันนี้ 
 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management:TQM) เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ได้รับ
การพัฒนาต่อเนื่องจากแนวคิดข้างต้น แนวคิดนี้มองว่าองค์การที่ด าเนินการอย่างสอดคล้องกันจะสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องด าเนินการจัดให้มีเป้าหมายร่วมกันและมีวิธีการมุ่งสู่  เป้าหมายร่วมกันทั่วทั้งองค์การ 
และเป้าหมายจะต้องชัดเจนร่วมกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันท าให้พนักงานท างานได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ TQM เป็น เครื่องมือเชิงการบริหารประเภทหนึ่งที่ท าให้องค์การท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการโดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด และได้รับการ
ด าเนินการร่วมกันทั้งองค์การจากฝ่ายบริหารระดับสูงถึงพนักงานในฝ่ายขายเพ่ือสะท้อนถึงเป้าหมาย  วิธีการใช้ 
TQM คือ การด าเนินงานด้วยวงจร PDCA คือ การวางแผนการน าไปปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) การแก้ไข (Act) 
 เนื่องจาก TQM เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม จะต้องเป็นความมุ่งมั่นจากาฝ่ายบริหาร
ว่าจะ TQM มาปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดการระดับสูง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดการ
ประสานงานในแนวทางโดยรวมและปรับระบบทบทวนแผนการส่งเสริมการบริหารคุณภาพด าเนินการโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการ TQM การน า TQM มาปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายเพราะกิจกรรมจะรวมถึง
การบริหารแบบข้ามสายงานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบกิจกรรม QC การวินิจฉัย การให้การ
ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมุ่งความส าคัญต่อการสร้างความพอใจต่อความต้องการลูกค้า การบริหาร
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นโยบาย (Policy Management) เป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจว่าการกระท าวงจร PDCA เป็นระบบมีการ
สื่อสารเข้าใจทั่วทั้งองค์การและเป็นเทคนิคในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยดึงศักยภาพที่ไร้ขอบเขต
ของพนักงานออกมาก  เพ่ือสร้างสรรค์ที่ท างานให้รื่นรมย์มีชีวิตมีคุณค่าสนับสนุนการพัฒนาองค์ประกอบของ
องค์การ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมก าหนดหน่วยงานที่มุ่งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมี
การปรับปรุงกระบวนการท างานในหน่วยงานและข้ามหน่วยงานก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนกลยุทธ์ทีดี
สอดคล้องกับกลยุทธ์รวมขององค์การ 
 วัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจ คือ การรักษาไว้ซึ่งก าไรโดยใช้ตัววัดผล คือการพัฒนาการตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดเดิมสร้างตลาดใหม่ และการลดต้นทุนการ
พิจารณาว่าตัววัดผลใดมีความส าคัญที่สุดขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบริษัท และการจัดองค์การของแต่ละบริษัท 
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะจัดตั้งองค์การในรูปแบบใดการด าเนินกิจกรรมขององค์การนั้นๆ ต้องมีประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตของการบริหารคุณภาพสามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ คือ “การบริหารคุณภาพแบบอิง
มาตรฐาน” เช่น ISO 9000 การบริหารแบบตรงเวลา (JIT: Just in  time) ซึ่งเป็นการบริหารจากบนลงล่าง (Top-
down management) และ “การบริหารคุณภาพแบบเน้นคน” เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมเสนอแนะ QC 
Circles การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการบริหารแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up  management) การบริหารทั้ง 2 แบบ
ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทั้งสองจะเกื้อกูลกันตามแนวทาง TQM ที่ให้สมาชิกทุกคนขององค์การมีส่วน
ร่วมเป็นการบริหารที่มปีระสิทธิภาพยิ่ง 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 ปฐม มณีโรจน์ (2539, หน้า 68) ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะว่าเป็นการให้บริการในฐานะ
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้ 
จึงเป็นการพิจารณาให้บริการว่า ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการ (Providers) และผู้บริหาร (Recipients) โดยฝ่ายแรก
ถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 
 ส านักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (2538, หน้า 35 -37) มองว่าการให้บริการสาธารณะมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
  1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) หรือทรัพยากรอันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  
  2. กิจกรรม (Actives) หรือกระบวนการ (Process) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้
ทรัพยากร 
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  3. ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งหมายถึง สิ่งทีเ่กิดข้ึนหลังจากมีการใช้ทรัพยากร 
  4. ความคิดเห็น (Opinions) ต่อผลผลิต ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากมีการใช้ทรัพยากร 
  ประยูร กาญจนดุล (2542, หน้า 38) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะว่ามีอยู่ 5 
ประการ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมอยู่ในการอ านวยการ หรือ ในความควบคุมของรัฐ 
  2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนราชการของประชาชน 
  3. การจัดระเบียบและวิธีด าเนินบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้เหมาะสม
กับความจ าเป็นแห่งกาลสมัย 
  4. บริการสาธารณะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจ และโดยสม่ าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก 
  5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
     ภรณี กีร์ติบุตร (2539, หน้า 57) กล่าวว่าการให้บริการที่ดีส่วนหนึ่งขึ้นกับการเข้าถึงบริการ เพ็น เซ็นสกี และ
โทมัสPen Chansky and Thomas ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการเข้าถึงการบริการ ดังนี้ 
  1. ความพอเพียงของการบริการที่มีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่างการบริการที่มีอยู่
กับการพิจารณาขอรับบริการ 
  2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก โดยค านึงถึงสถานที่ตั้งการเดินทาง 
  3. ความสะดวก และสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งบริการ ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่า
ให้ความสะดวก และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ 
  5. การยอมรับคุณภาพของการบริการ (Acceptability) ซึ่งที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้
ให้บริการด้วย 
  ปรัชญา เวสารัชช์ (2538, หน้า 85) จ าแนกองค์ประกอบหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมระหว่าง
การติดต่อของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ออกเป็น 3 ประเภท คือ องค์ประกอบที่เกิดจากสภาพการติดต่อซึ่ง
องค์ประกอบที่เกิดจากสภาพการติดต่อ มักจะมีภาพสะท้อนออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจ หรือการกระท า
ซึ่งจะสงผลย้อนไปหาเจ้าหน้าที่องค์การและองค์การเอง 
  อัญชลี เหล่าธิติพงศ์ (2544, หน้า 103) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพอใจในการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ใช้บริการส่วน
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ใหญ่รู้จักศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ใกล้บ้านจึงสะดวก ประหยัดเวลา อีกทั้ง
ค่าบริการไม่แพง พยาบาล และเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ให้ค าแนะน า และอธิบายข้อสงสัยให้ทราบเสมอ 
  สรุปคือการบริการสาธารณะหมายถึงการบริการที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักการท างานโดยใช้หลักความสอดคล้อง หลักความ
เสมอภาค หลักความปลอดภัย หลักความสะดวก  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังนี้ 
 โวแมน (Wolman, 1973 : 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ว่าเป็น ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราได้รับความส าเร็จตามจุดหมาย (Goal) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
 เดวิส (Davis, 1976 : 81 ; อ้างถึงใน จักรกริช ดิษยนันทน์ 2543 : 9) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อความต้องการ พ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง 
พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ มนุษย์เป็นความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย 
หรือภาวะ ไม่สมดุลย์ในร่างกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปได้ มนุษย์ย่อมจะได้รับ ความพึงพอใจใน
สิ่งที่ต้องการ 
 มูลลินส์ (Mullins. 1985 : 280) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ‘‘ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มี ความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจาก
การที่ตนเองพยายามจะบรรลุ ถึงเป้าหมายบางอย่าง เพ่ือจะสนองตอบต่อความต้องการหรือความคาดหวังที่มีอยู่ 
และเมื่อบรรลุเปาหมายนั้นแล้วก็จะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยงจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการ หมุนเวียน
ต่อไปอีก” 
 กฤษณี โพธิ์ชนะพันธ์ (2542 : 12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดง ความรู้สึกทางบวกต่อสิ่งที่
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ 
 วาริธร ประวัติวงศ์ (2545 : 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวกท่ีเกิดข้ึน
จากการประเมินบริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือ บรรลุจุดม่งหมายในสิ่งที่ต้องการและความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความ ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้ รับการตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และจัดเป็นเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ท าให้ผู้ให้บริการสามารถก าหนด 
คุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และบ่งชี้ถึงความส าเร็จของงานบริการ 
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 อมร รักษาสัตย์ (2532 : 21 ; อ้างใน ธีระศักดิ์ ดาแก้ว. 2548 : 14) ได้ให้ความหมายของความความพึง
พอใจไว้ว่า คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้ 
เพราะการจัดบริการนั้นมิใช่สักแต่ท าให้ เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึงการให้บริการอย่างดี เป็นที่พอใจของประชาชน 
         กิติมา ปรีดีดิลก (2524 : 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือ พอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ของงานและเขา ได้รับการตอบสนองความ ต้องการของเขาได้สรุปได้ว่า 
ความความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติ ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดง
ออกมาเป็นความสนใจ กระตือรือร้น เต็มใจและ ร่าเริง ตลอดจนการได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ 
ขอบข่ายของความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปความพึงพอใจมีขอบข่ายสองมิติ คือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติ
ของความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได้ ดังนี้ (อร่าม สัมพะวงศ์, 
2541 : 13) 
 1. มิติความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
 การประเมินค่าโดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกการท างาน ซึ่งประกอบไป
ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลท าให้ความพึงพอใจในงาน แตกต่างกันไป เช่น ลักษณะของงานที่ท า ความก้าวหน้า 
การบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล ดังนี้ 
 1.1 ลักษณะของงาน (Type of work) หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง มีผลท าให้บุคคลมองเห็น
ค่าและมีความสนใจในงานมากกว่างานที่มีลักษณะแบ่งแยกกันไปท า คนละเล็กคนละน้อย จากการศึกษาของ วูร์ม 
(Vroom) พบว่า งานที่เปิดโอกาสให้คนได้ใช้ความสามารถและความช านาญมีผลท าให้บุคคลเกิดความพอใจ 
 1.2 ความก้าวหน้า (Promotion) ในเรื่องความก้าวหน้า โดยการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนต าแหน่ง
ก่อให้เกิดการท้าทายที่จะท างานในต าแหน่งและหน้าที่ใหม่ และยังเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ด้วยในการที่จะ
ท างานจนได้รับความดีความชอบสูงขึ้นไปอีก 
 1.3 การนิเทศงาน (Supervision) รูปแบบของการนิเทศงานที่ดีควรเป็นรูปแบบที่ให้ผู้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งรูปแบบนี้มีส่วนท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจสูงกว่าการให้ปฏิบัติแบบ
เผด็จการ 
 1.4 เพ่ือนร่วมงาน (Co - worker) มาตรฐานของการท างานแต่ละคนจะดี หรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานด้วย กลุ่มมีอิทธิพลต่อมาตรฐานการท างาน และความพอใจของบุคคล คือ 1) หาก
บุคคลท างานมีความเชื่อมั่นในกลุ่มที่ท างานก็จะท าให้ ผลผลิตดีขึ้นได้รับความร่วมมือและให้ประโยชน์แก่กลุ่มมาก
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ที่สุด 2) สัมพันธภาพในกลุ่มมี ความกลมเกลียวกันอย่างใกล้ชิดจะมีส่วนท าให้ทุกคนภายในกลุ่มปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน ถ้าหากกลุ่มมีความกลมเกลียวรักใคร่กันดี  และมีจุดมุ่งหมายเป็นประโยชน์จะท า ให้
ผลผลิตสูงขึ้น 
 1.5 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefits and services) เป็นลักษณะที่ หน่วยงานได้จัด
ผลประโยชน์และบริการต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน นอกเหนือจาก ค่าจ้างเพ่ือเป็นการจูงใจบุคลากรให้อยู่
กับหน่วยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และ ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มิติความพึงพอใจในการรับบริการ 
 ความพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของ การบริหารงานได้ เพราะการ
จัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่ว่าท าให้เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่พอใจของประชาชน  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
          ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่

ใช้บริการโครงการฝากบ้านกับต ารวจในเขตพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวนทั้งสิ้น 160 ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ค าถามในการสอบถาม 2 ตอน 
คือตอนที่1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ชนิดค าถามให้เลือกตอบ (Multiple Choice 
Questionnaire) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ 
กรณีศึกษา: สถานีต ารวจภูธร อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนตามน้ าหนักจากมากไปหาน้อย ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ( Frequency and percentage ) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลที่ได้ จาก
แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation : S.D) เพ่ือ ใช้อธิบาย
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
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 3. การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test: Independent) 
 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยใช้สถิติ ทดสอบค่าเอฟ (F-
test) และถ้าพบความแตกต่างที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ใช้การ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย รายคู่ โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบว่า 
 
สรุปผลการศึกษา    
           1. คุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ กรณีศึกษา: สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (µ= 4.25) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
คุณภาพในการให้บริการอยู่ในระดับมากล าดับแรกมีค่าเฉลี่ย (µ= 4.32) รองลงมา ด้านการเอาใจใส่และอัธยาศัยที่
ดีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (µ= 4.29) ด้านความปลอดภัย(µ= 4.22) และด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย (µ= 4.13) ตามล าดับ 
 2. ประชาชนที่ใช้บริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ ในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน 
  
อภิปรายผลการศึกษา   
        จากการสรุปผลของการศึกษา เรื่องคุณภาพการให้บริการของโครงการฝากบ้านกับต ารวจ ในพ้ืนที่สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของคุณภาพการให้บริการโครงการฝากบ้านกับต ารวจ อยู่ในระดับมาก 
ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าต ารวจของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองพอก เอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ (2546) ได้ศึกษา การให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร ในเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎร
อยู่ในระดับสูง และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน สร้าง
ความพึงพอใจต่อการบริการงานทะเบียนราษฎรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยทาง
สังคมได้แก่ ประสบการณ์ในการมารับบริการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่มารับบริการการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับงานที่มารับบริการที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎรแตกต่างกัน 
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              2. ด้านความสะดวกรวดเร็วผลการศึกษาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
โครงการฝากบ้านกับต ารวจ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้ ผู้วิจัยมองว่า ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนให้ความร่วมมือกัน งานจึงได้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฟิทซ์เจอรัล และดูแรนด์ (Fitzerrald& Durant, 1998: 585-594) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อการบริการสาธารณะ 5 ประเภท คือ บริการของต ารวจ 
การระงับอัคคีภัย การสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด และส่งผลต่อเนื่องถึงความรู้สึกที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการสาธารณะดังกล่าว  
      3. ด้านความปลอดภัยผลการศึกษาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
โครงการฝากบ้านกับต ารวจ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้ ผู้วิจัยมองว่า ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนให้ความร่วมมือกัน งานจึงได้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฟิทซ์เจอรัล และดูแรนด์ (Fitzerrald& Durant, 1998: 585-594) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อการบริการสาธารณะ 5 ประเภท คือ บริการของต ารวจ 
การระงับอัคคีภัย การสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด และส่งผลต่อเนื่องถึงความรู้สึกที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการสาธารณะ 
       4. ด้านการเอาใจใส่และอัธยาศัยที่ดีผลการศึกษาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการโครงการฝากบ้านกับต ารวจ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้ ผู้วิจัยมองว่า ขึ้นอยู่กับ 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนให้ความร่วมมือกัน งานจึงได้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฟิทซ์เจอรัล และดูแรนด์ (Fitzerrald& Durant, 1998: 585-594) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในมลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อการบริการสาธารณะ 5 ประเภท คือ บริการของต ารวจ 
การระงับอัคคีภัย การสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด และส่งผลต่อเนื่องถึงความรู้สึกที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการสาธารณะ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

         จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการคุณภาพการให้บริการโครงการฝากบ้านกับต ารวจของ สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรน ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                  1.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ควรท าอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยพิจารณาความเหมาะสมด้วย 
เพ่ือจะท าให้ประชาชนที่ร่วมโครงการได้มีการวางแผน 
                   1.2 ด้านความสะดวกรวดเร็ว ควรมีการช่องทางอ่ืนๆ และหรือมีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีได้ทันท่วงที และสามารถลงมือปฏิบัติงานและเฝ้าระวัง ได้อย่างรวดเร็ว 
                   1.3 ด้านความปลอดภัยควรจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือให้สามารถพร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้าย
เกิดข้ึน 
      1.4 ด้านการเอาใจใส่และอัธยาศัยที่ดี ควรมีการให้ค าแนะน ากับผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งวางแผนให้
รัดกุม ตลอดจนเต็มใจในการให้บริการ 
            2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรจะศึกษาวิจัยในเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจะน ามาเป็นแนวในการปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในโอกาสต่อไป 
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การวิเคราะห์ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย–
มาเลเซีย บริษัท ชิโนทรานส์ไทย โลจิสติค จ ากัด 

Analysis of activity based costing system. Case Study Transit  service providers 
Thailand - Malaysia SinoTransthai Logistics Co., Ltd 

 
ศิวิมล ปญัเฉย1 และ รัฐยา พรหมหิตาทร2 

sivimon panchoey and Ratthaya Phromhitathorn 
บทคัดย่อ 

วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-
มาเลเซีย กรณีศึกษา บริษัท ชิโนทรานส์ไทย โลจิสติค จ ากัด เพ่ือเสนอแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-มาเลเซีย โดยเริ่มเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับพนักงานในแผนกปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับขนส่งผ่านแดน โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของการให้บริการขนส่งสินค้าผ่าน
แดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ก่อนการขนส่ง ระหว่างการขนส่ง และหลังการ
ขนส่ง จากการศึกษาพบว่า  

ต้นทุนกิจกรรมระหว่างขนส่งสินค้ามีสัดส่วนที่สูงถึง 80% ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมระหว่างขนส่งประกอบไป
ด้วย ต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ในส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าใน 1 รอบ การขนส่ง การ
ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐที่ท าการให้บริการ รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐ
กัวลาลัมเปอร์ มีต้นทุนทั้งหมด รัฐเคดาห์ 183,604.26 บาทต่อรอบการขนส่ง  รัฐปีนัง 262,043.14 บาทต่อรอบ
การขนส่ง รัฐกัวลาลัมเปอร์ 274,258.35 บาทต่อรอบการขนส่ง แนวทางการวิเคราะห์การเสนอแนวทางการลด
ต้นทุน โดยใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วม ท าให้ต้นทุนในส่วนค่าเชื้อเพลิงรัฐเคดาห์ ลดลง 25,620 บาท จากต้นทุนเดิม 
102,083.36 บาท คิดเป็น 75 % รัฐปีนัง ลดลง 3,530 บาท จากต้นทุนเดิม 136,291.84 บาท และรัฐกัวลาลัมเปอร์ 
ลดลง 21,300.01 บาท จากต้นทุนเดิม 191,127.93 บาท การจ้างบริษัทขนส่งท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนใน
ส่วนการขนส่งรัฐเคดาห์ ลดลง 24,083.36 บาท ในการให้บริการต่อ 1 รอบการขนส่ง รัฐปีนังลดลง 31,291.84 
                                                             
1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยโีลจิสติกสแ์ละการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ โทร. 085-070-2626 E-mail sivimon39@gmail.com 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ โทร. 099-413-6339 E-mail rphromhitathorn@gmail.com 
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บาท ในการให้บริการต่อ 1 รอบการขนส่ง และรัฐกัวลาลัมเปอร์ ลดลง 56,127.93 บาท ในการให้บริการต่อ 1 
รอบการขนส่ง คิดเป็นเปอร์เซ็น 88 % 

 
ค าส าคัญ : ผู้ให้บริการขนส่ง, การขนส่งผ่านแดน, ต้นทุนฐานกิจกรรม 
 
Abstract 

This research aims to study the activity-based costing, Transit  service providers Thailand 
- Malaysia SinoTransthai Logistics Co., Ltd to provide guidance to reduce the logistics cost of the 
freight crossings.) - now outnumber. . starting to collect data from interviews with the staff in the 
operating department related to transport crossings. The application of activity-based costing 
analysis of freight services across the country Thailand, Malaysia and 3 State divided study. In 3 
parts before shipment. During transportation and after transport.  

From the study. Activity based costing between cargo has higher proportion to 80% due 
to activity during transportation consists of the main cost related. Long associated with the fuel 
in the cost of customer service in the 1 around transport services goods in transit, Thailand, 
Malaysia. Russia and 3 state office services, Kedah state, Kuala Lumpur was doing all the costs, 
Kedah. 183 604.26 per round transport. Penang 262 043.14 per round, transportation, state, Kuala 
Lumpur 274 258.35 per round transport. Approach to analysis of proposed to reduce cost by 
using dual fuel system. In the fuel cost reduced, Kedah 25 620) from the original cost 102 083.36 
baht, 75%, Penang, reduced 3 530, respectively. From the original cost 136 291.84 per state, and 
Kuala Lumpur, reduced 21 300.01 baht, from the original cost 191 127.93, respectively. To employ 
the carrier making the company can reduce the cost of the transportation of Kedah decreased, 
24 083.36 baht in service to the 1 transport cycle retailer,. Reduced 31 291.84 baht, in the service 
to 1 transport cycle and state Kuala Lumpur, reduced, 56 127.93 role in service to 1 around 
transport. A percentage of 88% 
 
Keywords: Transportation service provider. ,Transit, Activity-based costing 
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บทน า 
ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศและการค้าผ่านแดนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับรายได้ของประเทศไทยและการ

ขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศจัดเป็นความส าคัญอย่างยิ่ง ในเดือนธันวาคม 2561ที่ผ่านมา การค้าชายแดนด้าน
มาเลเซียสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 46,236.04 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนท่ีมีมูลค่า 43,361.08 ล้าน
บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.63 ด่านการค้าส าคัญที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่า
การค้ารวม 376,892.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.89 ของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย รองลงมาได้แก่ 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรเบตง ด่านศุลกากรสุไหง-โกลก และด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ้างอิง : จาก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนในการด าเนินกิจการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนที่ถูกต้อง ท าให้ไม่ทราบต้นทุนในการขนส่งที่แท้จริง ผู้ประกอบารขนส่งส่วนใหญ่จะค านวณการ
ขนส่งจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขนส่ง เช่น ระยะทาง น้ าหนักบรรทุก ระยะเวลาในการขนส่งและประเภท
รถที่ใช้ในการขนส่ง เพ่ือค านวณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการเดินทาง การสึกหรอหรือต้นทุนของการใช้รถ และ
ค่าใช้จ่ายของคนรถ โดยผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ได้มองข้ามและไม่ได้ลงรายละเอียดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กิจกรรมที่เกิดก่อนการขนส่งและกิจกรรมที่ต้องควบคู่ไปกับการเดินรถหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
เดินรถ และกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นทุนแฝงทั้งสิ้น การไม่พิจารณาต้นทุน
แฝงเหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนที่ลดลงกว่าที่ควรได้รับหรืออาจจะท าให้ขาดทุน สิ่งที่ตามมาคือ
ผู้ประกอบการไม่สามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ ปัญหาจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนในการด าเนินการขนส่งที่ถูกต้อง รวมทั้งขาดข้อมูลในการสนับสนุนส าหรับการตัดสินใจ
ในการวางแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
ไทย-มาเลเซียและเสนอแนวทางในการลดต้นทุนของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-มาเลเซีย โดยได้น า
แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) มาประยุกต์ใช้ในการค านวณต้นทุนในการ
ด าเนินการขนส่งสินค้าผ่านแดดประเทศไทย - ประเทศมาเลเซีย ในระบบต้นทุนฐานกิจกรรมจะก าหนดกลุ่มต้นทุน
ในรูปแบบของกลุ่มต้นทุนกิจกรรม (Activity Cost Pools) ซึ่งจะท าให้ทราบถึงต้นทุนการให้บริการที่มีความถูกต้อง
แม่นย า เนื่องจากมีการก าหนดกิจกรรมซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดต้นทุน การปันส่วนต้นทุนเข้าเป็นต้นทุนของกิจกรรม
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โดยใช้เกณฑ์ที่มีความเหมาะสม ท าให้ทราบว่าสาเหตุจากการเกิดต้นทุนว่าเกิดจากกิจกรรมใด แต่ละกิจกรรมมี
ต้นทุนมากน้อย ซึ่งจะท าให้สามารถวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้นทุนได้ 

จึงได้ท าการศึกษาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทเหล็กเส้นผ่านแดนประเทศไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย 
ทั้ง 3 รัฐมาด าเนินการศึกษา รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐกัวลาลัมเปอร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ได้ด าเนินการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย โดยท าการรวบรวมที่
เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ณ สถานที่ปฏิบัติงานที่บริษัทขนส่ง
สินค้าผ่านแดน ซึ่งรายละเอียดการสอบถามจะประกอบไปด้วย เวลาที่ปฏิบัติงานจริง จ านวนงานที่ท าในแต่ละวัน 
เพ่ือหาสัดส่วนในการท างานจริงที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศมาเลเซีย บริษัทที่ท าการศึกษามี
คลังสินค้าอยู่ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งานขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นการรับสินค้าที่น าเข้า
มาทางเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ือส่งไปยังประเทศมาเลเซียตามจุดหมาย
ปลายทางที่ลูกค้าต้องการ และในเที่ยวกลับจะเป็นเที่ยวเปล่า ส าหรับรถท่ีใช้บรรทุกเป็นรถหัวลาก และตู้คอนเทน
เนอร์ ขนาด 40 ฟุต 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เส้นทางเท่ียวไปของการขนส่งสินค้าผ่านแดน ของบริษัทที่ท าการศึกษา 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เส้นทางเท่ียวกลับของการขนส่งสินค้าผ่านแดน ของบริษัทที่ท าการศึกษา 
 
 
 
 

 
ท่าเรอืแหลม
ฉบัง จ.ชลบุร ี

พื้นที่ของไทย 

ด่านสะเดา อ.สะเดา 

พื้นที่ของมาเลเซีย 
ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์  

 

 

รัฐเคดาห์ 

รัฐปีนัง 

รัฐกัวลาลัมเปอร ์ 

 

 

 

   

รัฐเคดาห์ 

รัฐปีนัง 

รัฐกัวลาลัมเปอร ์ 

 

 

ท่าเรอืแหลม
ฉบัง จ.ชลบุร ี

พื้นที่ของไทย 

ด่านสะเดา อ.สะเดา 

พื้นที่ของมาเลเซีย 
ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากิจกรรมขอผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก ประเทศไทย - มาเลเซีย 
2. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก ประเทศไทย – 

มาเลเซีย 
3. เพ่ือเสนอแนวทางในการลดต้นทุนของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก ประเทศไทย – มาเลเซีย 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. วิเคราะห์และระบุกิจกรรม 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานมาท าการวิเคราะห์และระบุ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐ จากการศึกษากิจกรรมที่
ปฏิบัติในแต่ละแผนก พบว่าในการขนส่งสินค้า 1 เที่ยวจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายๆ แผนกเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยจะขอแบ่งกิจกรรมการขนส่งออกเป็น 3 กิจกรรมคือ 1. ช่วงก่อนการขนส่ง (Pre-Transportation) 2. 
กิจกรรมระหว่างขนส่ง (Transportation) 3. กิจกรรมหลังการขนส่ง (Post- Transportation) โดยแต่ละกิจกรรม
มีรายละเอียดดังนี้  

1. กิจกรรมก่อนการขนส่ง (Pre-Transportation) เป็นกิจกรรมที่เกิดก่อน ที่จะขนส่ง หรือกิจกรรมก่อน
ล้อหมุน ประกอบไปด้วย กิจกรรมรับค าสั่งขนส่งของลูกค้า กิจกรรมวางแผนการขนส่ง กิจกรรมติดต่อประสานงาน
ระหว่างการขนส่ง กิจกรรมขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม
จัดเตรียมรถขนส่งและพนักงานขับรถ  

2. กิจกรรมระหว่างการขนส่ง (Transportation) กิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะล้อหมุนหรือขณะน าของไปส่ง 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมขนส่งสินค้าและกิจกรรมจัดเตรียมรถขนส่งและพนักงานขับรถ 

3. กิจกรรมหลังการขนส่ง (Post-Transportation)  กิจกรรมที่เกิดหลังจากขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมขนถ่ายสินค้า และกิจกรรมติดต่อประสานงาน  

จากการวิเคราะห์กิจกรรมท าให้สามารถแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 3 กิจกรรม Pre-Transportation 
Transportation และ Post-Transportation ในส่งนกิจกรรมย่อยผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมย่อยออกได้เป็น 19 
กิจกรรมของทั้ง 3 รัฐ รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐกัวลาลัมเปอร์ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมของการให้บริการขนส่งผ่านแดนประเทศไทยไปยัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ศูนย์กิจกรรม กิจกรรมย่อย ค าอธิบายเพิ่มเติม 

A 
Pre 
Transportation 
ก่อนการขนส่ง 

A1 รับค าสั่งของลูกค้า
จาก 

แผนก CS หรือ SELLER ได้ท าการสรุปยอดการขาย (JOB 
SELLINGSHEET ) จากลูกค้า เพื่อใช้อ้างอิงรายละเอียดการ
เก็บค่าใช้จ่าย  

A2 น าเอกสาร 
INVOICE, 
PACKING LIST, 
B/L มาสร้าง JOB 
ในระบบ 

น าเอกสาร INVOICE,PACKING LIST , B/L สร้าง JOB ใน
ระบบโปรแกรม C2K เพ่ือขอเลขที่ JOB และ ประเมินค่าใช่
จ่าย จาก JOB SELLINGSHEET 

A3 ส่งข้อมูลให้กับ
สายเรือ 

แผนก OP ENTER ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ใน B/L ไปให้สายเรือ 
พร้อมเช็คค่า DUMMERAGE และค่า DETENTION 

A4 ติดต่อสายเรือตาม
ค่า 
DUMMERAGE 
และค่า 
DETENTION 

แผนก OP ติดต่อสายเรือ ตามค่าใช้จ่าย,เช็ควันเรือเข้า,วัน
แลกดีโอ กับสายเรือ ถ้าได้ข้อมูลแล้วให้เอาข้อมูลไปใส่ใน
ตารางชิปปิ้ง 
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ศูนย์กิจกรรม กิจกรรมย่อย ค าอธิบายเพิ่มเติม 
  A5 จัดท าเอกสาร

ใบส าคัญจ่าย 
เมือได้ค่าใช่จ่าย D/O และ ค่ามัดจ าตู้ จึงท าการกรอกค่าใช่
จ่ายลงในระบบ C2K เพ่ือท าใบ P/V ไว้ท าเบิกค่าใช่จ่าย 
ก่อนเรืออย่างน้อย 1 วัน หากลูกค้าให้ ADVANCE  

A6 แผนกชิปปิ้งร่าง
ใบขนและจัดท า
ใบส าคัญจ่าย 

แผนกชิปปิ้งร่างใบขนในระบบ และส่งให้ OP ตรวจสอบ
หลังตรวจใบขนเสร็จจะท า P/V ส่งให้หัวหน้าตรวจสอบและ
อนุมัติตั้งเบิก ส่ง CASHIER CHEQUE เพ่ือให้บัญชี ตั้งเบิก  

A7 วางแผนการ
ขนส่งสินค้า 

แผนก OP สรุปงาน วางแผนการขนส่ง และแจ้งวันรับตู้
สินค้า และสถานที่ส่งสินค้า ให้กับผู้ขนส่งสินค้า 

A8 ส่งรายละเอียด
สินค้าท่ีน าเข้ามา
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่
จัดเก็บ 

รถจอดรอเจ้าหน้าที่ท่ีคลังของบริษัท ท่าเรือแหลมฉบัง 
ชลบุร ี

A9 จัดเตรียมรถ
ขนส่ง 

เจ้าหน้าที่ขนส่งท าการตรวจสอบเช็คสภาพรถให้พร้อม
ส าหรับขนส่ง 

A10 ติดต่อประสานาน
เช็คเอกสารการ
ตรวจปล่อย 

ส่งมอบส าเนาเอกสารการตรวจปล่อยให้กับผู้ขนส่ง เพ่ือไป
ด าเนินการน าเข้าผ่านแดนต่อไป 

A11 ตรวจสอบสินค้า พนักงานรถตรวจสอบสินค้าเหล็กเส้น และส าเนาเอกสาร
การตรวจปล่อยสินค้า 

A12 ขนถ่ายสินค้า พนักงานท าการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก พร้อมเช็คความ
ถูกต้องครบถ้วนของสินค้า 

B 
Transportation 
ระหว่างการ
ขนส่ง 

B1 ขนส่งสินค้าออก
จากท่าเรือแหลม
ฉบังจนถึงด่าน
สะเดา อ.

พนักงานขนส่งท าการขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือจนถึงด่าน
สะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร 
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สะเดา จังหวัด
สงขลา  

B2 ตรวจสอบการ
ขนส่งให้กับลูกค้า 

แผนก OP ท าการแจ้งรายละเอียดลูกค้าว่าสินค้าถึงด่าน
ชายแดนเรียบร้อย รอกรมศุลกากรท าการตรวจสอบเอกสาร
อย่างครบถ้วน 

B3 แจ้งผลการ
ตรวจสอบของ
ทางกรมศุลกากร 

แผนก OP ท าการแจ้งรายละเอียดลูกค้าว่าสินค้าเข้า
ประเทศเรียบร้อย ถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องกรมศุลกากร
จะแจ้งลูกค้าทันที 

B4 ขนส่งสินค้าถึง
โรงงานของลูกค้า 

พนักงานขนส่งสินค้าถึงโรงงานของลูกค้า ระยะทาง 52 
กิโลเมตร 

C 
Post 

Transportation 
หลังการขนส่ง 

C1 
ขนถ่ายสินค้าลง
โรงงานลูกค้า 

พนักงานขนถ่ายสินค้าลงโรงงานลูกค้า 

C2 

สรุปวางบิล
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ให้กับทางลูกค้า  

แผนก OP ท าการวางบิลสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับทาง
ลูกค้า ร่วมทั้งที่ ADVANCE ไปก่อน 

C3 

ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบให้
ถูกต้อง เพื่อท า
การปิด JOB งาน 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและให้พิมพ์ ใบ 
JOB PROFIT SHEET เพ่ือท าการปิดJOB งานและ ส่งให้ OP 
ตรวจสอบงาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงกิจกรรมขนส่งผ่านแดนประเทศไทยไปยัง รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ศูนย์กิจกรรม กิจกรรมย่อย ค าอธิบายเพิ่มเติม 

A 

Pre 
Transportatio
n 
ก่อนการขนส่ง 

A1 รับค าสั่งของลูกค้าจาก แผนก CS หรือ SELLER ได้ท าการสรุปยอดการขาย 
(JOB SELLINGSHEET ) จากลูกค้า เพ่ือใช้อ้างอิง
รายละเอียดการเก็บค่าใช้จ่าย  

A2 น าเอกสาร INVOICE, 
PACKING LIST , B/L 
มาสร้าง JOB ในระบบ 

น าเอกสาร INVOICE,PACKING LIST , B/L สร้าง JOB 
ในระบบโปรแกรม C2K เพ่ือขอเลขที่ JOB และ 
ประเมินค่าใช่จ่าย จาก JOB SELLINGSHEET 

A3 ส่งข้อมูลให้กับสายเรือ แผนก OP ENTER ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ใน B/L ไปให้
สายเรือ พร้อมเช็คค่า DUMMERAGE และค่า 
DETENTION 

A4 ติดต่อสายเรือตามค่า 
DUMMERAGE และค่า 
DETENTION 

แผนก OP ติดต่อสายเรือ ตามค่าใช้จ่าย,เช็ควันเรือเข้า
,วันแลกดีโอ กับสายเรือ ถ้าได้ข้อมูลแล้วให้เอาข้อมูลไป
ใส่ในตารางชิปปิ้ง 

A5 จัดท าเอกสารใบส าคัญ
จ่าย 

เมือได้ค่าใช่จ่าย D/O และ ค่ามัดจ าตู้ จึงท าการกรอก
ค่าใช่จ่ายลงในระบบ C2K เพ่ือท าใบ P/V ไว้ท าเบิกค่า
ใช่จ่าย ก่อนเรืออย่างน้อย 1 วัน หากลูกค้าให้ 
ADVANCE  

A6 แผนกชิปปิ้งร่างใบขน
และจัดท าใบส าคัญจ่าย 

แผนกชิปปิ้งร่างใบขนในระบบ และส่งให้ OP ตรวจสอบ
หลังตรวจใบขนเสร็จจะท า P/V ส่งให้หัวหน้าตรวจสอบ
และอนุมัติตั้งเบิก ส่ง CASHIER CHEQUE เพ่ือให้บัญชี 
ตั้งเบิก  

A7 
วางแผนการขนส่งสินค้า แผนก OP สรุปงาน วางแผนการขนส่ง และแจ้งวันรับตู้

สินค้า และสถานที่ส่งสินค้า ให้กับผู้ขนส่งสินค้า 

A8 
ส่งรายละเอียดสินค้าท่ี
น าเข้ามาเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่จัดเก็บ 

รถจอดรอเจ้าหน้าที่ท่ีคลังของบริษัท ท่าเรือแหลมฉบัง 
ชลบุร ี
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A9 
จัดเตรียมรถขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งท าการตรวจสอบเช็คสภาพรถให้พร้อม

ส าหรับขนส่ง 
A1
0 

ติดต่อประสานานเช็ค
เอกสารการตรวจปล่อย 

ส่งมอบส าเนาเอกสารการตรวจปล่อยให้กับผู้ขนส่ง เพ่ือ
ไปด าเนินการน าเข้าผ่านแดนต่อไป 

A1
1 

ตรวจสอบสินค้า พนักงานรถตรวจสอบสินค้าเหล็กเส้น และส าเนา
เอกสารการตรวจปล่อยสินค้า 

A1
2 

ขนถ่ายสินค้า พนักงานท าการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก พร้อมเช็ค
ความถูกต้องครบถ้วนของสินค้า 

B 

Transportatio
n 
ระหว่างการ
ขนส่ง 

B1 ขนส่งสินค้าออกจาก
ท่าเรือแหลมฉบังจนถึง
ด่านสะเดา อ.
สะเดา จังหวัดสงขลา  

พนักงานขนส่งท าการขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือจนถึง
ด่านสะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1,104 
กิโลเมตร 

B2 ตรวจสอบการขนส่ง
ให้กับลูกค้า 

แผนก OP ท าการแจ้งรายละเอียดลูกค้าว่าสินค้าถึงด่าน
ชายแดนเรียบร้อย รอกรมศุลกากรท าการตรวจสอบ
เอกสารอย่างครบถ้วน 

B3 แจ้งผลการตรวจสอบ
ของทางกรมศุลกากร 

แผนก OP ท าการแจ้งรายละเอียดลูกค้าว่าสินค้าเข้า
ประเทศเรียบร้อย ถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องกรมศุลกากร
จะแจ้งลูกค้าทันที 

B4 ขนส่งสินค้าถึงโรงงาน
ของลูกค้า 

พนักงานขนส่งสินค้าถึงโรงงานของลูกค้า รัฐปีนัง 
ระยะทาง 160 กิโลเมตร 

C 

Post 
Transportatio
n 
หลังการขนส่ง 

C1 
ขนถ่ายสินค้าลงโรงงาน
ลูกค้า 

พนักงานขนถ่ายสินค้าลงโรงงานลูกค้า 

C2 
สรุปวางบิลค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ให้กับทางลูกค้า  

แผนก OP ท าการวางบิลสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับทาง
ลูกค้า ร่วมทั้งที่ ADVANCE ไปก่อน 

C3 

ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้องเพื่อท า
การปิดJOB งาน 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและให้พิมพ์ 
ใบ JOB PROFIT SHEET เพ่ือท าการปิดJOB งานและ 
ส่งให้ OP ตรวจสอบงาน 
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ตารางท่ี 3 แสดงกิจกรรมของการให้บริการขนส่งผ่านแดนประเทศไทยไปยัง รัฐกัวลาลัมเปอรฺ ประเทศมาเลเซีย 
ศูนย์กิจกรรม กิจกรรมย่อย ค าอธิบายเพิ่มเติม 

A 
Pre 
Transportation 
ก่อนการขนส่ง 

A1 รับค าสั่งของลูกค้า
จาก 

แผนก CS หรือ SELLER ได้ท าการสรุปยอดการขาย 
(JOB SELLINGSHEET ) จากลูกค้า เพ่ือใช้อ้างอิง
รายละเอียดการเก็บค่าใช้จ่าย  

A2 น าเอกสาร 
INVOICE,PACKING 
LIST, B/L มาสร้าง 
JOB ในระบบ 

น าเอกสาร INVOICE,PACKING LIST , B/L สร้าง JOB 
ในระบบโปรแกรม C2K เพ่ือขอเลขที่ JOB และ ประเมิน
ค่าใช่จ่าย จาก JOB SELLINGSHEET 

A3 ส่งข้อมูลให้กับสาย
เรือ 

แผนก OP ENTER ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ใน B/L ไปให้สาย
เรือ พร้อมเช็คค่า DUMMERAGE และค่า DETENTION 

A4 ติดต่อสายเรือตามค่า 
DUMMERAGE และ
ค่า DETENTION 

แผนก OP ติดต่อสายเรือ ตามค่าใช้จ่าย,เช็ควันเรือเข้า
,วันแลกดีโอ กับสายเรือ ถ้าได้ข้อมูลแล้วให้เอาข้อมูลไป
ใส่ในตารางชิปปิ้ง 

A5 จัดท าเอกสาร
ใบส าคัญจ่าย 

เมือได้ค่าใช่จ่าย D/O และ ค่ามัดจ าตู้ จึงท าการกรอกค่า
ใช่จ่ายลงในระบบ C2K เพ่ือท าใบ P/V ไว้ท าเบิกค่าใช่
จ่าย ก่อนเรืออย่างน้อย 1 วัน หากลูกค้าให้ ADVANCE  

A6 แผนกชิปปิ้งร่างใบ
ขนและจัดท า
ใบส าคัญจ่าย 

แผนกชิปปิ้งร่างใบขนในระบบ และส่งให้ OP ตรวจสอบ
หลังตรวจใบขนเสร็จจะท า P/V ส่งให้หัวหน้าตรวจสอบ
และอนุมัติตั้งเบิก ส่ง CASHIER CHEQUE เพ่ือให้บัญชี 
ต้ังเบิก  

A7 วางแผนการขนส่ง
สินค้า 

แผนก OP สรุปงาน วางแผนการขนส่ง และแจ้งวันรับตู้
สินค้า และสถานที่ส่งสินค้า ให้กับผู้ขนส่งสินค้า 

A8 ส่งรายละเอียดสินค้า
ที่น าเข้ามาเพ่ือ
เตรียมพื้นท่ีจัดเก็บ 

รถจอดรอเจ้าหน้าที่ท่ีคลังของบริษัท ท่าเรือแหลมฉบัง 
ชลบุร ี
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A9 จัดเตรียมรถขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งท าการตรวจสอบเช็คสภาพรถให้พร้อม
ส าหรับขนส่ง 

A10 ติดต่อประสานาน
เช็คเอกสารการ
ตรวจปล่อย 

ส่งมอบส าเนาเอกสารการตรวจปล่อยให้กับผู้ขนส่ง เพ่ือ
ไปด าเนินการน าเข้าผ่านแดนต่อไป 

A11 ตรวจสอบสินค้า พนักงานรถตรวจสอบสินค้าเหล็กเส้น และส าเนาเอกสาร
การตรวจปล่อยสินค้า 

A12 ขนถ่ายสินค้า พนักงานท าการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก พร้อมเช็ค
ความถูกต้องครบถ้วนของสินค้า 

B 
Transportation 
ระหว่างการ
ขนส่ง 

B1 ขนส่งสินค้าออกจาก
ท่าเรือแหลมฉบัง
จนถึงด่านสะเดา อ.
สะเดา จังหวัด
สงขลา  

พนักงานขนส่งท าการขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือจนถึง
ด่านสะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1,104 
กิโลเมตร 

B2 ตรวจสอบการขนส่ง
ให้กับลูกค้า 

แผนก OP ท าการแจ้งรายละเอียดลูกค้าว่าสินค้าถึงด่าน
ชายแดนเรียบร้อย รอกรมศุลกากรท าการตรวจสอบ
เอกสารอย่างครบถ้วน 

B3 แจ้งผลการ
ตรวจสอบของทาง
กรมศุลกากร 

แผนก OP ท าการแจ้งรายละเอียดลูกค้าว่าสินค้าเข้า
ประเทศเรียบร้อยถ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องกรมศุลกากร
จะแจ้งลูกค้าทันที 

B4 ขนส่งสินค้าถึง
โรงงานของลูกค้า 

พนักงานขนส่งสินค้าถึงโรงงานของลูกค้า ระยะทาง 478 
กิโลเมตร 

C 
Post 
Transportation 
หลังการขนส่ง 

C1 ขนถ่ายสินค้าลง
โรงงานลูกค้า 

พนักงานขนถ่ายสินค้าลงโรงงานลูกค้า 

C2 สรุปวางบิลค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ให้กับทาง
ลูกค้า  

แผนก OP ท าการวางบิลสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับทาง
ลูกค้า ร่วมทั้งที่ ADVANCE ไปก่อน 
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C3 ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบให้ถูกต้อง เพื่อ
ท าการปิด JOB งาน 

หลังจากตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและให้พิมพ์ 
ใบ JOB PROFIT SHEET เพ่ือท าการปิดJOB งานและ 
ส่งให้ OP ตรวจสอบงาน 

 
2  จ าแนกต้นทุนทั้งหมดตามทรัพยากรที่ใช้และก าหนดเกณฑ์การกระจาย 

จากการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบัญชีท าให้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อกับทางบริษัทจะต้องจ่ายดังนี้ 
ตารางที่ 4 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย ไปยังรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย 

ประเภททรัพยากร 
ประเภท
ต้นทุน 

จ านวนที่ใช้ 

ค่าใช้จ่าย
ต่อปี

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เกณฑ์การกระจาย
ต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย
ด้าน

บุคลากร 

ค่าแรงงานกิจกรรมก่อน
ขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี 792 ชั่วโมง 198,000.0
0 

เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าแรงงานกิจกรรม
ระหว่างขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี 528 ชั่วโมง 132,000.0
0 

เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าแรงงานกิจกรรมหลัง
ขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี 528 ชั่วโมง 132,000.0
0 

เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าจ้างแรงงานในการขน
ถ่ายสินค้า 

ต้นทุนคงท่ี 
264 ชั่วโมง 

66,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย
ด้านพื้นที่ 

ค่าเช่าส านักงาน ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตาราง
วา 

33,600.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าน้ าประปาหน่วยงาน ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตาราง
วา 

11,016.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าไฟฟ้า หน่วยงาน ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตาราง
วา 

43,440.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าโทรศัพท์  ต้นทุนคงท่ี 1,500 นาที 24,000.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 
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ค่าอินเตอร์เน็ต ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตาราง
วา 

42,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าบ ารุงรักษา หน่วยงาน ต้นทุนผันแปร 20.3 ตาราง
วา 

4,800.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย
ด้าน

อุปกรณ์ 

ค่าเช่าตู้ ต้นทุนคงท่ี 3 ตู้ 120,000.0
0 

เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าสื่อมหัวลาก ต้นทุนคงท่ี 3 คัน 8,812.50 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา ต้นทุนผันแปร 3 คัน 26,040.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเบี้ยประกันรถ ต้นทุนคงท่ี 3 คัน 4,697.50 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าต่อทะเบียนรถ ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 2,938.80 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าภาษี ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 2,749.95 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าทางด่วน ต้นทุนผันแปร  3 คัน 10,500.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าปรับ ต้นทุนผันแปร  2 คัน 45,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าท าความสะอาดรถ
ขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 21,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเสื่อม โฟล์คลิฟท์ ยก ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 370.28 เวลาการปฎิบัติงาน 
ค่าเสื่อม เครื่องถ่าย
เอกสาร 

ต้นทุนคงท่ี  1 เครื่อง 341.67 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ ต้นทุนคงท่ี  3 เครื่อง 916.67 เวลาการปฎิบัติงาน 
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ค่าใช้จ่าย
ด้านงาน

วัสดุใช้งาน
และวัสดุ
สินเปลือง 

ค่าเชิ้อเพลิง ต้นทุนผันแปร  3 คัน 1,225,000
.32 

เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าน้ ามันเครื่อง ต้นทุนผันแปร  3 คัน 40,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าสิ่งพิมพ์ ต้นทุนคงท่ี  8 กล่อง 637.50 ปริมาณการใช้งาน 
ปากกา ต้นทุนคงท่ี  10 ด้าม 1,800.00 ปริมาณการใช้งาน 
สินค้าเสียหาย ต้นทุนคงท่ี  53 ชิ้น 5,590.00 ปริมาณการใช้งาน 

รวม 2,203,251.18 
 
* ค่าแรงงานวันละ 300 บาทต่อคน มีแรงงานทั้งหมด 4 คนแรงงาน 1 คนท าหน้าที่ขนส่ง แรงงานอีก 3 คนท า
หน้าที่ดูแลประสานงานเอกสาร 1 คนนั้นสามารถท าได้หลายกิจกรรมจึงแบ่งสัดส่วนในการท างานได้ดังนี้ กิจกรรม
ก่อนขนส่ง 792  ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมระหว่างขนส่ง 528 ชั่วโมงต่อปี และกิจกรรมหลังขนส่งและขนถ่าย 792 
ชั่วโมงต่อปี  
** ค่าเชื้อเพลิง 524.8 ลิตร 32.89 บาท/ลิตร ค่าน้ ามันเครื่อง 20,000 บาท /15,000 กิโลเมตร ( เว็บไซต์ ปตท.
ราคาน้ ามันปี 2561) 
 
ตารางท่ี 5 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย ไปยังรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย 

ประเภททรัพยากร 
ประเภท
ต้นทุน 

จ านวนที่ใช้ 
ค่าใช้จ่ายต่อปี
จ านวนเงิน 

(บาท) 

เกณฑ์การกระจาย
ต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย
ด้าน

บุคลากร 

ค่าแรงงานกิจกรรม
ก่อนขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี 792 ชั่วโมง 198,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าแรงงานกิจกรรม
ระหว่างขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี 1056ชั่วโมง 264,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าแรงงานกิจกรรม
หลังขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี 1056ชั่วโมง 264,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
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ค่าจ้างแรงงานในการ
ขนถ่ายสินค้า 

ต้นทุนคงท่ี 
1320 ชั่วโมง 

330,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย
ด้านพื้นที่ 

ค่าเช่าส านักงาน ต้นทุนคงท่ี 102.8 
ตารางวา 

33,600.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าน้ าประปา
หน่วยงาน 

ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตารา
งวา 

11,016.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าไฟฟ้า หน่วยงาน ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตารา
งวา 

43,440.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าโทรศัพท์  ต้นทุนคงท่ี 
1,500 นาที 

39,600.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าอินเตอร์เน็ต ต้นทุนคงท่ี 102.8 ตารา
งวา 

56,400.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าบ ารุงรักษา 
หน่วยงาน 

ต้นทุนผันแปร 20.3 ตาราง
วา 

4,800.00 พ้ืนที่ในการท า
กิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย
ด้าน

อุปกรณ์ 

ค่าเช่าตู้ ต้นทุนคงท่ี 3 ตู้ 120,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าสื่อมหัวลาก ต้นทุนคงท่ี 3 คัน 8,812.50 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าซ่อมแซ่ม
บ ารุงรักษา 

ต้นทุนผันแปร 3 คัน 26,040.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเบี้ยประกันรถ ต้นทุนคงท่ี 3 คัน 4,697.50 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าต่อทะเบียนรถ ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 2,938.80 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าภาษี ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 2,749.95 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 
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ค่าทางด่วน ต้นทุนผันแปร  3 คัน 10,500.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าปรับ ต้นทุนผันแปร  2 คัน 22,500.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าท าความสะอาดรถ
ขนส่ง 

ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 21,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเสื่อม โฟล์คลิฟท์ 
ยก 

ต้นทุนคงท่ี  3 คัน 370.28 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าเสื่อม เครื่องถ่าย
เอกสาร 

ต้นทุนคงท่ี  1 เครื่อง 341.67 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ ต้นทุนคงท่ี  3 เครื่อง 916.67 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย
ด้านงาน

วัสดุใช้งาน
และวัสดุ
สินเปลือง 

ค่าเชิ้อเพลิง ต้นทุนผันแปร  3 คัน 1,635,502.08 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าน้ ามันเครื่อง ต้นทุนผันแปร  3 คัน 40,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าสิ่งพิมพ์ ต้นทุนคงท่ี  8 กล่อง 437.50 ปริมาณการใช้งาน 
ปากกา ต้นทุนคงท่ี  10 ด้าม 1,800.00 ปริมาณการใช้งาน 
สินค้าเสียหาย ต้นทุนคงท่ี  53 ชิ้น 1,054.70 ปริมาณการใช้งาน 

รวม 3,144,517.64 
 
* ค่าแรงงานวันละ 300 บาทต่อคน มีแรงงานทั้งหมด 5 คนแรงงาน 2 คนท าหน้าที่ขนส่ง แรงงานอีก 3 คนท า
หน้าที่ดูแลประสานงานเอกสาร 1 คนนั้นสามารถท าได้หลายกิจกรรมจึงแบ่งสัดส่วนในการท างานได้ดังนี้ กิจกรรม
ก่อนขนส่ง 792  ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมระหว่างขนส่ง 1056 ชั่วโมงต่อปี และกิจกรรมหลังขนส่งและขนถ่าย 2376 
ชั่วโมงต่อปี  
** ค่าเชื้อเพลิง 911.20 ลิตร 32.89 บาท/ลิตร ค่าน้ ามันเครื่อง 20,000 บาท /15,000 กิโลเมตร ( เว็บไซต์ ปตท.
ราคาน้ ามันปี 2561) 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 

 

85 

 

ตารางที่ 6 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย ไปยังรัฐกัวลาลัมเปอร์ประเทศ
มาเลเซีย 

ประเภททรัพยากร 
ประเภท
ต้นทุน 

จ านวนที่ใช ้
ค่าใช้จ่ายต่อ
ปีจ านวนเงิน 

(บาท) 

เกณฑ์การกระจาย
ต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร 

ค่าแรงงานกิจกรรมก่อนขนส่ง ต้นทุนคงที ่ 792 ช่ัวโมง 198,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
ค่าแรงงานกิจกรรมระหว่าง
ขนส่ง 

ต้นทุนคงที ่ 528 ช่ัวโมง 132,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าแรงงานกิจกรรมหลังขนส่ง ต้นทุนคงที ่ 528 ช่ัวโมง 132,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 
ค่าจ้างแรงงานในการขนถ่าย
สินค้า 

ต้นทุนคงที ่
264 ช่ัวโมง 

66,000.00 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย
ด้านพื้นท่ี 

ค่าเช่าส านักงาน ต้นทุนคงที ่ 102.8 ตาราง
วา 

45,600.00 พื้นที่ในการท ากิจกรรม 

ค่าน้ าประปาหน่วยงาน ต้นทุนคงที ่ 102.8 ตาราง
วา 

10,800.00 พื้นที่ในการท ากิจกรรม 

ค่าไฟฟ้า หน่วยงาน ต้นทุนคงที ่ 102.8 ตาราง
วา 

55,440.00 พื้นที่ในการท ากิจกรรม 

ค่าโทรศัพท์  ต้นทุนคงที ่ 1,500 นาที 36,000.00 พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
ค่าอินเตอร์เนต็ ต้นทุนคงที ่ 102.8 ตาราง

วา 
54,000.00 เปอร์เซ็นในการ

ปฏิบัติงาน 
ค่าบ ารุงรักษา หน่วยงาน ต้นทุนผันแปร 20.3 ตารางวา 4,800.00 พื้นที่ในการท ากิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย
ด้านอุปกรณ ์

ค่าเช่าตู ้ ต้นทุนคงที ่
3 ตู้ 

120,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าสื่อมหัวลาก ต้นทุนคงที ่
3 คัน 

8,812.50 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา ต้นทุนผันแปร 
3 คัน 

26,040.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเบี้ยประกันรถ ต้นทุนคงที ่ 3 คัน 4,697.50 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 
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ค่าต่อทะเบียนรถ ต้นทุนคงที ่ 3 คัน 2,938.80 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าภาษ ี ต้นทุนคงที ่ 3 คัน 2,749.95 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าทางด่วน ต้นทุนผันแปร  3 คัน 10,500.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าปรับ ต้นทุนผันแปร  2 คัน 14,400.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าท าความสะอาดรถขนส่ง ต้นทุนคงที ่ 5 คัน 21,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเสื่อม โฟล์คลิฟท์ ยก ต้นทุนคงที ่ 3 คัน 370.28 เวลาการปฎิบัติงาน 
ค่าเสื่อม เครื่องถ่ายเอกสาร ต้นทุนคงที ่ 1 เครื่อง 341.67 เวลาการปฎิบัติงาน 
ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร ์ ต้นทุนคงที ่ 3 เครื่อง 458.33 เวลาการปฎิบัติงาน 

ค่าใช้จ่าย
ด้านงานวัสดุ
ใช้งานและ
วัสดุสิน
เปลือง 

ค่าเชิ้อเพลิง ต้นทุนผันแปร  3 คัน 2,293,535.1
6 

เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าน้ ามันเครื่อง ต้นทุนผันแปร  3 คัน 50,000.00 เปอร์เซ็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าสิ่งพิมพ์ ต้นทุนคงที ่ 8 กล่อง 437.50 ปริมาณการใช้งาน 
ปากกา ต้นทุนคงที ่ 10 ด้าม 1,800.00 ปริมาณการใช้งาน 
สินค้าเสียหาย ต้นทุนคงที ่ 53 ช้ิน 5,578.56 ปริมาณการใช้งาน 

รวม 3,298,300.25 

* ค่าแรงงานวันละ 300 บาทต่อคน มีแรงงานทั้งหมด 5 คนแรงงาน 2 คนท าหน้าที่ขนส่ง แรงงานอีก 3 คนท า
หน้าที่ดูแลประสานงานเอกสาร 1 คนนั้นสามารถท าได้หลายกิจกรรมจึงแบ่งสัดส่วนในการท างานได้ดังนี้ กิจกรรม
ก่อนขนส่ง 792  ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมระหว่างขนส่ง 528 ชั่วโมงต่อปี และกิจกรรมหลังขนส่งและขนถ่าย 792 
ชั่วโมงต่อปี  
** ค่าเชื้อเพลิง 1165.60 ลิตร 32.89 บาท/ลิตร ค่าน้ ามันเครื่อง 20,000 บาท /15,000 กิโลเมตร ( เว็บไซต์ ปตท.
ราคาน้ ามันปี 2561) 
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3  ก าหนดเกณฑ์กระจายต้นทุนจ าแนกตามทรัพยากร 
 เมื่อได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมด  ส่วนในขั้นตอนนี้จะเป็นการ

กระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมตามที่จ าแนกไว้   ซึ่งจะต้องก าหนดเกณฑ์การกระจาย
ค่าใช้จ่ายเอาไว้ในเบื้องต้นโดยนับเป็นหน่วยของกิจกรรมตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งอาจแยกอธิบายได้เป็น 4 ด้าน
ตามประเภทของทรัพยากร  

3.1 การก าหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุนด้านบุคลากร 
ในการกระจายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ “จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน”โดยค านวณค่าใช้จ่าย
บุคลากรแต่ละประเภทต่อเดือน เก็บข้อมูลระยะเวลาการท างานที่ ใช้ทั้งหมดในการท ากิจกรรมนั้นๆ ในหนึ่งเดือน 
โดยมีหน่วยเป็นชั่วโมง จากนั้นจึงค านวณหาสัดส่วนจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานในหนึ่งเดือนต่อเวลาการท างาน
ทั้งหมดของแต่ละกิจกรรม  

3.2 การก าหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุนด้านพื้นที่ 
เกณฑ์การกระจายค่าใช้จ่ายด้านพ้ืนที่จะใช้พ้ืนที่ที่ใช้งาน โดยดูว่าในแต่ละกิจกรรมใช้พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเท่าไร 
โดยหลักการควรจะท าการวัดพ้ืนที่ที่ใช้งานจริง ในบางกรณีอาจใช้พ้ืนที่เดียวกันในการท ากิจกรรมมากกว่าหนึ่ง
กิจกรรม ดังนั้นการค านวณต้นทุนของพ้ืนที่ที่ใช้จะต้องคิดจากเวลาที่ใช้จริงแต่ละกิจกรรม และค านวณออกมาเป็น
สัดส่วนพื้นที่ท่ีใช้ในการท างานของแต่ละกิจกรรม 

3.3 การก าหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ 
การกระจายค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรอุปกรณ์จะใช้เกณฑ์ “จ านวนชั่วโมงใช้งาน” ถ้าเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้
ร่วมกันในหลายกิจกรรม จะแบ่งตามจ านวนชั่วโมงใช้จริง ในกรณีท่ีเครื่องจักรอุปกรณ์ตัวหนึ่งน ามาใช้งานเฉพาะใน
กิจกรรมหนึ่งเพียงอันเดียว สัดส่วนการใช้เครื่องมือในกิจกรรมนั้นก็จะเป็น 100% 

3.4 การก าหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุนด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง 
ส าหรับเกณฑ์การกระจายค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง จะต้องค านวณตามปริมาณวัสดุที่ใช้ โดยแยกไปตามแต่ละ
กิจกรรม ถ้าเป็นวัสดุที่ใช้ร่วมกันหลายกิจกรรมก็จะต้องค านวณตามสัดส่วนที่ใช้จริงในแต่ละกิจกรรม ส่วนมากวัสดุ
สิ้นเปลืองแต่ละรายมักจะใช้เฉพาะกิจกรรม  

4. ค านวณต้นทุนทั้งหมดในแต่ละกิจกรรม 
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3 ก็จะได้ “กิจกรรม” ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 1 และต้นทุนของ

ทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 2 และเกณฑ์การกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตาม Input แต่ละตัว จาก
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ขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้ก็จะสามารถค านวณต้นทุนทั้งหมดของแต่ละกิจกรรมได้ เมื่อรวมจ านวนต้นทุนจ าแนก
ตามทรัพยากรที่ใช้ได้กระจายไปตามแต่ละกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้ นั่นคือ “ต้นทุนกิจกรรม” 

 
ตารางท่ี 7 สรุปต้นทุนรวมในการรขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  

ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก 

รวมต้นทุน 
(บาทต่อปี) 

ก่อนการ
ขนส่ง 

ระหว่าง
ขนส่ง 

หลังการ
ขนส่ง 

ด้า
นบ

ุคค
ล 

คา่แรงงานกิจกรรมก่อนขนส่ง 198,000.00 - - 

528,000.0
0 

ค่าแรงงานกิจกรรมระหว่าง
ขนส่ง 

- 132,000.00 - 

ค่าแรงงานกิจกรรมหลังขนส่ง - - 132,000.00 
ค่าจ้างแรงงานในการขนถ่าย
สินค้า 

- - 66,000.00 

ด้า
นพ

ื้นท
ี ่

ค่าเช่าส านักงาน 23,520.00 3,360.00 6,720.00 

158,856.0
0 

ค่าน้ าประปาหน่วยงาน 8,812.80 1,101.60 1,101.60 
ค่าไฟฟ้า หน่วยงาน 26,064.00 13,032.00 4,344.00 
ค่าโทรศัพท์  14,400.00 4,800.00 4,800.00 
ค่าอินเตอร์เน็ต 33,600.00 4,200.00 4,200.00 
ค่าบ ารุงรักษา หน่วยงาน 2,880.00 1,440.00 480.00 
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ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก 

รวมต้นทุน 
(บาทต่อปี) 

ก่อนการ
ขนส่ง 

ระหว่าง
ขนส่ง 

หลังการ
ขนส่ง 

ด้า
นเ

คร
ื่อง

จัก
ร 

ค่าเช่าตู้ 120,000.00 - - 

243,367.36 

ค่าเสื่อมหัวลาก - 8,812.50 - 
ค่าซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา 13,020.00 - 13,020.00 
ค่าเบี้ยประกันรถ - - 4,697.50 
ค่าต่อทะเบียนรถ - - 2,938.80 
ค่าภาษี - - 2,749.95 
ค่าทางด่วน - 10,500.00 - 
ค่าปรับ - 45,000.00 - 
ค่าท าความสะอาดรถ
ขนส่ง 

10,500.00 - 10,500.00 

ค่าเสื่อม โฟล์คลิฟท์ ยก 370.28 - - 
ค่าเสื่อม เครื่องพิมพ์ 341.67 - - 
ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ 916.67 - - 

วัส
ดุส

ิ้นเ
ปล

ือง
 

ค่าเชิ้อเพลิง - 
1,225,000.3

2 
- 

1,273,027.8
2 

ค่าน้ ามันเครื่อง - - 40,000.00 
ค่าส่ิงพิมพ์ 318.75 - 318.75 
ปากกา 1,260.00 180.00 360.00 
สินค้าเสียหาย 2,236.00 559.00 2,795.00 
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ต้นทุนกิจกรรมหลักทั้งหมด 
456,240.16 1,449,985.4

2 
297,025.60 2,203,251.1

8 
ต้นทุนกิจกรรมหลักทั้งหมด

(%) 
20.71 65.81 13.48 100.00 

ต้นทุนกิจกรรมหลักใน
กิจกรรมโลจิสติกส ์

456,240.16 1,449,985.4
2 

 1,906,225.5
8 

ต้นทุนกิจกรรมหลักใน
กิจกรรมโลจิสติกส์(%) 23.93 76.07   100.00 

 
ตารางท่ี 8 สรุปต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก 

รวมต้นทุน 
(บาทต่อปี) 

ก่อนการ
ขนส่ง 

ระหว่าง
ขนส่ง 

หลังการ
ขนส่ง 

ด้า
นบ

ุคค
ล 

ค่าแรงงานกิจกรรมก่อนขนส่ง 198,000.00 - - 

1,056,000.0
0 

ค่าแรงงานกิจกรรมระหว่างขนส่ง - 264,000.00 - 
ค่าแรงงานกิจกรรมหลังขนส่ง - - 264,000.00 
ค่าจ้างแรงงานในการขนถ่าย
สินค้า 

- - 330,000.00 

ด้า
นพ

ื้นท
ี่ 

ค่าเช่าส านักงาน 23,520.00 3,360.00 6,720.00 

188,856.00 

ค่าน้ าประปาหน่วยงาน 8,812.80 1,101.60 1,101.60 

ค่าไฟฟ้า หน่วยงาน 26,064.00 13,032.00 4,344.00 

ค่าโทรศัพท์  23,760.00 7,920.00 7,920.00 

ค่าอินเตอร์เน็ต 45,120.00 5,640.00 5,640.00 

ค่าบ ารุงรักษา หน่วยงาน 2,880.00 1,440.00 480.00 

  



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 

 

91 

 

ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมต้นทุน 

(บาทต่อปี) ก่อนการขนส่ง ระหว่างขนส่ง หลังการขนส่ง 

ด้า
นเ

คร
ื่อง

จัก
ร 

ค่าเช่าตู้ 120,000.00 - - 

220,867.36 

ค่าสื่อมหัวลาก - 8,812.50 - 

ค่าซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา 13,020.00 - 13,020.00 

ค่าเบี้ยประกันรถ - - 4,697.50 

ค่าต่อทะเบียนรถ - - 2,938.80 

ค่าภาษี - - 2,749.95 

ค่าทางด่วน - 10,500.00 - 

ค่าปรับ - 22,500.00 - 

ค่าท าความสะอาดรถขนส่ง 10,500.00 - 10,500.00 

ค่าเสื่อม โฟล์คลิฟท์ ยก 370.28 - - 

ค่าเสื่อม เครื่องถ่ายเอกสาร 341.67 - - 

ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ 916.67 - - 

วัส
ดุใ

ช้ง
าน

/ว
ัสด

ุสิ้น
เป

ลือ
ง ค่าเชิ้อเพลิง - 1,635,502.08 - 

1,678,794.28 

ค่าน้ ามันเครื่อง - - 40,000.00 
ค่าสิ่งพิมพ์ 218.75 - 218.75 
ปากกา 1,260.00 180.00 360.00 

สินค้าเสียหาย 421.88 105.47 527.35 

ต้นทุนกิจกรรมหลักทั้งหมด 475,206.04 1,974,093.65 695,217.95 3,144,517.64 

ต้นทุนกิจกรรมหลักทั้งหมด(%) 15.11 62.78 22.11 100.00 

ต้นทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกส์ 475,206.04 1,974,093.65  2,449,299.69 

ต้นทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกส์
(%) 19.40 80.60   100.00 
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ตารางท่ี 10 สรุปต้นทุนรวมในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร 
กิจกรรมหลัก รวมต้นทุน 

(บาทต่อปี) ก่อนการขนส่ง ระหว่างขนส่ง หลังการขนส่ง 

ด้า
นบ

ุคค
ล 

ค่าแรงงานกิจกรรมก่อนขนส่ง 198,000.00 - - 

528,000.00 
ค่าแรงงานกิจกรรมระหว่างขนส่ง - 132,000.00 - 
ค่าแรงงานกิจกรรมหลังขนส่ง - - 132,000.00 
ค่าจ้างแรงงานในการขนถ่ายสินค้า - - 66,000.00 

ด้า
นพ

ื้นท
ี่ 

ค่าเช่าส านักงาน 31,920.00 4,560.00 9,120.00 

199,440.00 

ค่าน้ าประปาหน่วยงาน 8,640.00 1,080.00 1,080.00 

ค่าไฟฟ้า หน่วยงาน 33,264.00 16,632.00 5,544.00 

ค่าโทรศัพท์  21,600.00 7,200.00 7,200.00 

ค่าอินเตอร์เน็ต 32,400.00 7,200.00 7,200.00 

ค่าบ ารุงรักษา หน่วยงาน 2,880.00 1,440.00 480.00 

ด้า
นเ

คร
ื่อง

จัก
ร 

ค่าเช่าตู้ 120,000.00 - - 

212,309.03 

ค่าสื่อมหัวลาก - 8,812.50 - 

ค่าซ่อมแซ่มบ ารุงรักษา 13,020.00 - 13,020.00 

ค่าเบี้ยประกันรถ - - 4,697.50 

ค่าต่อทะเบียนรถ - - 2,938.80 

ค่าภาษี - - 2,749.95 

ค่าทางด่วน - 10,500.00 - 

ค่าปรับ - 14,400.00 - 

ค่าท าความสะอาดรถขนส่ง 10,500.00 - 10,500.00 

ค่าเสื่อม โฟล์คลิฟท์ ยก 370.28 - - 

ค่าเสื่อม เครื่องถ่ายเอกสาร 341.67 - - 

ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ 458.33 - - 
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วัส
ดุใ

ช้ง
าน

/ส
ิ้นเ

ปล
ือง

 ค่าเชิ้อเพลิง - 2,293,535.16 - 

2,351,351.
22 

ค่าน้ ามันเครื่อง - - 50,000.00 
ค่าสิ่งพิมพ์ 218.75 - 218.75 
ปากกา 1,260.00 180.00 360.00 
สินค้าเสียหาย 2,231.42 557.86 2,789.28 

ต้นทุนกิจกรรมหลักทั้งหมด 
477,104.45 2,498,097.5

2 
315,898.28 3,291,100.

25 

ต้นทุนกิจกรรมหลักทั้งหมด(%) 14.50 75.90 9.60 100.00 

ต้นทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
477,104.45 2,498,097.5

2 
 2,975,201.

97 

ต้นทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสติกส์
(%) 

16.04 83.96  100.00 

 
เมื่อได้ต้นทุนแต่ละกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการศึกษาปริมาณการปฏิบัติงานแสดงว่าได้ท า

กิจกรรมนั้น ๆ ไปเท่าใด ซึ่งก็หมายถึงจ านวนครั้งของการท ากิจกรรมนั้น ๆ นั่นเอง ปริมาณการปฏิบัติงานเป็น
ข้อมูลที่จะท าให้การค านวณต้นทุนกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยทั้ง 3 รัฐมีตัวผลักดันคือจ านวนสินค้าชนิดเดียวกัน 
ตารางท่ี 11  ตัวผลักดันที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

รหัส กิจกรรมหลัก ตัวผลักดันกิจกรรม 
A กิจกรรมก่อนการขนส่ง จ านวนสินค้า เหล็กเส้น (เส้น) 
B กิจกรรมระหว่างขนส่ง จ านวนสินค้า เหล็กเส้น (เส้น) 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง จ านวนสินค้า เหล็กเส้น (เส้น) 
จากตารางที่ 21ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศมาเลเซีย รัฐเคดาห์บริษัทที่

ท าการศึกษาขนส่งได้ 8,750 เส้นต่อรอบการขนส่ง ขนาดบรรจุ 3 ตู้ต่อรอบการขนส่ง รัซปีนัง ขนส่งได้ 8,300 เส้น
ต่อรอบการขนส่ง ขนาดบรรจุ 3 ตู้ต่อรอบการขนส่ง และรัฐกัวลาลัมเปอร์ ขนส่งได้ 6,600 เส้นต่อรอบการขนส่ง 
ขนาดบรรจุ 3 ตู้ต่อรอบการขนส่ง  

 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 

 

94 

 

6. การค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
เมื่อได้ข้อมูลการปฏิบัติงานแล้วขั้นตอนต่อไปคือการค านวณ “ต้นทุนต่อหน่วย” ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ของกระบวนการค านวณต้นทุนกิจกรรม วิธีการหารธรรมดา ก็จะได้ผลลัพธ์ “ต้นทุนต่อหน่วย” 
ตารางท่ี 12 แสดงต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักท้ังหมดการให้บริการขนส่งรัฐเคดาห์ 

รหัส กิจกรรมหลัก ต้นทุน(บาท/ปี) 
ตัวผลักดันกิจกรรม

(ชิ้น/ปี) 

ต้นทุนต่อหน่วยของตัว
ผลักดันกิจกรรม(บาท/

ชิ้น) 
A กิจกรรมก่อนการขนส่ง 456,240.16 105,000.00 4.35 
B กิจกรรมระหว่างขนส่ง 1,449,985.42 105,000.00 13.81 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง 297,025.60 105,000.00 2.83 

รวม 2,203,251.18  20.98 
จากตารางที่ 22 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย พบว่า ต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่  
20.98 บาท ต้นทุนหลักจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมระหว่างขนส่งสูงถึงชิ้น  13.81บาท ล าดับที่สอง คือ
กิจกรรมก่อนการขนส่ง อยู่ที่ชิ้นละ 4.35 บาท และต่ าสุดกิจกรรมหลังการขนส่ง อยู่ที่ชิ้นละ 2.83 บาท 

 
ตารางที่ 13 แสดงต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักท้ังหมดการให้บริการขนส่งรัฐปีนัง 

รหัส กิจกรรมหลัก ต้นทุน(บาท/ปี) 
ตัวผลักดันกิจกรรม

(ชิ้น/ปี) 

ต้นทุนต่อหน่วยของตัว
ผลักดันกิจกรรม 

(บาท/เส้น) 
A กิจกรรมก่อนการขนส่ง 475,206.04 100,000.00 4.75 
B กิจกรรมระหว่างขนส่ง 1,974,093.65 100,000.00 19.74 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง 695,217.95 100,000.00 6.95 

รวม 3,144,517.64  31.45 
จากตารางที่ 23 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่สินค้าผ่านแดนประเทศไทย ไปยีงรัฐปีนัง ประเทศ

มาเลเซีย พบว่า ต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ 31.45 บาท ต้นทุนหลักจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมระหว่างการขนส่งสูงถึงชิ้นละ 
19.74 บาท ล าดับที่สอง คือกิจกรรมหลังการขนส่ง อยู่ที่ชิ้น 6.95 บาท ต่ าสุดกิจกรรมก่อนการขนส่ง อยู่ที่ชิ้นละ 
4.75 บาท 
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ตารางท่ี 14 แสดงต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักท้ังหมดการให้บริการขนส่งรัฐปีนัง 

รหัส กิจกรรมหลัก ต้นทุน(บาท/ปี) 
ตัวผลักดันกิจกรรม

(เส้น/ปี) 

ต้นทุนต่อหน่วยของตัว
ผลักดันกิจกรรม 

(บาท/เส้น) 
A กิจกรรมก่อนการขนส่ง 477,104.45 80,000.00 5.96 
B กิจกรรมระหว่างขนส่ง 2,498,097.52 80,000.00 31.23 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง 315,898.28 80,000.00 3.95 

รวม 3,291,100.25  41.14 
จากตารางที่ 24 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังรัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พบว่า ต้นทุน

ต่อชิ้นอยู่ที่ 41.14 บาท ต้นทุนหลักจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมระหว่างขนส่งสูงถึงชิ้น 31.25 บาท ล าดับที่
สอง คือกิจกรรมก่อนการขนส่ง อยู่ที่ชิ้นละ 5.96 บาท และต่ าสุดกิจกรรมหลังการขนส่ง อยู่ที่ชิ้นละ 3.95 บาท 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการค านวณต้นทุนรายกิจกรรม 
จากการค านวณต้นทุนทั้ง 3 รัฐที่บริษัทท าการขนส่ง พบว่าต้นทุนกิจกรรมระหว่างการขนส่งสินค้ามี

สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 68.16 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมระหว่างขนส่งประกอบไปด้วนต้นทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ยานพาหนะและในส่วนของต้นทุนผันแปร ประกอบไปด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายน้ ามันเครื่อง ค่าซ่อม
บ ารุงรักษา ส าหรับกิจกรรมในส่วนที่เหลือสัดส่วนรวมกัน ร้อยละ 31.84  
ตาราง 15 สรุปต้นทุนกิจกรรม การรขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

รหัส กิจกรรมหลัก ต้นทุน(บาท/ปี) 
ต้นทุน 

(บาท/รอบการขนส่ง) 
สัดส่วน 
(%) 

A กิจกรรมก่อนการขนส่ง 456,240.16 38,020.01 20.71 
B กิจกรรมระหว่าง 1,449,985.42 120,832.12 65.81 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง 297,025.60 24,752.13 13.48 

รวม 2,203,251.18 183,604.26 100 
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ตาราง 16 สรุปต้นทุนกิจกรรม การรขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

รหัส กิจกรรมหลัก ต้นทุน(บาท/ปี) 
ต้นทุน 

(บาท/รอบการขนส่ง) 
สัดส่วน 
(%) 

A กิจกรรมก่อนการขนส่ง 475,206.04 39,600.50 15.11 
B กิจกรรมระหว่าง 1,974,093.65 164,507.80 62.78 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง 695,217.95 57,934.83 22.11 

รวม 3,144,517.64 262,043.14 100 
 
ตารางท่ี 17 สรุปต้นทุนกิจกรรม การรขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

รหัส กิจกรรมหลัก ต้นทุน(บาท/ปี) 
ต้นทุน 

(บาท/รอบการขนส่ง) 
สัดส่วน 
(%) 

A กิจกรรมก่อนการขนส่ง 475,206.04 39,600.50 15.11 
B กิจกรรมระหว่าง 1,974,093.65 164,507.80 62.78 
C กิจกรรมหลังการขนส่ง 695,217.95 57,934.83 22.11 

รวม 3,144,517.64 262,043.14 100 
 

 
ภาพที่ 3 สรุปสัดส่วน % ของค่าใช้จ่ายหลัก 
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2. ผลการศึกษาวิเคราะห์การเสนอแนวทางการลดต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
ประเทศไทย – ประเทศมาเลเซีย 

จากการค านวณต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย มาเลเซีย ทั้ง 3 รัฐที่ท าการ
ให้บริการ รัฐเคดาห์ รัฐปีนัง รัฐกัวลาลัมเปอร์ กิจกรรมระหว่างการขนส่ง เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดรองลงมาจากต้นทุน
กิจกรรมก่อนการขนส่ง โดยกิจกรรมย่อยที่ท าให้เกิดต้นทุนที่สูงคือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีต้นทุนทั้งหมด รัฐเคดาห์ 
102,083.36 บาทต่อรอบการขนส่ง รัฐปีนัง 136,291.84 บาทต่อรอบการขนส่ง รัฐกัวลาลัมเปอร์ 191,127.93 
บาทต่อรอบการขนส่ง รวมต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 3 รัฐ อยู่ที่ 429,503.13 บาทต่อรอบการขนส่ง กิจกรรม
ระหว่างการขนส่ง ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญท่ีส่งผลถึงต้นทุนได้  

2.1 โดยผลการการใช้เชื้อเพลิงร่วม (Dual Fuel) สามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 3.75 บาทต่อ
ระยะทาง 1 กิโลเมตร ระบบ Dedicated NGV สามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 7.75 บาท ต่อระยะทาง 1 
กิโลเมตรและระบบ NGV Re-powering สามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 8.17 บาท ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร 

 
ตารางท่ี  18 เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง 

*ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง Dual Fuel(บาท/คัน)* 150,000 – 200,000 บาท 
*ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง Dedicated NGV 400,000 – 600,000 บาท 
*ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง NGV Repowering 1,000,000 – 1,500,000 บาท  
(เว๊บไซต์การติดตั้ง NGV www.pttplc.com/th/products-services) 
 

ต้นทางท่าเรือแหลมฉบัง 
ปลายทางประเทศมาเลเซีย 

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง/รอบการขนส่ง 
แบบเดิม แบบที่ผู้ศึกษาเสนอ 

น้ ามันดีเซล 
(บาท) 

Dual Fuel 
(บาท) 

Dedicated NGV 
(บาท) 

NGV Repowering 
(บาท) 

รัฐเคดาห์ 102,083.36 76,463.36 65,967.36 64,865.28 
รัฐปีนัง 136,291.84 132,761.84 114,537.84 112,624.32 
รัฐกัวลาลัมเปอร์ 191,127.93 169,827.92 146,515.92 144,068.16 
รวม 429,503.13 379,053.12 327,021.12 321,557.76 

http://www.pttplc.com/th/products-services
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จากตารางที่ 27 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้ เชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dual Fuel นั้นมี
ต้นทุนที่ถูกกว่า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอให้ทางบริษัท เลือกใช้เชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dual Fuel ท าให้ 
จากเดิม  ค่าน้ ามันรัฐเคดาห์ อยู่ที่ 102,083.36 บาท เมื่อมีการเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dual 
Fuel จึงมีต้นทุนที่ลดลง 25,620 บาทค่าน ามันรัฐปีนังเดิมอยู่ที่ 136,291.84 บาท ลดลง 3,530 บาท และรัฐ
กัวลาลัมเปอร์เดิมอยู่ที่ 191,127.93 บาท ลดลง 21,300.01 บาท รวมทั้งหมด 429,503.13 บาท ลดลง 50,450.01 
บาท 

ระบบ Dedicated NGV ท าให้ จากเดิม  ค่าน้ ามันรัฐเคดาห์ อยู่ที่ 102,083.36 บาท เมื่อมีการเปลี่ยนใช้
เชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ Dedicated NGV จึงมีต้นทุนที่ลดลง 36,116 บาท ค่าน้ ามันรัฐปีนังเดิมอยู่ที่ 
136,291.84 บาท ลดลง 21,754  บาท และรัฐกัวลาลัมเปอร์เดิมอยู่ที่ 191,127.93 บาท ลดลง 44,612.01 บาท 
รวมทั้งหมด 429,503.13 บาท ลดลง 102,482.01 บาท 

ระบบ NGV Re-powering ท าให้ จากเดิม  ค่าน้ ามันรัฐเคดาห์ อยู่ที่ 64,865.28 บาท เมื่อมีการเปลี่ยนใช้
เชื้อเพลิงทดแทน (NGV) ระบบ NGV Re-powering จึงมีต้นทุนที่ลดลง 37,218.08 บาท ค่าน้ ามันรัฐปีนังเดิมอยู่ที่ 
112,624.32 บาท ลดลง 23,667.52 บาท และรัฐกัวลาลัมเปอร์เดิมอยู่ที่ 112,624.32  บาท ลดลง 47,059.77 
บาท รวมทั้งหมด 321,557.76 บาท ลดลง 107,945.37 บาท 

1.2 ศึกษาจึงท าการเสนอ การจ้างบริษัทขนส่ง 
 

ตารางท่ี 19 ตารางสรุปต้นทุนการขนส่งต่อรอบโดยจ้างผู้ให้บริการขนส่ง 
ต้นทางท่าเรือแหลมฉบัง 
ปลายทางประเทศ
มาเลเซีย 

ปริมาณที่ใช้
งาน/รอบการ
ขนส่ง (เส้น) 

ขนาด
บรรจุ 
(ตู้) 

ขนส่งเอง 
ใช้บริการบริษัท

ขนส่ง 
ผลต่าง 

รัฐเคดาห์ 8,750 3 102,083.36 78,000.00 24,083.36 
รัฐปีนัง 8,300 3 136,291.84 105,000.00 31,291.84 
รัฐกัวลาลัมเปอร์ 6,600 3 191,127.93 135,000.00 56,127.93 
รวม 23,650 8 429,503.13 318,000.00 111,503.13 

*ราคานี้พิจารณาค่าขนส่งสินค้าเพียงอย่าเดียวไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างขนส่ง 
**ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลการ ค่ายกตู้ลง ค่าล้างตู้ ค่าล่วงเวลา  
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จากตารางที่ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการจ้างผู้ให้บริการขนส่ง บริษัท เดอะ โซลูชั่น โลจิสติกส์ 
จ ากัด เสนอให้ผู้ประกอบการ การพิจารณาเลือกนั้น ผู้ประกอบการคัดเลือก บริษัท เดอะ โซลูชั่น โลจิสติกส์ จ ากัด
เพราะปัจจัยด้านราคา หากมีการเลือกจะสามารถลดต้นทุนได้ 111,503.13บาท ต่อรอบการขนส่ง   

1. รัฐเคดาห์ มีต้นทุนต่อรอบการขนส่งอยู่ที่ 76,463.36 บาท ต้นทุนลดลง 24,083.36 บาท  
2. รัฐปีนัง มีต้นทุนต่อรอบการขนส่งอยู่ที่ 132,761.84 บาท ต้นทุนลดลง 31,291.84 บาท 
3. รัฐกัวลาลัมเปอร์ มีต้นทุนต่อรอบการขนส่งอยู่ที่ 169,827.92 บาท ต้นทุนลดลง56,127.93 บาท 
 

สรุปและอภิปายผล 
ผู้ศึกษาได้ท าการคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรมของการท าผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซียตั้งแต่กระบวนการรับค าสั่งซื้อของลูกค้า ถึงการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทางประเทศมาเลเซีย 
เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ประเทศ
ไทย ประเทศมาเลเซีย โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม  (Activity Based Costing ) และแบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล จากบุคลคลที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์กิจกรรมการบริการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซียทั้ง 3 กิจกรรมบริษัท ซิโนทรานส์ไทย โลจิสติค จ ากัด สามารถสรุปได้ว่า มีกิจกรรม
หลัก ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ มีกระบวนการอย่างไร มีต้นทุนที่ใช้ไปเท่าไหร่จากนั้นได้น าต้นทุนทั้งหมดในการให้บริการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ได้ท าการลงพ้ืนที่จริง และเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์-
เมษายน พ.ศ. 2562 มาท าการจ าแนกต้นทุนเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านพ้ืนที่ 3) ด้านเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ 4) ด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง โดยคิดเป็นต้นทุนรวมแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย มีต้นทุนทั้งหมด 2,203,251.18 บาทต่อรอบการขนส่ง และได้ก าหนดตัว
ผลักดันของกิจกรรมเพ่ือค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ต้นทุน
ต่อหน่วยของการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซียนี้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ที่ 20.98 บาท 
ต่อเส้น ต้นทุนหลักจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมระหว่างขนส่งสูงถึง 13.81 บาท ล าดับที่สอง คือกิจกรรมก่อน
การขนส่ง อยู่ที่เส้นละ 4.35 บาท และต่ าสุดกิจกรรมหลังการขนส่ง อยู่ที่เส้นละ 2.83 บาท 

รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีต้นทุนทั้งหมด 3,144,517.64 บาท ต่อรอบการขนส่ง และได้ก าหนดตัว
ผลักดันของกิจกรรมเพ่ือค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ต้นทุน
ต่อหน่วยของการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียนี้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ที่ 31.45 บาท 
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บาทต่อเส้น แบ่งเป็น ต้นทุนหลักจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมระหว่างการขนส่งสูงถึงเส้นละ 19.74 บาท ล าดับที่สอง 
คือกิจกรรมหลังการขนส่ง อยู่ที่ชิ้น 6.95 บาท ต่ าสุดกิจกรรมก่อนการขนส่ง อยู่ที่ชิ้นละ 4.75 บาท 

รัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีต้นทุนทั้งหมด 3,291,100.25 บาทต่อรอบการขนส่ง และได้ก าหนด
ตัวผลักดันของกิจกรรมเพื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ต้นทุน
ต่อหน่วยของการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังรัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียนี้  ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ที่ 
41.14 บาท ต้นทุนหลักจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมระหว่างขนส่งสูงถึงเส้น  31.23 บาท ล าดับที่สอง คือ
กิจกรรมก่อนการขนส่ง อยู่ที่เส้นละ 5.96 บาท และต่ าสุดกิจกรรมหลังการขนส่ง อยู่ที่เส้นละ 3.95 บาท 

และในปีถัดไปต้นทุนให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ก็จะลดลง เนื่องจาก
ต้นทุนบางอย่างไม่ต้องเสียและสามารถเสนอแนวทางการลดตันทุนให้กับบริษัท ซิโนทรานส์ไทย โลจิสติค จ ากัด  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบุคคล
หลายฝ่ายด้วยกัน ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ เริ่มจาก  ท่านคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร ซึ่งกรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและค าแนะน า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการศึกษาจนวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตร
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่งทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการเป็นคณะกรรมการในการสอบและตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ือให้ปัญหา
พิเศษฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนขอขอบพระคุณ คุณนายกิตติพงษ์ เตชะทวีภักดี และ คุณวรัตน์ฟ้า  
เหล่าสุวรรณวัฒน์  ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานขนส่งสินค้าผ่านแดน บริษัท ชิโนทราส์ไทยโลจิสติค จ ากัด ที่ได้กรุณาให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ นางสาวศิราวรรณ กันซื่อ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการจัดท าวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้ 
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แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ Android 

Nutrition And Calculate Calorie Burns Thailand Development for Android 
Smartphone 

 
รุ่ง หมูล้อม1 และ ณัฐพล กินตาว2 

Rung mulom and Natthapol Kintao 

 
บทคัดย่อ 
 กกโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีเรื่อง “แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหาร และการค านวณการเผาผลาญ
แคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android”aมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและ
การค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณ
การเผาผลาญโดยเลือกประเภทกีฬาเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร เพ่ือค านวณพลังงานที่ได้รับในแต่ละ
วัน เพ่ือบันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวันแอฟพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Android Studio ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างแอฟพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรม Photoshop CS6 เป็นโปรแกรม
ตกแต่งภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการส ารวจสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จ านวนa20aคน โดยวัดระดับ
ความพึงพอใจเต็มa5aคะแนน ผลการประเมินที่มีความพึงพอใจมากสุดได้แก่ ความสะดวกการใช้งานไม่ซับซ้อน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยa4.35aแอฟพลิเคชันมีปุ่มฟังก์ชันเพียงพอ และเหมาะสมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.3 และความถูกต้องของ
ข้อมูลในการประมวลผลของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยa4.25aซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยู่ในความพึงพอใจปานกลาง
ถึงด ี
 
ค าส าคัญ : โภชนาการอาหาร  ค านวณการเผาผลาญแคลอรี่  บันทึกการรับประทานอาหาร  แบบทดสอบ 
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Abstract 
Research Projectssubject Nutrition And Calculate Calorie Burns Thailand Development for 

Android Smartphone Aims to Calculation of calorie burning To educate about food and nutrition 
Calculate the energy received each day To save a meal each day This application was developed 
using a program Android Studio This is the application that creates the application Android  for 
Android Smartphone and program Photoshop CS6 Is a photo editor To be more effective Based 
on a survey of 20 users by The highest score is 5 pointsThe most satisfactory results wereEasy to 
useAverage4.35 The application has enough function keysAverage 4.3 and Accuracy of data in the 
processing of the system Average 4.25 All results are moderate to good 

 
Keyword : Nutrition , Calculate Calorie Food , menu Record , Quiz 
 
บทน า 
 ปัจจุบันจากปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้คนที่เกิดจากการกินตามใจปากมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน
ลงพุงและปัญหาจากโรคต่างๆที่จะตามมาจากสถิติคนไทยเป็นโรคอ้วน 16 ล้านคนเป็นชาย 4.7 ล้านคนและหญิง 
11.3 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง 25.5 ล้านคนความดันโลหิตสูง 10.7 ล้านคนเบาหวาน 3.5 
ล้านคนอัมพาตอัมพฤกษ์ 7.5 ล้านคนโรคหัวใจ 7 แสนคนซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหาร
และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการบริโภคอาหารต่างๆในปริมาณที่เกินควรซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจแอฟ
พลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่ง
พัฒนามาจากแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสของนายดนัยกฤตยาเกียรณเพ่ือบ่งบอก
ถึงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารสามารถค านวณพลังงานที่ได้รับใน
แต่ละวันสามารถเลือกประเภทของกีฬาเพ่ือน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณการเผาผลาญพลังงานได้และมี
แบบทดสอบเกี่ยวกับโภชนาการการอาหารให้ทดสอบท าให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่กาลังจะลดน้ าหนักสามารถเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องตามโภชนาการ 
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วัตถุประสงค์ของการท าโครงการ 
1) สร้างแอฟพลิ เคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบัติการ Android 
2)  สามารถน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณการเผาผลาญโดยเลือกประเภทกีฬา 
3)  ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร   
4)  ค านวณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน 
5)  บันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวัน 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
       ความเป็นมาของโภชนาการอาหาร 
              โภชนาการ หมายถึง อาหารที่รับประทานเข้าไป แล้วร่างกายน าเอาไปใช้เพ่ือการท าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอของอวัยวะที่ส าคัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังน าไปใช้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย 
การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นประเภท โดยอาศัยหลักทางโภชนาการ ได้
เป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือ แร่ และน้ า ซึ่งมีความส าคัญต่อการท างานของร่างกาย โดยโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะเกิดการเผาผลาญท าให้เกิดพลังงานได้ ส่วนวิตามิน 
เกลือแร่ และน้ า จะเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการท าให้วงจรต่างๆ ของร่างกาย ด าเนินต่อไปได้เป็นปกติ 
ดังนั้นเราทุกคนหวังที่จะท าให้ร่างกายสุขภาพดี ควรจะต้องสนใจที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติตามวิธีการรับประทาน
อาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการ ไม่มีใครมาช่วยท่านได้ ถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้การรักษา
น้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทุกคนควรชั่งน้ าหนักตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
           1) กิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละวันจ าเป็นต้องใช้พลังงาน และสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการ
รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ การรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 
            2) โภชนาการเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หากร่างการได้รับสารอาหารที่ครบและเพียงพอต่อความต้องการ ร่างกาย
สามารถน าสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เรียกว่าภาวะโภชนาการที่ดี แต่ถ้าร่างกายได้ รับสารอาหารที่ไม่
ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะเรียกว่าภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ภาวะโภชนาการต่ า เป็น
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ภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหาร ได้รับสารอาหารต่ ากว่าที่ร่างกายต้องการ หรือรับประทานอาหารไม่ได้เนื่องจาก
สาเหตุต่างๆท าให้เกิดโรคขาดสารอาหาร 
            3) ขนาดของร่างกายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดร่างกาย ได้แก่ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สภาวะแวดล้อม เช่น การรับประทานอาหาร สามารถปรับปรุ่งได้ โดยเลือก
รับประทานอาหารให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย ก็จะท าให้ร่างกายเจริญเติบโตของ
ร่างกายเป็นปกต ิ
กกกก     4) ภูมิต้านทานโรค ผู้ที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคต่างๆได้ 
กกกก     5)  ไม่แก่ก่อนวัย และอายุยืน ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็ลดน้อยลง เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
โรค 
กกกก      ฉลากเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุ ฉลาก
ยังเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในห่วงโซ่การผลิตอาหาร คือ ผู้ผลิตอาหารใช้ฉลากเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันทาง
การค้า หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร และการให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน 
กกกกกกกอย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการด าเนินงานของมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคพบว่า มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากกรณี
แสดงฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร เช่นการไม่แสดงวันผลิต -วันหมดอายุ หรือแสดงแล้วแต่หาไม่เจอ ไม่
แสดงชื่อผู้ผลิต-ผู้จ าหน่าย การใช้ข้อความกล่าวอ้างคุณค่าท าให้เข้าใจสรรพคุณแบบผิดๆ และการใช้ค า แสดง
ส่วนประกอบที่ท าให้เข้าใจผิดถึงส่วนประกอบของอาหาร เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ท าให้เห็นถึงความจ าเป็นที่
น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากอาหารโดยท าให้เป็นมิจรกับผู้บริโภคโดยท าให้ชัดเจน น่าอ่าน และเข้าใจ
ง่ายมากขึ้น 
กกกก     ฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ให้ค านิยาม
ของฉลากอาหาร รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของ
ภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึงแผ่นพับและฉลากคอขวด) โดยก าหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขาย
อาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจ าแนก
ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1)  ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง ค าเตือนต่างๆ  
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2)  ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบซึ่งเรียงล าดับตามปริมาณที่ใช้
จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร ในภาชนะบรรจุ 

3) ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ 
4) ข้อมูลเพ่ือแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 

เครื่องหมาย อย. และตราสัญลักษณ์ต่างๆ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
      ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์พกพา 
ท างานบนลินุกซ์เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิลและน าแอน
ดรอยด์มาพัฒนาต่อภายหลังถูกพัฒนาในนามของ  Open Handset Alliance ทาง Googleได้เปิดให้นักพัฒนา
สามารถแก้ไขโค้ด ต่าง ๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java Libraries ทีa่Googleaพัฒนาขึ้น
มา แอนดรอยด์เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยทาง Google ประกาศก่อตั้ง Open 
Handset Alliance กลุ่มบริษัทฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร 48 แห่ง ที่ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนามาตรฐานเปิด
ส าหรับอุปกรณ์มือถือ ลิขสิทธิ์ของโค้ดแอนดรอยด์นี้จะใช้ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรี   

จุดประสงค์ของแอนดรอยด์ มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท แอนดรอยด์ จ ากัด ที่ได้น าเอาระบบปฏิบัติการลี
นุกซ์ซึ่งนิยมนาไปใช้กับเครื่องแม่ข่าย เป็นหลัก เป็นหลักนามาลดทอนขนาดตัว เพื่อให้เหมาะแก่การน าไปติดตั้งบน
อุปกรณ์พกพามือถือ ที่มีขนาดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่จ ากัดและค่อยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในทุกท่ี ทุก
เวลา กูเกิลแอนดรอยด์ เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของแอนดรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันนี้ บริษัท Google เป็นผู้ที่
ถือลิขสิทธิ์ในตราสัญญาลักษณ์ ชื่อ และรหัสต้นฉบับ ของแอนดรอยด์ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาแบบaGNLaโดย
เปิดให้นักพัฒนา สามารถน ารหัสต้นฉบับไปพัฒนาปรับแต่งได้อย่างเปิดเผย ท าให้แอนดรอยด์ มีผู้เข้าร่วมพัฒนา
เป็นจ านวนมาก และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
กกกกกกกระบวนการสร้างแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่ 
บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Androidเพ่ือทราบถึงการท างาน และความต้องการของผู้ใช้งานจึงน ารายละเอียด
ต่างๆที่ได้ศึกษา วิเคราะห์มาท าระบบ และข้ันตอนการออกแบบแอฟพลิเคชันโดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 
กกกก1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและการเผาผลาญแคลอรี่ของกีฬากกกก 
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   กก    ประเภทต่างๆ 
      ก2)  จัดเก็บข้อมูลและแบบแผนเกี่ยวกับโครงการให้ละเอียด 
กกกก 3)  ออกแบบหน้าต่างแอฟพลิเคชัน 
กกกก 4)  ด าเนินการสร้างแอฟพลิเคชันให้สมบูรณ์เรียบร้อย 
        5)  ทดสอบการท างานของแอฟพลิเคชันเพื่อหาข้อผิดพลาด 
กกกก 6)  ประเมินความพึ่งพอใจจากผู้ใช้แอฟพลิเคชัน 
        7)  จัดท าเอกสารเพื่อข้อสรุปผลการประเมินของการด าเนินโครงการ 
 
ผลการวิจัย 
กกกกกกกเมื่อได้ท าการออกแบบและพัฒนาแอฟพลิเคชันเรียบร้อยจะได้แอฟพลิเคชันที่สามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ไดก าหนดไว้ซึ่งก่อนที่จะน าแอฟพลิเคชันนี้ ไปใช้งานต้องท าการทดลองการใช้งานแอฟ
พลิเคชันเพ่ือให้ทราบถึงการท างานในส่วนต่างๆว่าสามารถท างานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ขอบเขตการท างาน
หรือไม ่
การติดตั้งไฟล์ .apk 
กกกกกกก1)  ท าการน าไฟล์ Nutrition.apk ใส่ไว้บนโทรศัพท์มือถือดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงไฟล์ Nutrition.apk ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ 
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กกกก     2)  คลิกท่ี ติดตั้ง เพื่อท าการติดตั้งแอฟพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการติดตั้งแอฟพลิเคชัน 
 

กกกกกกก3)  รอการติดตั้งให้จนเสร็จดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงการติดตั้งแอฟพลิเคชัน 
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กกกกกกก4)  ติดตั้งเสร็จ พร้อมใช้งานโดยการเลือกที่ไอคอนนี้ดังรูปภาพ 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 ไอคอนแอฟพลิเคชันที่ติดตั้งเสร็จ 
 
การใช้งานแอฟพลิเคชัน 
กก     ก1)  เปิดแอฟพลิเคชัน  Nutrition Thailand  ขึ้นมา ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงไอคอน Nutrition Thailand 
 
กกกกกกก2)  เมื่อท าการเปิดแอปพลิเคชั่นขึ้นมาจะแสดงเมนูเลือกเพศเพ่ือเข้าสู่เมนูข้อมูลส่วนตัว 
ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างการเลือกเพศ 
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กกกกกกก3.  เมื่อเลือกเพศเสร็จแล้วจะเข้าสู่เมนูข้อมูลผู้ใช้เพื่อท าการกรอกรายละเอียดของผู้ใช้ 
ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 แสดงหน้าต่างการกรอกรายละเอียดผู้ใช้ 
 

กกกกกกก4.  เมื่อกรอกรายละเอียดผู้ใช้เสร็จจะแสดงเมนูหลักของแอฟพลิเคชันดังรูปภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าต่างเมนูหลัก 
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กกก5. เมื่อท าการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลจะเข้าสู้หน้าเลือกเพศและกรอกข้อมูลเพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าต่างการเลือกเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าต่างการกรอกรายละเอียดผู้ใช้ 
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กกกกกกก6.  เมื่อกดปุ่มโภชนาการจะท าการเข้าสู่เมนูโภชนาการเพ่ือแสดงปุ่มทั้งหมด 5 ปุ่มแสดงหมวดหมู่ของ
สารอาหาร 5 ประเภทได้แก่ ผลไม้ พืชผัก เนื้อสัตว์ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงหมวดหมู่ของสารอาหาร 5 ประเภท 
 
กกก7.  เมื่อท าการเมนูโภชนาการและกดปุ่มผลไม้จะท าการแสดงรายการผลไม้ 50 ชนิด ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงรายการผลไม้ 50 ชนิด 
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กกกกกกก8.aเมื่อท าการแตะที่ปุ่ม แก้วมังกรสีขาว จะท าการแสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับ ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับ 
 

กกกกกกก9.  เมื่อการการแตะที่ปุ่ม แก้วมังกรสีชมพู จะท าการแสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับดังรูปภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
 

ภาพที่ 14 แสดงรายละเอียดเมนูอาหาร 35 รายการในแต่ละช่วงเวลา 
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กกกกกกก10.  แสดงจ านวนแคลอรี่ในวันนี้และจ านวนแคลอรี่ที่บริโภควันนี้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงจ านวนแคลอรี่ในวันนี้และจ านวนแคลอรี่บริโภควันนี้ 
 
กกกกกกก11.  แสดงเมนูการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่โดยผ่านกีฬา กระโดดเชือก ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า เดิน 
และวิ่ง ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงประเภทกีฬา กระโดดเชือก ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า เดิน และวิ่ง 
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กกก12.  แสดงรายการ พลังงานที่ควรใช่ต่อวัน พลังงานที่บริโภควันนี้ พลังงานที่เผาผลาญในวันนี้ และเกณฑ์การ
บริโภควันนี้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17 แสดงพลังงานที่ควรใช้ต่อวัน พลังงานที่บริโภควันนี้ พลังงานที่เผาผลาญในวันนี้ และเกณฑ์การบริโภค
วันนี้ 

 
กกกกกกก13.  แสดงหน้าบันทึกประจ าวัน ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าบันทึกประจ าวัน 
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กกก14.  เมื่อกดที่ปุ่ม เพิ่มบันทึก จากเมนูบันทึกประจ าวันจะแสดงหน้าเลือกรายการอาหาร 35 รายการแต่ละ
ช่วงเวลา ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงรายการอาหาร 35 รายการแต่ละช่วงเวลา 
 

กกกกกกก15.  เมื่อเลือกเมนูแบบทดสอบจะแสดงหน้าแบบทดสอบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 แสดงหน้าแบบทดสอบ 
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กกกกกกก16.  เมื่อท าแบบทดสอบครบ 10 ข้อจะแสดงหน้าสรุปคะแนน ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าสรุปคะแนน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1) ชาย 10 50.00 
2) หญิง 10 50.00 

             รวม 20 100 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

    อายุ จ านวน ร้อยละ 
1) ต่ ากว่า  15 ปี 0 0.00 
2) 16 – 25  ปี 20 100.00 
3) 26 – 35 ปี   0 0.00 
4) 36 – 45 ปี 0 0.00 
5) มากกว่า 45 ปี 0 0.00 

           รวม 20 100 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

                 เพศ จ านวน ร้อยละ 
1) นักเรียน 0 0.00 
2) นักศึกษา 20 100.00 
3) ข้าราชการ 0 0.00 
4) นักเรียน 0 0.00 
                รวม 20 100 
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ตารางที่4 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาแอฟพลิเคชัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟฟฟฟฟฟฟผลการทดลองตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาแอฟพลิเคชัน ได้ทันเวลาที่ก าหนด เป็นการเอา
น าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามา น าความรู้จากการศึกษานั้นมาไปประยุกต์ใช้ ทั้งวิธีในการก าหนด
ปัญหา วิเคราะห์ออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาได้เป็นระบบงานจริง ออกมาเป็นการพัฒนาแอฟพลิเคชัน
โภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 
ฟฟฟฟฟฟฟจากการรวบรวมแบบสอบถามระดับคุณภาพคะแนนเต็ม 5 ได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานแอฟพลิเคชันในแต่ละ ดังนี้ 
ฟฟฟฟฟฟฟ1.  การออกแบบหน้าจอท่ีใช้  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7 
ฟฟฟฟฟฟฟ2.  รูปแบบสวยงาน สอดคล้องกับเนื้อหาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.95 
ฟฟฟฟฟฟฟ3.  ความสะดวกการใช้งานไม่ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 
ฟฟฟฟฟฟฟ4.  ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด สี มีความชัดเจนอ่านง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยd3.25 
ฟฟฟฟฟฟฟ5.  มีการวางต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.95 
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ฟฟฟฟฟฟฟ6.  วางล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8 
ฟฟฟฟฟฟฟ7.   ความครบถ้วนของเนื้อหาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 
ฟฟฟฟฟฟฟ8.  ความสะดวกต่อการเรียกดูข้อมูลคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8 
ฟฟฟฟฟฟฟ9.  ความถูกต้องของข้อมูลในการประมวลผลของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 
ฟฟฟฟฟฟฟ10.แอฟพลิเคชันมีปุ่มฟังก์ชันเพียงพอ และเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.3  
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ 
 เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท าโครงการวิจัยนี้ผู้พัฒนาเห็นว่ายังคงมีส่วนที่สามารถขยายการ
พัฒนาต่อไปอีกในอนาคต เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความสวยงาม และมีลูกเล่นมากขึ้นเพ่ือรองรับข้อมูล
เกี่ยวกับโภชนาการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมก่อโรคกับสภาวะสุขภาพ 
The Association between Lifestyle Risk Factors and Health Conditions 

 
วัฒนา ชยธวัช1 

Vadhana Jayathavaj 

บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และมีการเก็บข้อมูลรายงานการตรวจ

ร่างกายบุคลากรประจ าปีไว้ จึงได้ท าการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ การสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ และการออกก าลังกาย กับปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาที่เป็นตัวก าหนดโรคเมทาบอลิ
คซินโดรม (Metabolic Syndrome) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ  (Noncommunicable diseases - NCDs) 
จากรายงานการตรวจร่างกายในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 822 คน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สูบบุหรี่ 
8.16% ดื่มแอลกอฮอล์ 25% และ ไม่ออกก าลังกาย 29.02% มีระดับระดับโคเลสเตอรอล และไขมันเลวต่างไป
จากเกณฑ์ปกติ สหสัมพันธ์ระหว่าง BMI กับ ระดับน้ าตาลในเลือด และ ไขมันดี (HDL-C) ที่ 0.299  และ -0.312 
ตามล าดับ การพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมก่อโรคเพ่ือให้สามารถประเมินด้วยสเกลเชิงปริมาณได้ดี
ขึ้น ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนปัจจัยสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้
บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยสุขภาพดีต่อไป 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมก่อโรค, รายงานการตรวจร่างกาย, สภาวะสุขภาพ 
 
Abstract 
  A private university has a healthy university project and the medical check-up reports 
had been collected.  The preliminary study of the association between lifestyle risk factors: 
smoking habit, drinking alcohol, and exercise, and physical, chemical and biological factors that 
determining Metabolic Syndrome and Noncommunicable diseases (NCDs) using 822 medical 
check-up reports from the year 2017, the study found that this university personnel have smoking 
8.16%, drinking alcohol 25% and no exercise 29.02% with Cholesterol level and High Density 
                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัปทุมธานี 12000 
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Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C) out of normal level. The correlations between Body Mass Index 
and Fasting Blood Sugar and HDL-C were 0.299 and -0.312 respectively. The development of 
questionnaires to evaluate lifestyle risk factors for better quantitative scale approach will be done.  
The health promotion program corresponds to these university members in order to promote to 
reach the university objective in a healthy university should be established.      
 
Keywords: Health Conditions, Lifestyle Risk Factors, Medical Check-up Report 
 
บทน า 

พฤติกรรมก่อโรค (Lifestyle risk factors) ได้แก่ อาหาร การออกก าลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ เป็น
นิสัยหรือพฤติกรรมที่เลือกกระท า ถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็จะมีผลต่อเกณฑ์ทางการแพทย์ โดยการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(American Heart Association, 2018) ตัวแปรปัจจัยลีลาชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ 10 ประการ ได้แก่  อาหารและ
ดัชนีมวลกาย การออกก าลังกาย การนอนหลับ พฤติกรรมทางเพศ การใช้สารเสพติด การใช้ยา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน การพักผ่อน และการบริหารจิตใจ (Farhud, 2015) ซึ่งการมีสุขภาพดีมาจาก
ทั้งพฤติกรรมทางกายและสภาวะจิตใจ องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ได้ให้ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า
“สุขภาพ” หมายถึง  ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่
ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น (WHO, 2019) 

ชุมชนมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับสุขภาพของบุคลากร เนื่องจากปัญหาสุขภาพมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลสุขภาพ ในการติดตามประเมินผลภายในของโครงการ
ส ารวจและประเมินผลสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาสาธารณสุ ขในประเทศไทย โดย
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 7 แห่ง พบว่า
บุคลากรมีปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกันในทุกมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคภูมิแพ้  ไม
เกรน ระดับไขมันในเลือดและโคเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ และฮีมาโตคริตต่ า เป็นต้น (จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ , 
2550) ปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาในการก าหนดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable diseases - 
NCDs) มีการก าหนดจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) 100 to 125 mg/dL (5.6 to 6.9 
mmol/L) จัดเป็นเบาหวานขั้นต้น (MFMER, 1998-2019) เป็นต้น ส าหรับค่าผิดปกติต่าง ๆ ตามเกณฑ์จากสมุด
รายงานผลการตรวจสุขภาพบริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จ ากัด ดังแสดงในตรารางที่ 1 (RSU Healthcare, 2561) 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์ก าหนดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (NCDs Conditions) 

รายการตรวจสุขภาพ ค่าท่ีผิดปกติ 
Fasting Blood Sugar (FBS) > 100 mg/dL. 
Blood pressure (Bp) >= 140|90 mmHg. 
Triglycerides (TGR)  or >= 200 mg/dL. 
Cholesterol (CHL)   or >= 150 mg/dL. 
Low-density lipoprotein (LDL) >= 130 mg/dL. 
Electrocardiogram (EKG) with abnormal signs 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ก าหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome Criteria) 

 ผู้ชาย ผู้หญิง 
1. อ้วนลงพุง รอบเอว (ซม.) ≥ 90 ≥80 
   หรือ ดัชนีมวลกาย (kg/m2) ≥30 
2. ความดันโลหิต (mm Hg) ≥130/85 
3. Impaired Fasting Glucose 
(mg/dL) 

≥100 หรือเป็นเบาหวาน 

4. Triglyceride (TG) (mg/dL) ≥150 
5. High Density Lipoprotein-
Cholesterol (HDL-C) (mg/dL) 

<40 <50 

หมายเหตุ ≥ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  < คือ น้อยกว่า 
 
ส าหรับปัจจัยก าหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome - MSyn) มาจากรายงานการ

ส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  (วิชัย เอกพลากร, (บก.), 2557) ใช้เกณฑ์
การวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome) จากภาวะที่มี 3 ใน 5 ขององค์ประกอบตามเกณฑ์ 
the International Diabetes Federation (IDF) (Alberti, 2009) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และมีการเก็บข้อมูลการตรวจร่างกาย
บุคลากรประจ าปีไว้ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ การสูบบุหรี่ การดื่ มแอลกอฮอล์ และการออก
ก าลังกาย กับปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาที่เป็นตัวก าหนดโรคเมทาบอลิคซินโดรม (MSyn) โรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ  (NCDs) จะเป็นแนวทางการก าหนดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และเป็นแนวการเก็บ
ข้อมูลตลอดจนทางการศึกษาทางวิชาการท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้คือ ข้อมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็น
ประชากรทั้งหมดที่มารับการตรวจร่างกายประจ าปี พ.ศ. 2560 การใช้ข้อมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพในการ
วิจัยนี้ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบและได้รับเอกสารยืนยันการยกเว้นการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อโครงการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ หมายเลขที่ให้การรับรอง RSPE 03/2560 วันที่ออกเอกสาร 31 ตุลาคม 2560 

การประมวลผลข้อมูลโดยการน ารายการข้อมูลพฤติกรรม ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการ
ออกก าลังกาย ที่เป็นค าถามปลายเปิด มาจัดกลุ่มค าตอบที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน แล้วจัดระดับกิจกรรมจากน้อยไปหามาก (ordinal scale) แล้วท าการแจกแจงความถี่จ าแนกตาม เพศ 
กลุ่มพฤติกรรม และระดับของพฤติกรรมดังกล่าว มีข้อมูลทั้งสิ้น 1 ,618 รายการ จัดเป็นตัวแปร TOBACCO 
ALCOHOL และ EXERCISE 

การประมวลผลปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยา ผู้ตรวจร่างกายที่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และ
ภาวะสุขภาพ จัดเป็นตัวแปร เพศ (SEX) อายุ (AGE) ส่วนสูง (HEIGHT) น้ าหนัก  (WEIGHT) ดัฃนีมวลกาย (BMI) 
ระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) ระดับโคเลสเตอรอล (CHL) ค่าไตรกลีเซอไรด์ (TG) ค่าไขมันดี (HDL) ค่าไขมันเลว 
(LDL) ความดันโลหิตทั้งค่าตัวบน (SBP) และ ค่าตัวล่าง (DBP) ผู้ที่ตรวจร่างกายตามโปรแกรมที่การตรวจตัวแปร
ดังกล่าวมจี านวนทั้งสิ้น 882 คน 

จัดท าตารางสถิติ (ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ านวนรายการข้อมูล (N)) 
ปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยา จ าแนกตามเพศ 

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพฤติกรรมกับภาวะสุชภาพตามปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยา 
สรุปผล วิจารณ์ และจัดท าข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 
 การจ าแนกพฤติกรรม การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการออกก าลังกาย จากข้อมูลรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพท้ังสิ้น 1,618 รายการ 

การสูบบุหรี่ มีการจัดค าตอบค าถามปลายเปิดจากรายงานผลการตรวจสุขภาพตามล าดับปริมาณการสูบ
บุหรี่น้อยไปมากดังแสดงในรายการข้างล่างนี้ ส่วนระดับการสูบบุหรี่จ าแนกเพศดังแสดงในตารางที่ 3 

การจัดค าตอบล าดับปริมาณการสูบบุหรี่น้อยไปมาก 
 00 Non – Smoking ไม่สูบบุหรี่ 
 11 เคยสูบแล้วเลิกมา 30 ปี  

12 เคยสูบแล้วเลิกมา 10 ปี  
13 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 7 ปี  
14 เคยสูบแล้วเลิกมา 5 ปี  
15 เคยสูบแล้วเลิกมา 4 ปี เคยสูบแล้วเลิกมา 4 ปีแล้ว  
16 เคยสูบแล้วเลิกมา 2 ปี  
17 เคยสูบแล้วเลิกมา 1 ปีแล้ว  
18 เคยสูบแล้วเลิกมา 6 เดือน  
19 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 5 เดือน (สูบวันละ 10 มวน)  
110 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 4 เดือน 
111 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 2-3 เดือน  
112 เคยสูบแล้วเลิกมา 1 เดือน  
113 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 2 สัปดาห์  
114 เคยสูบแล้วเลิกมาแล้ว เคยสูบแล้วเลิกสูบ เคยสูบแล้วเลิกสูบแล้ว เคยสูบบุหรี่  
21 นานๆ สูบครั้ง มีสูบบ้าง สูบเดือนละ 1 ซอง สูบเวลาดื่มแอลกอฮอล์ สูบบางโอกาส สูบบุหรี่  สู บยา

เส้น  
22 สูบ 1 มวน/วัน สูบ 1-2 มวน/วัน สูบ 2 มวน/วัน  
23 สูบ 3 มวน/วัน สูบ 3-4 มวน/วัน  
24 สูบ 4 มวน/วัน สูบ 4-5 มวน/วัน สูบ 5 มวน/วัน  
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25 สูบ 5-10 มวน/วัน สูบ 6 มวน/วัน สูบ 6-7 มวน/วัน สูบ 7 มวน/วัน สูบ 7-8 มวน/วัน   สูบ 8 มวน/
วัน 

26 Smoking 10 Cigarettes/day สูบ 10 มวน/วัน สูบ 10-15 มวน/วัน สูบ 8-10 มวน/วัน   สูบยาเส้น 
10 มวน/วัน  

27 สูบ 1 ซอง/วัน สูบ 20 มวน/วัน สูบประมาณ 1 ซอง/วัน  
88    - ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 
การดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดค าตอบตามล าดับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ค าถามปลายเปิดจากรายงาน

ผลการตรวจสุขภาพจากน้อยไปมาก ดังแสดงในรายการข้างล่างนี้ ส่วนระดับการดื่มแอลกอฮอล์จ าแนกเพศดัง
แสดงในตารางที่ 4 

การจัดล าดับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ น้อยไปมาก 
00 Non – Drinking ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 
11 เคยดื่มแล้วเลิกมา 10 ปี เคยดื่มแล้วเลิกมา 20 ปี เคยดื่มแล้วเลิกดื่ม 
12 เคยดื่มแล้วเลิกดื่มมา 1 ปีกว่า เคยดื่มแล้วเลิกดื่มมา 2 ปี เคยดื่มแล้วเลิกมา 2 ปี 
21 Sometimes ดื่มเบียร์บ้าง ดื่มเวลาเข้าสังคม ดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มบางโอกาส ดื่มบางครั้ง นานๆ ดื่มครั้ง 
มีดื่มบ้าง 
22 ดื่ม 1 ครั้ง/เดือน ดื่ม 1 วัน/เดือน ดื่ม 2 ครั้ง/เดือน ดื่ม 2 ครั้ง/ปี ดื่ม 2 วัน/เดือน  
    ก่อนหน้าดื่มเกือบทุกวัน ดื่มเดือนละ 1 ครั้ง ดื่มเดือนละ 1-2 ครั้ง ดื่มเดือนละครั้ง 
23 ดื่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดื่มสัปดาห์ละครั้ง ดื่มสุรา 1/2 แบน/สัปดาห์ 
    ดื่มอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 1 times/week ดื่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 1 วัน/สัปดาห์ดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  
    ดื่ม 1-2 วัน/สัปดาห์ดื่ม 2 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 2 วัน/สัปดาห์ ดื่มเบียร์ 2 วัน/สัปดาห์  

      ดื่มเบียร์สัปดาห์ละ 1 วัน 
24 ดื่ม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 3 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 3 วัน/สัปดาห์ 
25 ดื่ม 4-5 วัน/สัปดาห์ ดื่มเบียร์ 3-4 วัน/สัปดาห์ ดื่มเบียร์ 4 แก้ว/สัปดาห์Everydays ดื่ม 6 วัน/สัปดาห์  
    ดื่มเกือบทุกวันดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ 1 ขวด/วัน ดื่มเบียร์ 1-2 ขวด/วัน ดื่มเบียร์ 2 ขวด/วัน  
    ดื่มเบียร์เกอืบทุกวัน ดื่มเบียร์ทุกวันดื่มไวน์ทุกวัน ดื่มทุกวัน 
88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 
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การออกก าลังกาย มีการจัดค าตอบตามล าดับปริมาณการออกก าลังกายจากค าถามปลายเปิดจากรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพจากน้อยไปมาก ดังแสดงในรายการข้างล่างนี้ ส่วนระดับการการออกก าลังกายจ าแนกเพศดัง
แสดงในตารางที่ 5 

การจัดล าดับปริมาณการการออกก าลังกายน้อยไปมาก 
00 None ไม่มี 
1   Very least นานๆ ออกครั้ง มีออกบ้าง มีออกบ้าง, เล่นฟิตเนส  มีออกบ้าง, โยคะ 
     มีออกบ้าง, ปั่นจักรยาน 1 ครั้ง/สัปดาห์ มีออกบ้าง, ปั่นจักรยาน 3 วัน/สัปดาห์ 
2   Very least, 1 time/week มีออกบ้าง, 2 วัน/สัปดาห์ มีออกบ้าง, 3 วัน/สัปดาห์ 
    ออกสม่ าเสมอ, 2-3 วัน/สัปดาห์ 
3   Regularly ออกสม่ าเสมอ ออกสม่ าเสมอ, เดิน 1 ชม./วนั ออกสม่ าเสมอ, ทุกวัน 
     ออกสม่ าเสมอ, วิ่งทุกวัน 
88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 
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ตารางท่ี 3 ระดับการสูบบุหรี่ 

กลุ่ม การสูบบุหรี่ 
ระดั
บ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0 ไม่สูบบุหรี่ 0 467 748 1215 67.10% 81.13% 75.09% 
1 เคยสูบ 1 19 1 20 2.73% 0.11% 1.24% 
2 สูบ 2 126 6 132 18.10% 0.65% 8.16% 
8 ไม่ถาม/ไม่ตอบ  84 167 251 12.07% 18.11% 15.51% 

  รวม   696 922 1618 
100.00

% 
100.00

% 
100.00

% 

8 ไม่ถาม/ไม่ตอบ  
12.07

% 
18.11

% 
15.51

%    
กลุ่ม การสูบบุหรี่   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
21 สูบบ้าง 2 34 2 36 26.98% 33.33% 27.27% 
22 1-2 มวน/วัน 3 9 1 10 7.14% 16.67% 7.58% 
23 3-4 มวน/วัน 4 10  10 7.94% 0.00% 7.58% 
24 4-5 มวน/วัน 5 17 1 18 13.49% 16.67% 13.64% 
25 5-10 มวน/วัน 6 8 1 9 6.35% 16.67% 6.82% 

26 
น้อยกว่า 20 
มวน/วัน 7 36  36 28.57% 0.00% 27.27% 

27 20 มวน/วัน 8 12 1 13 9.52% 16.67% 9.85% 

  รวม   126 6 132 
100.00

% 
100.00

% 
100.00

% 
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ตารางท่ี 4 ระดับการดื่มแอลกอฮอล์ 
      รหสั ระดับการดื่ม ระดับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

00 ไม่ดื่ม 0 326 694 1020 53.09% 92.04% 74.56% 

11 
เคยดื่ม เลิกนาน
แล้ว 1 2 1 3 0.33% 0.13% 0.22% 

12 
เคยดื่ม เลิก 1-2 
ปี 2 3  3 0.49% 0.00% 0.22% 

21 บางโอกาส 3 224 51 275 36.48% 6.76% 20.10% 

22 
1 - 2 ครั้งต่อ
เดือน 4 8  8 1.30% 0.00% 0.58% 

23 
1 - 2 ครั้ง/
สัปดาห์ 5 23 3 26 3.75% 0.40% 1.90% 

24 
3 - 4 ครั้ง/
สัปดาห์ 6 3 2 5 0.49% 0.27% 0.37% 

25 ทุกวัน 7 25 3 28 4.07% 0.40% 2.05% 
  รวม   614 754 1368 100.00% 100.00% 100.00% 

88 ไม่ได้ถาม/ไม่ตอบ  82 168 250    
  รวม   696 922 1618    

88 ไม่ได้ถาม/ไม่ตอบ   11.78% 18.22% 15.45%    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 ธันวาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562 

 

130 

 

ตารางท่ี 5 ระดับการออกก าลังกาย 
รหัส/ระดบั ระดับการออกก าลังกาย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0 ไม่ออกก าลังกาย 142 224 366 25.22% 32.09% 29.02% 
1 ออกก าลังกายบ้าง 330 408 738 58.61% 58.45% 58.52% 

2 
1-3 วันหรือครั้งต่อ
สัปดาห์ 2 2 4 0.36% 0.29% 0.32% 

3 สม่ าเสมอ 89 64 153 15.81% 9.17% 12.13% 
  รวม 563 698 1261 100.00% 100.00% 100.00% 

88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 133 224 357    
 รวม 696 922 1618    

88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 19.11% 24.30% 22.06%    
  

การประมวลผลผู้ตรวจร่างกายที่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพตัวแปร TOBACCO ALCOHOL EXERCISE 
และภาวะสุขภาพ AGE TOBACCO ALCOHOL EXERCISE BMI FBS CHL TG HDL LDL SBP และ DBP จ านวน
ทั้งสิ้น 882 คน โดยจ าแนกตามเพศ และตัวแปรต่าง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 ส่วนค่าสหสัมพันธ์แสดง
ในตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 6 ค่าสถิตตัวแปรก าหนดสุขภาพ 
 

ตัวแปร อาย ุ น้ าหนัก ส่วนสูง BMI FBS Cholesterol Triglyceride HDL-C LDL-C SBP DBP 
ชาย คา่ต่ าสุด 34.00 47.45 148.50 17.69 70.00 104.00 30.00 31.00 38.00 90.00 0.00 
 ค่าสูงสุด 76.00 154.40 191.00 47.65 295.00 342.00 1384.00 91.00 250.00 170.00 90.00 
 ค่าเฉลี่ย 47.69 73.57 169.13 25.67 95.87 217.92 161.97 52.80 134.56 120.48 74.87 
 S.D. 8.90 12.62 6.01 3.63 21.54 37.72 124.01 10.26 35.58 12.92 18.18 
 N 405 405 405 404 405 405 405 405 395 402 402 
หญิง ค่าต่ าสุด 34.00 36.35 138.00 15.13 70.00 141.00 36.00 35.00 63.00 90.00 0.00 
 ค่าสูงสุด 79.00 116.30 172.00 47.73 325.00 337.00 538.00 112.00 252.00 170.00 90.00 
 ค่าเฉลี่ย 47.84 60.31 156.25 24.68 92.50 218.91 116.19 63.45 132.45 116.45 73.86 
 S.D. 8.16 12.71 5.71 4.91 25.04 36.64 61.00 12.54 33.12 13.22 16.25 
 N 477 476 476 476 477 477 477 477 476 471 471 
รวม ค่าต่ าสุด 34.00 36.35 138.00 15.13 70.00 104.00 30.00 31.00 38.00 90.00 0.00 
 ค่าสูงสุด 79.00 154.40 191.00 47.73 325.00 342.00 1384.00 112.00 252.00 170.00 90.00 
 ค่าเฉลี่ย 47.77 66.40 162.17 25.14 94.05 218.45 137.21 58.56 133.41 118.30 74.32 
 S.D. 8.50 14.32 8.64 4.41 23.89 37.13 97.95 12.69 34.30 13.27 17.19 
 N 882 881 881 880 882 882 882 882 871 873 873 

ตัวแปร AGE Weigh Height BMI FBS Cholesterol Triglyceride HDL-C LDL-C SBP DBP 

 
สรุปผล 
 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพ จ านวน 1,618 คน พบดังนี้ มีผู้สูบบุหรี่ 
8.16% ไม่ได้ถาม/ไม่ตอบค าถาม 15.51% มีผู้ดื่มสุรา รวม 25.00% แบ่งออกเป็น บางโอกาส 1 - 2 ครั้งต่อเดือน 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห์ ทุกวัน 20.10% 0.58% 1.90% 0.37% 2.05% ตามล าดับ ไม่ออกก าลัง
กาย ออกก าลังกายบ้าง 1-3 วันหรือครั้งต่อสัปดาห์ สม่ าเสมอ 29.02% 58.52% 0.32% 12.13% ตามล าดับ 
 ภาวะสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพที่มีการตรวจครอบคลุมปัจจัยที่ศึกษา จ านวน 822 คน มี
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ อายุ 47.77 ปี น้ าหนัก 66.40 กิโลกรัม ส่วนสูง 162.17 ซม. ดัฃนีมวลกาย (BMI) 25.14 kg/m2 
ระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) 94.05 mg/dL ระดับโคเลสเตอรอล (Cholesterol)  218.45 mg/dL (>= 150 
mg/dL) ค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)  137.21 mg/dL ไขมันดี (HDL-C) 58.56 mg/dL ไขมันเลว (LDL-C) 
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133.41 mg/dL (>= 130 mg/dL) ความดันโลหิตค่าตัวบน (SBP) 118.30 mm Hg และ และ ค่าตัวล่าง (DBP) 
74.32 mm Hg บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีระดับโคเลสเตอรอล และไขมันเลวต่างไปจากเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็
ตาม ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังแสดงถึงโอกาสที่ปัจจัยก าหนดสุขภาพต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคลให้แตกต่างไปจากเกณฑ์ปกติด้วย   

ตารางท่ี 7 สหสัมพันธ์ของตัวแปรพฤติกรรมกับภาวะสุขภาพ 

เกณฑ์ส าหรับ  NCD  NCD NCD NCD 
NC

D 
NC

D 

เกณฑ์ส าหรับ MSyn MSyn 
MS

y
n 
MSyn   

MS
y
n 

MS
y
n 

 ตัวแปร  สหสัมพั
นธ์ 

BMI FBS 
CH

L 
TG HDL LDL 

SB
P 

DB
P 

BMI Pearso
n   0.299 

0.0
1
5 

0.24 -0.312 0.002 
0.1

6
6 

0.0
6
6 

 Sig. (2-
tailed)  0 

0.6
6
1 

0 0 0.942 0 
0.0

5 

  N 
  881 

88
1 

881 881 870 
87

2 
87

2 
AGE Pearso

n  0.032 0.157 
0.0

9
9 
-0.013 0.007 0.099 

0.1
1 

0.0
5
2 

อายุ Sig. (2-
tailed) 0.349 0 

0.0
0
3 
0.702 0.829 0.004 

0.0
0
1 

0.1
2
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  N 
881 882 

88
2 

882 882 871 
87

3 
87

3 
TOBAC
CO 

Spear
man's 
rho 

0.034 0.08 0 0.225 -0.214 -0.027 
0.0

5
6 

0.0
7
1 

บุหรี่ Sig. (2-
tailed) 0.317 0.018 

0.9
9
8 

0 0 0.43 
0.0

9
6 

0.0
3
5 

  N 
881 882 

88
2 

882 882 871 
87

3 
87

3 
ALCOH
OL 

Spear
man's 
rho 

0.094 0.065 
0.0

4
8 
0.193 -0.179 0.041 

0.0
8
8 

0.0
8 

แอลกอ
ฮอล์ 

Sig. (2-
tailed) 0.005 0.054 

0.1
5
7 

0 0 0.223 
0.0

0
9 

0.0
1
8 

  N 
881 882 

88
2 

882 882 871 
87

3 
87

3 
EXERCI

E 
Spear
man's 
rho 

-0.102 -0.079 
0.0

1
4 
-0.054 0.048 0.005 

0.0
3
4 

0.0
8
2 

ออกก าลัง
กาย 

Sig. (2-
tailed) 0.002 0.019 

0.6
8
5 

0.11 0.159 0.878 
0.3

1
4 

0.0
1
5 

  N 
881 882 

88
2 

882 882 871 
87

3 
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ข้อเสนอแนะ 
การสร้างแบบประเมินกิจกรรมการออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ รวมไปถึงการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็น

มาตรฐานสามารถน ามาประเมินล าดับเชิงปริมาณที่สามารถอธิบายความแตกต่างของแต่ละระดับได้มากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกก าลังกาย เป็นแบบสอบถาม 20 ข้อ โดยให้คะแนน
ตามระดับกิจกรรม คือ ปฏิบัติเป็นประจ า (5-7 วันต่อสัปดาห์) ให้คะแนน 5 คะแนน เป็นครั้งคราว (1-4 วันต่อ
สัปดาห์) ให้คะแนน 3 คะแนน ไม่เคยเลย ให้คะแนน 0 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน (ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี, มปท.) การออกแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Sponsiello-Wang et al., 2017) รวมไปถึงการ
พัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มสุรา (Fagbemi, 2011; Johnson, Lee, Vinson, and Seale, 2013) เป็น
ต้น 

การศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนปัจจัยสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคลากร เช่น การออกก าลังกาย มี
การศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลังกายของคนชุมชนในเขตภาษีเจริญ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลัง
กายไม่แตกต่างกัน และทัศนคติต่อการออกก าลังกาย การรับรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย และปัจจัยสนับสนุนการ
ออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลังกาย (วราภรณ์ ค ารศ 
และคณะ, 2556) เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือการจัดท าโครงการรณณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป ส าหรับกรอบ
ความคิดในการศึกษาข้ันต่อไปดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดปัจจัยเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ดร. ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และ ดร. นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะ
สาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการศึกษาครั้งนี้  
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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 มสีถานที่ท 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 
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    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 

 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 เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

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...................................... 
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    Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
    กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
    (ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 
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 
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  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย

ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 

  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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