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แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ทางประวัตศิาสตร์ 
ย่านบางล าพู กรุงเทพมหานคร 

AN APPROACH TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN 
BANGLUMPOO HISTORICAL AREA, BANGKOK 

 
จันทิรา บุรีวงศ์1 และ รศ.ดร. ปกรณ ์สวุานิช2 

Chunthira Bureewong1 and Assoc.Prof.Parkorn Suwanich2 

 
บทคัดย่อ 

ย่านบางล าพู เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งก าลังประสบปัญหาและ
ได้รับผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปลดคุณค่าของพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญและอาคารโบราณสถานในย่านบางล าพู การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานของชุมชน และเพ่ือเสนอแนวทาง ขั้นตอน
และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณคา่ทางประวัติศาสตร์และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุลบนพ้ืนฐาน
ของกระบวนการมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการใช้วิธีเก็บข้อมูล 3 แบบ คือ การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนและกลุ่มผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่
ทางประวัติศาสตร์และอาคารโบราณสถานในย่านบางล าพู และต้องการได้รับการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ :  การจัดการสิ่งแวดล้อม/ พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์/ บางล าพู 
 
 
 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chun2217@hotmail.com 0-9359-23271 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา parkorn.Suw@mahidol.ac.th 0-8327-77796 
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Abstract  
 Banglumpoo, one of the historical areas in Bangkok has been faced on the population 
environmental impact which increased rapidly. This condition degrades the value and 
imposingness of the historic buildings in this area. This research study aimed to evaluate the 
potential resources and environmental management in terms of historic buildings and to study 
the ideas and participation of the stakeholders in historical area. Instruments used for collecting 
data were three methods which are questionnaire (samplings consist of 596 questionnaires), in-depth 
interview (seven interviewees) and focus group (six in group). Basic statistic such as range, mean and 
standard deviation were used to analyze the data. 
 The results of this study indicated that the local people and the community leaders 
realized the importance of the historical area and historic buildings. They need more 
encouragement in participating environmental management approach.  
 
KEY WORDS: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/ HISTORICAL AREA/ BANGLUMPOO 
 

บทน า 
เกาะรัตนโกสินทร์มีประวัติการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนานก่อนมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้มีการสถาปนาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2325 มีประชาชนได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจ านวนมาก เกิดเป็นชุมชนหนาแน่นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะย่าน
ที่อยู่อาศัยและย่านการค้าที่ส าคัญใกล้เกาะเมือง เช่น ชุมชนจีน-ย่านส าเพ็ง ชุมชนชาวมอญ-ย่านบ้านหม้อ ชุมชน
มุสลิม-ย่านพาหุรัด และชุมชนบางล าพู ความส าคัญดังกล่าวท าให้เกาะรัตนโกสินทร์มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากถึง 
20,754,195 คน/ปี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555)  และได้เดินทางพักค้างในสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในเกาะ
เมืองและด้านนอก จึงเกิดมีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงการดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยดั้งเดิมเป็นเกสเฮ้าส์ (Guest 
house) โดยเฉพาะย่านบางล าพู ซึ่งถือเป็นแหล่งชุมชนและการค้าส าคัญตั้งแต่ในยุคตั้งกรุง มาจนถึงปัจจุบัน  

ย่านบางล าพู ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชน จากการก่อสร้างอาคารและ
ความหนาแน่นของผู้คนในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นมลพิษการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง เช่น ความไม่เป็นระเบียบของร้านค้า 
พ้ืนที่สกปรกรกรุงรัง ไม่สวยงามสะอาดตา พ้ืนที่ทางเท้าถูกรุกด้วยแผงร้านค้า รอบนอกก าแพงเขตโบราณสถาน 
เช่น วัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีร้านอาหารแผงลอย ธุรกิจสปา โดยรอบ ท าให้ความมีคุณค่า
และสง่างามลดน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการรักษาและคงไว้ซึ่งสภาพของพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่
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มีคุณค่าวิถีชุมชนแบบเดิมได้ จึงเป็นความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถ
ด าเนินการด้านหนึ่งในด้านเดียว แต่สามารถด าเนินการได้ในแนวทางการพัฒนาร่วมไปพร้อมซึ่งการอนุรักษ์ดูแล
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ซึ่งจะถือเป็นสารประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยยังคงบทบาทส าคัญด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว และคงไว้ซึ่งลักษณะทางกายภาพ สังคม และวิถีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักทางการเป็นเมืองเก่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าที่สามารถอนุรักษ์และให้คงไว้ได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการ
รักษาพ้ืนที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ การส่งเสริมและการสร้างความเข้าใจในการดูแลพ้ืนที่โบราณสถานและพ้ืนที่
โดยรอบบริเวณย่านบางล าพู  ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ให้คงไว้ซึ่งอาคาร
โบราณสถานที่สง่างาม ทรงคุณค่า และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามคู่กับชุมชนชาวย่านได้อย่างสมดุล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานของชุมชน 
 ๒. เพ่ือเสนอแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุลบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในการศึกษาเสนอ
แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
อาศัยหลักการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ในพ้ืนที่ย่านบางล าพู ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและเห็นคุณค่าของโบราณสถานในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนี้ แนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ศึกษา
และโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม  

แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม  มีแนวคิดในด้านการจัดการและแสดงให้เห็นถึงความหมายในเชิงวิชาการไว้
หลากหลายแนวคิด ดังนี้ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการที่ด าเนินการอย่างมีระบบเพ่ือสร้าง
ความคงสภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างกลไก
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ควบคุมที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการมีใช้ในอนาคตต่อไป (เกษม จันทร์แก้ว, 2551) ซึ่งมีความหมาย
ใกล้เคียงกับ Jolly (1978) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า เป็นกระบวนการด าเนินการตามความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และมีส่วนให้ประโยชน์ตามความต้องการของมนุษย์ขั้นต่ า 
หรือมากกว่าในอนาคต  

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2540) ได้ให้ค าอธิบายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า เป็นกระบวนการใช้สิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้ดี
ขึ้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ให้ได้ยั่งยืน ยาวนานตลอดไป และเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม Winslow  and  Gubby (1976) เห็นว่า การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงการพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างดีแล้วตัดสินใจว่าจะท าอะไรที่ต้องการ
โดยมิให้เกิดอันตรายมากจนท าให้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่น้อยนิดต้องเสียไป 

ทั้งนี้ สาระส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในด้านการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีการวาง
แผนการใช้ที่ดี และเหมาะสม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
น้อยที่สุด และการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องยึดหลักการอนุรักษ์เสมอ  ประกอบกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการก าหนดขั้นตอนเพ่ือด าเนินการสร้างแนวทางหรือกลไกในการดูแล ควบคุมและ
ป้องกันการกระท าการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะเป็นมาตรการส าคัญที่จะจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท าให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม 

พ้ืนที่ศึกษาและโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 
พ้ืนที่ย่านบางล าพู ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และมีเอกลักษณ์เฉพาะ และกลายมาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก โดยโบราณสถานอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษามีจ านวน 12 แห่ง 
ประกอบด้วย วัดชนะสงคราม ป้อมพระสุเมรุพร้อมด้วยปราการ วัดบวรนิเวศวิหาร โรงกษาปณ์ (หอศิลปเจ้าฟ้า) 
ก าแพงเมืองหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ บ้านพระอาทิตย์ บ้านทัดทรง   ซุ้มประตูวังถนนพระเมรุ อาคารโรงพิมพ์คุรุ
สภา วังกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ วังกรมพระสวัสดิ์วัด นวิศิษฏ์และวังมะลิวัลย์ 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งอาคารโบราณสถานในพ้ืนที่ศึกษา 12 แห่ง 
 
 แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้เป็นช่องทางส าหรับประชาชนในรับรู้เหตุการณ์ 
แสดงความคิดเห็น และร่วมลงมือท า ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาและจัดการพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะในพ้ืนที่
อ่อนไหวและมีความหลากหลายอย่างย่านบางล าพู เนื่องจากคนในชุมชนจะถือเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญและมี
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถน าเสนอข้อมูลจริงในเขตพ้ืนที่ ข้อคิดเห็น วิธีการและข้อเสนอแนะได้และเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องการจัดให้มีการมีส่วนร่วมในเชิงที่เป็นทางการ เช่น 
การจัดท าประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและประชาชน  การจัดเสวนาชุมชน การประชุม
แบบเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจจะขับเคลื่อนไปได้ช้า ซึ่งก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง และเปล่า
ประโยชน์ จึงต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนสามารถสร้างประโยชน์และมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย การศึกษา  “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ย่านบางล าพู 
กรุงเทพมหานคร” เป็นการก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรจาก
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มประชากรที่ใช้ในการ
สัมมนากลุ่มย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. กลุ่มประชากรจากการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Studies) ประชากรเป้าหมายที่ใช้ใน

การศึกษา คือ บุคคลที่เป็นผู้อยู่อาศัยประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณย่านบางล าพู แขวงชนะสงคราม (825 ครัวเรือน) 
แขวงตลาดยอด (1,225 ครัวเรือน)..เขตพระนคร รวมจ านวน.2,050..ครัวเรือน น ามาหากลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ที่ใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ตามสูตรของ Taro Yamane  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใช้ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ในแขวงชนะสงครามจ านวน 297 ตัวอย่าง และแขวง
ตลาดยอด 299 ตัวอย่าง จึงใช้ตัวอย่างทั้งหมด 596 ตัวอย่าง จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยผู้วิจัยได้น า
ครัวเรือนตามทะเบียนบ้านในแขวงตลาดยอดและแขวงชนะสงครามมาจัดท าหมายเลขใหม่ เพ่ือใช้ในการจับสลาก 
ซึ่งเมื่อจับสลากได้ครัวเรือนแล้ว จึงท าการลงพ้ืนที่สอบถาม โดยการใช้วิธีการสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ
ลักษณะการด า เนินกิจกรรมโดยทั่ ว ไปของผู้ที่ พักอา ศัยอยู่ ใน พ้ืนที่ศึกษา เป็นการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา เช่น ลักษณะวิธีการ พฤติกรรม การกระท า การ
ปฏิบัติภารกิจในการด ารงชีวิต วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีต่ออาคารโบราณสถานที่มีคุณค่าในพ้ืนที่ศึกษา เป็นต้น 

2.กลุ่มประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นการใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับการสัมภาษณ์เป็นเวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง การใช้ตัวอย่างแบบเจาะจงนี้ใช้ส าหรับเลือกตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในย่านบางล าพู  โดย
คัดเลือกจากผู้น าชุมชนในย่านซึ่ งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คือ  สมาชิกสภาเขต จ านวน 2 คน นายก
ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน แขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด จ านวน 2 คน และ
ประธานกลุ่มองค์กรอิสระ จ านวน 2 คน   

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( Individual interviews) เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้
แสดงทัศนะอย่างอิสระ โดยผู้สัมภาษณ์ได้ก าหนดรูปแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  (Structured 
Interview) และด าเนินการจัดเตรียมค าถามในลักษณะของค าถามปลายเปิด และได้ท าการทดลองสัมภาษณ์ก่อน
การสัมภาษณ์จริงเพื่อทดสอบความชัดเจนของค าถาม โดยรูปแบบค าถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ชื่อ ต าแหน่งหน้าที่ อายุ อาชีพ   
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้พื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ศึกษา  
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้คุณค่าของอาคารโบราณสถาน  
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  

3 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการสัมมนากลุ่มย่อย  
ผู้วิจัยได้เชิญผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการหรือผู้แทนและผู้น าชุมชนไม่เป็นทางการหรือผู้แทนในแขวง

ตลาดยอดและแขวงชนะสงครามมาระดมความคิดเห็น และก าหนดแนวทางการการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าที่เหมาะสมร่วมกัน จ านวน 6 คน ประกอบด้วย ประธานชุมชนหรือผู้แทน จ านวน 2 คน 
ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้แทน จ านวน 2 คน และประธานกลุ่มองค์กรอิสระ จ านวน 2 คน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา
กลุ่มย่อยมีระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นคนละไม่เกิน 20 นาที และมีผู้สังเกตการณ์ในทีมของผู้วิจัยเพ่ือ
สังเกตพฤติกรรม ลักษณะการพูดให้ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละคนด้วย พร้อมทั้งดูแลอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ติดตามและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบริเวณรอบนอก 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมมนากลุ่มย่อยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน และผู้แทนหน่วยงาน
อิสระ  มาแสดงความคิดเห็นและให้แนวคิดร่วมกัน ร่วมหาข้อสรุปที่เป็นที่ตรงตามความประสงค์ของทุกฝ่าย  และ
ด าเนินการจัดเตรียมค าถามในลักษณะของค าถามปลายเปิด และได้ท าการทดลองสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริง
เพ่ือทดสอบความชัดเจนของค าถาม  โดยรูปแบบค าถามแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ชื่อ ต าแหน่งหน้าที่ อายุ อาชีพ   
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้พื้นท่ีและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา ความส าคัญ

ของอาคาร วิธีในการจัดการสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ในพ้ืนที่อาคารโบราณสถานและพ้ืนที่โดยรอบ 
และวิธีส่งเสริมคุณค่าพ้ืนที่ในเขตเมืองเก่า 

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เช่น ขั้นตอนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ วิธีการหรือเครื่องมือที่
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จะได้ข้อมูลส่วนมากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น การหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) อัตราส่วนร้อยละ (Percent) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนที่ต้องแสดง
ให้เห็นถึงปริมาณ เพ่ือจะได้สามารถเข้าใจถึงผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลได้น า
ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยวิธีการการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) ประเภทการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งที่ได้จากการสอบถาม การ
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สัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มมาเทียบเคียงกัน ซึ่งพบว่า แหล่งข้อมูลจากท้ัง 3 แหล่งมีข้อมูลเหมือนกัน จึง
แสดงได้ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมมามีความถูกต้อง จึงได้น าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 

   
ผลการวิจัย 

การศึกษา แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ย่านบางล าพู กรุงเทพมหานคร” 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลใน 3 ลักษณะ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนากลุ่ม สามารถ
สรุปและวิเคราะห์ผลได้ ดังนี้ 
 1.ผลประเมินศักยภาพทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถาน โดย
การศึกษาผลจากการปฏิบัติตัวของคนในชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ในย่านบางล าพู  

ลักษณะที่  1 เป็นการใช้แบบสอบถาม ในด้านการปฏิบัติตัวต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า จากกลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน จากแขวงชนะสงครามและแขวงตลาด
ยอด รวม 542 ราย จากที่ก าหนดไว้ 596 ราย สรุปได้ว่า ประชาชนมีการปฏิบัติตัวในเรื่องการเข้าร่วมประชุมใน
เรื่องการดูแลโบราณสถาน  การเข้าร่วมฝึกอบรมในการดูแลโบราณสถาน และปัดกวาดเช็ดถูโบราณสถาน ในระดับ
น้อย  การปฏิบัติตัวในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม การร่วมบริจาคในการอนุรักษ์และดูแล
โบราณสถาน และการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเมื่อพบเห็นโบราณสถานเสียหาย อยู่ในระดับปานกลาง  ส าหรับการ
ปฏิบัติตัวในเรื่องของการขีดเขียนข้อความบนอาคารหรือก าแพงโบราณสถาน และการวางสิ่งของบนอาคาร
โบราณสถาน ซึ่งเป็นข้อความในเชิงลบ ผู้วิจัยจึงให้คะแนนในเชิงกลับกัน และพบว่า การปฏิบัติตัวในเรื่องของการ
ขีดเขียนข้อความบนอาคารหรือก าแพงโบราณสถาน และการวางสิ่งของบนอาคารโบราณสถาน อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งหมายถึงว่า ไม่เคยปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเลย  

ลักษณะที่ 2 เป็นการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจาก
บุคคลในย่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จ านวน 7 ราย พบว่า การจัดการสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์และพ้ืนที่โดยรอบ สามารถสรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้  

ด้านการจัดการขยะ ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 4 ใน 7 คน ให้ความส าคัญในการจัด
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์และพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นให้เห็นถึงเรื่องปัญหาขยะในพ้ืนที่ของ
บางล าพู เนื่องจากพ้ืนที่บางล าพูมีการค้าและแหล่งบันเทิงเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ แต่ละวันจะมีปริมาณขยะมากมาย ทางส านักงานเขตพระนครได้ท าการจัดเก็บตามเวลาที่ก าหนด  
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ด้านการจัดการน้ าเสีย 5 ใน 7 ของผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการ
น้ าเสียในคลองบางล าพู เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคลองบางล าพูมีสภาพน้ าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น ขยะลอย
เพราะการปิดประตูน้ าจากภาครัฐ ท าให้น้ าในคลองบางล าพูไม่ถ่ายเท จึงได้ขอความร่วมมือจากทางทหารเรือ 
ผู้ประกอบการในย่านบางล าพู และประชาชนช่วยกันฟ้ืนสภาพคลองบางล าพูให้ใสสะอาด เช่น การใส่  EM ball 
การน าจักรยานบ าบัดน้ าเสียมาใช้ในคลอง เป็นต้น  

ด้านการปรับภูมิทัศน์ ทั้ง 7 ท่านได้ให้ความโดดเด่นไปที่ป้อมพระสุเมรุ และสวนสันติชัยปราการ ซึ่งแต่เดิม
พ้ืนที่สวนสันติชัยปราการได้ถูกใช้เป็นที่ท าการของหน่วยราชการ เมื่อหน่วยราชการย้าย จึงได้ถูกปรับปรุงให้เป็น
สวนสาธารณะที่อยู่รอบบริเวณป้อมพระสุเมรุ จึงท าให้ป้อมพระสุเมรุมีความโดดเด่นสง่างามมากขึ้น และเป็น
สถานที่ที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย เป็นพ้ืนที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ และชมความสง่างามของป้อมพระสุเมรุซึ่งเป็นอาคาร
โบราณสถานได้ใกล้และชัดเจน  

ลักษณะที่ 3 เป็นการใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจากได้เชิญผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการ
หรือผู้แทนและผู้น าชุมชนไม่เป็นทางการ จ านวน 6 ราย พบว่า การจัดการสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่อาคารโบราณสถาน จ าเป็นต้องอาศัยจากหลายฝ่ายทั้งจากชุมชน  หน่วยงานท้องถิ่น 
หน่วยงานทหาร และหน่วยงานระดับชาติ เพราะหากมีแต่เฉพาะความร่วมมือจากประชาชนเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่อาจ
จัดการพ้ืนที่ได้ดีและรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีก าลังและงบประมาณมาก ระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมมากขึ้น ส าหรับการจัดการพ้ืนที่อาคารโบราณสถานในย่านบางล าพูส่วนใหญ่ จะเป็นหน่วยงานเจ้าของ
พ้ืนที่ และเจ้าของอาคารในการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม  โดยชาวชุมชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด  
 ๒. แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ ทางประวัติศาสตร์และอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างสมดุลบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม  

ลักษณะที่ 1 เป็นการใช้แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้านการปฏิบัติตัวต่อการมีส่วนร่วม
ในชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน จากแขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอด รวม 542 
ราย จากที่ก าหนดไว้ 596 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 

ระดับการผลการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ประเด็นที่อยู่ในระดับน้อย (0 - 0.66) จ านวน 4 ประเด็น ตามล าดับ คือ ประเด็นของการเข้าร่วมวางแผน

จดักิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์ย่านบางล าพู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61 ประเด็นของการ
เข้าร่วมกลุ่มอาสาในการดูแลรักษาพ้ืนที่โบราณสถาน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 0.63 ประเด็นของการเข้าร่วมการ
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ประชุมของกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 และประเด็นของการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดูแล
อาคารโบราณสถานที่มีคุณค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.64  

ประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง (0.66 – 1.33) จ านวน 3 ประเด็น ตามล าดับ ดังนี้ ประเด็นของการ
แนะน าให้คนในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของอาคารโบราณสถาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.02 ประเด็นของการร่วมกิจกรรม
สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานที่มีคุณค่าในย่านบางล าพู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.09 และประเด็นของการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.16 

ลักษณะที่ 2 เป็นการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจาก
บุคคลในย่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จ านวน 7 ราย พบว่า  

การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโบราณสถาน เป็นเรื่องที่คนในพ้ืนที่ไม่ค่อยได้ท า
ร่วมกัน เนื่องจากอาคารโบราณสถานส่วนใหญ่มีภาคเอกชนเป็นเจ้าของ หรือหากอยู่ในความครอบครองของ
ภาครัฐ หน่วยงานที่อยู่ใช้อาคารโบราณสถานเป็นสถานที่ท างานก็จะเป็นผู้ดูแลรักษากันเอง  

การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม มีหลากหลายวิธี เช่น การประชาสัมพันธ์  การให้ความรู้  การจัด
กิจกรรมอนุรักษ์พ้ืนที่ การรับฟังความคิดเห็นหรือการร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งเรื่องร้องเรียนเป็นเสียงสะท้อนจาก
ประชาชนอย่างที่สุด เพราะประชาชนที่ประสบเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือพบความไม่ถูกต้องชอบธรรม ก็จะรวมตัวกัน
เพ่ือให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจในการจัดการ ได้ปรับปรุง แก้ไขความเดือดร้อนนั้นให้บรรเทาลง   

ลักษณะที่ 3 เป็นการใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจากได้เชิญผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการ
หรือผู้แทนและผู้น าชุมชนไม่เป็นทางการ จ านวน 6 ราย พบว่า  

ขั้นตอนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพ้ื นที่
ประวัติศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้หลายระดับ ในระดับชุมชนมีประธานชุมชนเป็น
ผู้น า ในระดับประชาคมหรือชมรมมีประธานประชาคมหรือชมรมเป็นผู้น า หรือกลุ่มจัดตั้งต่างๆ เช่น กลุ่มนักธุรกิจ 
กลุ่มผู้น าเครือข่าย ซึ่งมีผู้น าของกลุ่ม  ในระดับเขตพ้ืนที่มีตัวแทนจากประชาชน เช่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาเขต ในระดับจังหวัดมีตัวแทนจากประชาชน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ถือเป็น
ตัวแทนในภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาท รับฟังความข่าวสาร และแผนโครงการต่างๆ จากทางภาครัฐ ดังนี้  ขั้นตอน
แรก จึงควรเป็นเรื่องของการให้ความรู้ และความส าคัญของพ้ืนที่ในภาพรวม ชาวบ้านทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์  หากแต่ยังไม่ทราบว่า พวกเขาจะท าอะไรได้บ้าง เพราะเข้าใจว่า เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียว การ
ส่งเสริมความรู้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกด้วย  เพ่ือท าให้ประชาชนเข้าใจและตะหนักในการร่วมดูแลพื้นที่ 
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ต้องมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับอาคารโบราณสถาน การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูกสร้างหรือมีสิ่งก่อสร้างอาคาร
ใกล้โบราณสถาน  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารใกล้โบราณสถาน เป็นต้น เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถเข้าถึง
ขบวนการส่งเสริมในเรื่องต่อไป เช่น การถ่ายทอดความรู้ การปฏิบัติตามแผนบ ารุงรักษาโบราณสถาน  เป็นต้น   

เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรเป็นของจ าต้องและสัมผัสได้ ไม่ใช่มีแต่เพียงการประกาศวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือเสียงตามสายเท่านั้น การจัดการท านิทรรศการถาวรหรือมีหนังสือเผยแพร่ความรู้ควรเพ่ิมจุดเข้าถึง และ
สถานที่จัดต้องดึงดูดให้คนเข้าไป และควรมีการเพ่ิมนิทรรศการเคลื่อนที่ จดหมายข่าว ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
หรือการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดประชุมร่วมกัน รวมไปถึงการจัดตั้งเป็นกองทุนอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมย่านบางล าพูเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะนี้จะเป็นต้นแบบเมืองอนุรักษ์สภาพแวดล้อมได้ในกรุงเทพเลยทีเดียว 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้   
 1. การศึกษาทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมอาคารโบราณสถานที่ส าคัญของชุมชน 
แสดงให้เห็นว่า คนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษา ได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในเรื่องของการจัดการของเสียและน้ า
เน่าเสีย แต่การจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการรักษาอาคารโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในพื้นที่ศึกษา 
ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ประชาชนยังขาดความรู้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
เนื่องจากเห็นว่า เป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรเป็นผู้ปฎิบัติ  ซึ่งจะเห็นได้จากภาพรวมของประชาชน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 542 ตัวอย่าง จะมีการปฏิบัติตัวต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ย่านประวัตศาสตร์ของ

บางล าพูอยู่ในระดับน้อย ( x̄ = 0.63) ส่วนในกลุ่มของผู้แทนชุมชน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านนั้น พบว่า              
มีการตื่นตัวที่จะปฏิบัติตนในการการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและคนในชุมชนของตน และเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง โดยในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
ของกลุ่มนี้มีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สูงถึงร้อยละ 75  
 การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการของทฤษฎีสามเส้า ซึ่งได้น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยน าวิธี
การศึกษา 3 แบบ คือ การใช้แบบสอบถาม (Questioniars) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (indept interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถสรุปได้ว่า จากวิธีการศึกษา 2 ใน 3 ของแบบวิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 
ได้ผลเป็นไปในทางเดียวกัน ส่วนวิธีการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา จะให้
ความส าคัญและสนใจในการดูแลในระดับน้อย  
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 2. แนวทาง ขัน้ตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชน โดยพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพ่ือรักษาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 0.67) ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่อง
ของการร่วมกิจกรรมประเพณี การเข้ารับความรู้ด้านการอนุรักษ์ การปฏิบัติตนตามแนวทางการอนุรักษ์  

ส่วนในเรื่องของการเข้าร่วมประชุม หรือการแสดงความคิดเห็น หรือการเป็นอาสาสมัครดูแลอาคาร
โบราณสถาน ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยมาก เนื่องจากการประชุม การแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เปิดโอกาส
ให้เฉพาะผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการในประชาคมต่างๆ เข้าไปรับรู้และรับทราบเท่านั้น และยังไม่ได้มีการ
จัดประชุมประชาชนในภาพรวม ในกลุ่มของผู้แทนชุมชน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านนั้น ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการประชุมเป็นประจ า และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันทั้งในระดับผู้น าชุมชนด้วยกัน ระดับหน่วยงาน
ภาครัฐจากหน่วยต่างๆ ที่ได้มีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุม และการเข้าไปมีส่วนร่วมการจัดด าเนินการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของกลุ่มคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากว่า หน่วยงาน
ราชการได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและได้รับทราบปัญหาต่างๆ ผ่านผู้แทนประชาชน ผู้น าชุมชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยผู้แทนประชาชน ผู้น าชุมชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านจะได้น าข้อมูลข่าวสารและการแก้ปัญหาลง
ไปแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบได้ทั่วถึงและใกล้ชิดมาก  การที่ผู้แทนชุมชน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแสดงความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษา จึง
ได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่
ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชิญชวนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการของทฤษฎีสามเส้า เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนของการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า จากวิธีการศึกษา 2 ใน 3 ของแบบวิธีการศึกษา คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ได้ผลเป็นไปในทางเดียวกัน คือ ผู้แทนประชาชน ผู้น าชุมชน และปราชญ์
ชาวบ้าน จะสามารถรับทราบแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างถูกต้อง  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุวานิช อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี โรจนกนันท์ และ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ความรู้และข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการนี้  
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 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ม่วงน้อยเจริญ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าและแนวคิดในการแก้ข้อบกพร่องในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณ กรุงเทพมหานคร ที่ได้มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ความส าเร็จนี้อาจไม่เกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนและความช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไขจาก คุณ
พิสุทธศรันย์ ทองกุม คุณวิชยา แซ่ลิ่ม คุณสุมาลี ปานมาตร และคุณไกลวัล แก้วสิงห์ ซึ่งไม่เคยปฎิเสธหรือลังเลที่จะ
ช่วยผลักดัน และเสนอให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอตลอดมา 
 บุคคลส าคัญที่ขอบพระคุณอย่างที่สุด คือ คุณพ่อคุณแม่ (นายขวัญชัย-นางปราณี บุรีวงศ์) ที่มอบความรัก 
ก าลังใจ และสนับสนุน รวมถึงลูกชายทั้งสองคน (น้องโน้ตและน้องปุญย์) ที่คอยให้ค าปรึกษาแม่เรื่องภาษาอังกฤษ 
และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน จนสามารถด าเนินการได้จนส าเร็จ 
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การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค  บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

A study of Mural painting at  Srisattanake Temple Ban-Kangpla 
Chaiyapuk sub-District, mueng Loei District 

 

ไทยโรจน์  พวงมณ1ี ยุพดี  ชินพีระเสถยีร2 รวิภัค  ปรีชากุลด ารง3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลงาน

จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 2) ศึกษาสุนทรียศาสตร์ใน
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายจ านวน 18 คน ประกอบด้วย เจ้าอาวาส  นักวัฒนธรรม  ปราชญ์ชาวบ้าน  ชาวบ้าน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการให้ข้อมูล  ใช้แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกข้อมูล  การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย  ผล
การศึกษาพบว่า (1) ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างในวัดมักเรียกว่า “งานพุทธศิลป์” ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อและ
หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ส าหรับเป้าหมายในการสร้างขึ้นก็เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธาและเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ในพุทธศาสนา  การสร้างผลงานจิตรกรรมล้วนต้องการก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านความงามให้กับผู้คนในชุมชนและพร้อมที่จะเข้ามาประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ส าหรับ  (2) 
สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นเกิดจากการที่ช่างแต้มมีการสร้างความประสานสัมพันธ์ของรูปทรง
โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กับหลักธรรมค าสอนและเรื่องราวในพุทธศาสนาทั้งพุทธประวัติ ทศชาติ
ชาดก พระเวสสันดรชาดก ส่งผลท าให้ผู้คนมีแบบของการรับรู้ชื่นชมที่มาจากหลักการเดียวกันและมีความถูกต้อง  

 
ค าส าคัญ : สุนทรียศาสตร์,  วัดศรีสัตตนาค, จิตรกรรมฝาผนัง, ช่างแต้ม 
 
 
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย  Email : tjai-roj@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
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Abstract 
  This research was a qualitative research. The purposes were: 1) to study the Mural Painting 
in Wat Srisattanake. 2) to study aesthetic of Mural Painting in Wat Srisattanake. The target groups 
were 18 people including the abbots, the leaders’ communities, the local scholars and local 
people. The quantitative research instrument were interview forms, recorded data forms and 
discuss group. The collected data were analyzed by description. The result of the study were: 

1) The mural paintings were built and made by people believes and principles of 
Buddhism. were made for being a sign of  Buddhism and making people believe in Buddhism. 2)  
The aesthetic of Mural Painting were made by merging principles of Buddhism, the stories in 
Buddhism history and structure format of Buddhist Arts . 
 
Keywords : Aesthetics , Srisattanake Temple, mural paintings, Painter 
 
บทน า 
 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมล้าน
ช้าง ที่มีการเคลื่อนที่ของผู้คนผ่านการล่าอาณานิคมในแถบลุ่มแม่น้ าโขง  เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมของจังหวัดเลย
พบว่ามีหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ มีทั้งที่มีการรับรูปแบบและอิทธิพลทางด้านเนื้อหาเรื่องราวมาจาก
อาณาจักรล้านช้างและในพ้ืนที่ภาคกลาง 
 บ้านก้างปลาเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการตั้งมากว่า 383 ปีโดยชาวบ้านเชื่อว่าคนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอยู่คือ
นายพรานจากอาณาจักรล้านช้างที่เดินทางเข้ามาล่าสัตว์เมื่อเห็นว่าพ้ืนที่บ้านก้างปลามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ สัตว์และอยู่ใกล้แหล่งน้ าจึงอยู่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อย่างถาวรและมีการต้อนรับคนที่อพยพเข้ามาอยู่
จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นพร้อมกับกับมีการตั้งวัดขึ้น ส่วนชื่อบ้านก้างปลานั้นก็ได้มีการตั้งในภายหลังโดยพิจารณาจาก
พ้ืนที่และบริเวณที่เต็มไปด้วยป่าและต้นก้างปลาที่ขึ้นอยู่เต็มบริเวณห้วยหนอง คลองบึง โดยลักษณะเฉพาะของ
ต้นไม้ชนิดนี้คือล าต้นและกิ่งก้านมีการแผ่นขยายออกไปคล้ายก้างปลา  มีผลคล้ายไข่ผลแก่เมื่อร่วงหล่นจากต้นจะ
เป็นอาหารของปลาที่อาศัยร่มเงาของต้นไม้นี้ 
 วัดศรีสัตตนาคตามบันทึกของวัดพบว่ามีการสร้างมาราวปีพุทธศักราช 2206 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี
พุทธศักราช 2225 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต้” มีพ้ืนที่ของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ 6 ไร่  ชื่อวัดศรีสัตต
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นาค มีความหมายถึง ความเป็นใหญ่ สามารถแยกค าออกได้เป็น “ศร”ี หมายถึง  สิริมงคล ค าว่า “สัตต” หมายถึง 
เจ็ด ส่วนค าว่า “นาค” หมายถึง งูใหญ่ในต านาน ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของชุมชน ดังที่ นัยนา อรรจนาทร 
(2551 : 34)  ได้ศึกษาและพบว่า การที่ชาวบ้านเรียกว่า ศรีสัตตนาค นั้นเป็นเพราะมีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า มี
พญานาคมาปรากฏกายให้เห็นโดยปรากฏกายในบริเวณพ้ืนที่ด้านหลังสิมในทุกๆปี และชาวบ้านก็ร่วมกันแก้เคล็ด
เพ่ือไม่ให้พญานาคมาร่วมกวนด้วยการตั้งใช้วัดใหม่เป็น “วัดศรีสัตตนาค” ซึ่งเมื่อเปลี่ยนชื่อใหม่พญานาคก็ไม่รวบ
กวนและปรากฏกายให้เห็นอีกเลย 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “วัด” จะหมายถึงพ้ืนที่เฉพาะที่มีความศักดิ์สิทธิเป็นพ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  
โดยการสร้างวัดเริ่มขึ้นที่ประเทศอินเดียที่นิยมสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเจ้าจักรพรรดิและของผู้ทรงคุณธรรมใน
ศาสนา ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน กษัตริย์และผู้นับถือพระองค์ก็ได้น าเอาพระบรมสารีริกธาตุ
บรรจุไว้ในสถูปที่สร้างขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนมาสักการบูชา เมื่อมีคนเข้ามามากขึ้นจึงเกิดการสร้างวัดที่มี
องค์ประกอบอ่ืนๆเข้ามา เบญจมาศ แพทอง (2537 : 104-105) กล่าวว่า การสร้างวัดในพุทธศาสนานั้นมี 2 
ลักษณะคือ การสร้างวัดพุทธเจดีย์ที่ใช้ส าหรับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และวัดอนุสาวรีย์ที่มีการบรรจุอัฐของ
บุคคลต่างๆ  แต่เดิมนั้นจะไม่มีการสร้างโบสถ์หรือกุฏิ แต่เมื่อพุทธสาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้น พระภิกษุสงฆ์ก็มีจ านวน
มากขึ้นจึงมีการสร้างสิมและมีการก าหนดขอบเขตพัทธสีมาขึ้นเพ่ือจ ากัดเป็นเขตท าสังฆกรรมของพระสงฆ์ การ
สร้างวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลานั้นผู้เกี่ยวข้องมักมีการเลือกพ้ืนที่ตั้งให้อยู่ในชุมชนหรืออยู่แม่น้ า มีการจัดวางผังไป
ตามสภาพภูมิประเทศและทางสัญจรเป็นหลัก  แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของการหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก 
เนื่องจากทิศทางของวัดไม่มีก าหนดไว้ในพระธรรมวินัย (พระสมัชรินทร์  ประเสริฐแก้ว, 2549 : 5) ภายในวัดมีการ
สร้างถาวรวัตถุที่สนองตอบต่อความเชื่อในพุทธศาสนา ประกอบด้วยสิม ศาลาการเปรียญ หอระฆัง กุฏิ 
พระพุทธรูปอันเป็นพระประธานของวัด ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนในการบรรยากาศทางพุทธศาสนาได้เป็น
อย่างดี 

ค าว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” หมายถึง ผลงานการวาดภาพระบายสีที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์
ความรู้สึกและจินตนาการของช่างแต้มโดยมีเป้าหมายเพ่ือการสื่อสารและสะท้อนประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่ได้กระทบหรือสัมผัสมาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและ
หลักธรรมค าสอน  

การสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังในเขตชนบทนั้นมักมีการน าเรื่องราวของขนบประเพณีร่วมระหว่างพุทธ
ศาสนากับพราหมณ์ จึงมีการดึงเอาคติความเชื่อเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบที่สามารถรับรู้ได้ เช่น คติการวาง
ต าแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนังบนบนสิม เช่น ด้านหลังพระประธานมักเป็นภาพเรื่องราวของการประสูติ ตรัสรู้ ปริ
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นิพาน สวนผนังตรงกันข้ามมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารผจญ  เช่นเดียวกับความเชื่อในเรื่องของความงามเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่แต่ละยุคสมัยมีการก าหนดขึ้นมาแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนและชุมชน เช่น การเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังด้วยสีคราม สีเหลืองที่ได้มาจากธรรมชาติของช่างแต้มในภาคอีสาน นอกจากนี้ สันติ เล็กสุขุม 
(2548 : 321-328) กล่าวว่าเรื่องราวที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง มักไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โดยเรื่องราวของพระพุทธองค์นั้นช่างแต้มจะมีการปรุงแต่งด้วยการเสริมพุทธ
บารมีให้กับพระพุทธองค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ามาท าบุญที่วัด 
 ส าหรับสุนทรียศาสตร์แล้วเป็นศาสตร์ทางปรัชญาที่ศึกษาด้านคุณค่าที่อยู่ในผลงานศิลปกรรมและ
ธรรมชาติ โดยจะมีการค้นหาความหมายและเกณฑ์ในการตัดสินความงาม (ศรีนิวาสัน, จี, 2545 : 2-3) โดยแนวคิด
เกี่ยวกับต าแหน่งของความงามเชิงสุนทรียศาสตร์นั้นมาจากแนวคิดที่ว่า (1) ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุและ
เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับวัตถุ เช่น จากทรวดทรง สีและเป็นความงามท่ีมีอยู่ตลอดไป ซึ่งแนวทางการพิจารณาความงาม
จะดูจากหน้าที่ของสิ่งนั้นได้ท าหน้าที่ให้ส าเร็จ (2) ความงามเป็นความรู้สึกเพลินเพลิน หรือ จิตนิยม ที่เชื่อว่าการรู้
ความงามจะเกี่ยวข้องกับตัวผู้รับรู้โดยมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด จิตส านึกและการน าเอาประสบการณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์เข้ามาช่วยคิดและตัดสิน และ (3) ความงามเป็นคุณสมบัติร่วมระหว่างวัตถุนิยมกับจิตนิยม โดย
คุณค่าจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของผู้ชมกับสิ่งที่ผู้ชมสนใจ (พ่วง มีนอก, 2536 : 382) 
ส าหรับเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าความงามในเชิงสุนทรียศาสตร์นั้นสามารถตัดสินใจได้หลายแนวทางทั้งเชิงปรัชญา  
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา  จิตวิทยา  ทฤษฎีศิลปะ ซึ่งแต่ละศาสตร์ที่น ามาเชื่อมโยงกับสุนทรียศาสตร์ก็จะมี
เงื่อนไขในการมองคุณค่าท่ีแตกต่างกันออกไป  (สมเกียรติ์  ตั้งนโม, ม.ป.ป. : 37-38) 

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนขึ้นบนผนังสิมในวัดสามารถท่ีจะช่วยพัฒนาให้ผู้คนได้ซึมซับรสพระธรรม
ผ่านรูปแบบและเนื้อของผลงานที่ผู้สร้างได้ถ่ายทอดและสื่อสารให้มีการรับรู้ในรูปลักษณ์และเทคนิควิธีการต่างๆจน
เป็นผลงาน รวมถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์บางอย่างเพ่ือที่จะสะท้อนความเชื่อและความศรัทธาอันเป็นการยก
ย่องเทิดทูลพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นสิ่งเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนนับแต่อดีตที่ผ่านมา ซึ่งช่างมักน าเอา
หลักธรรมค าสอนและหลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาสร้างเป็นเนื้อหาเรื่องราวพร้อมกับการเลือกวัสดุมาเป็นสื่อ
ในการถ่ายทอดให้เห็นถึงคุณค่าและความหมาย ส่งผลท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณและพระสังฆคุณมากขึ้น นอกจากนี้นักวิชาการอย่าง ธีระพงษ์  สารภัญญ์ ,2545 ; บทคัดย่อ) สุมาลี 
เอกชนนิยม (2540 : บทคัดย่อ) พระมหาอุดม ปญญาโภ (อรรถศาสตร์ศรี) (2547 : บทคัดย่อ) ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า ส่วนใหญ่ผลงานจิตรกรรมฝาผนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามักมีความงาม
ในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ ส าหรับความงามที่สัมผัสรับรู้ได้จะมาจากการน าเสนอผ่านรูปแบบให้ปรากฏขึ้นเป็น
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รูปร่าง รูปทรง สี ผิวสัมผัสที่ผสมผสานจนเกิดการรับรู้ถึงความเหมาะสมลงตัวตามหลักการของการจัดวางภาพ  
เช่นเดียวกับความงามในเชิงเนื้อหาที่แสดงบทบาทให้ผู้สัมผัสเห็นถึงความงามตามความเชื่อที่แฝงอยู่ในจิตส านึก
ของผู้รับสัมผัสผลงานนั้นๆ 
 จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าวัดศรีสัตตนาคเป็นวัดหนึ่งในเขตเมืองเลยที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน 
มีรูปแบบของการถาวรวัตถุที่มีลักษณะเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนในชุมชนและช่างพ้ืนบ้านทั้งพระพุทธรูป สิม 
ภาพเขียนบนผนังสิมและงานตกแต่งประดับประดาอ่ืนๆที่ส่งผลให้ผลงานศิลปกรรมเหล่านี้เกิดความงามและมี
คุณค่าทางความเชื่อและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรี
สัตตนาค บ้านก้างปลา อ าเภอเมือง จังหวัดเลยส าหรับการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสู่ฐานข้อมูล
ของวัดสู่การท่องเที่ยวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตนาค บ้านก้างปลา อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 2. เพ่ือศึกษาสุนทรียศาสตร์ที่อยู่ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมฝาผนัง 

   จิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นผลงานที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิด และทักษะทางฝีมือของช่างเขียนเป็น
อย่างดี   ซึ่งภาพเขียนแต่ละภาพที่ช่างแต้มพ้ืนบ้านได้รังสรรค์ขึ้นมาต่างก็มีความเชื่อว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทางพุทธศาสนา  หลักธรรมค าสอน  พุทธประวัติ คติสอนใจ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนร่วมสมัยที่ช่างแต้ม
ได้มีการสอดแทรกไว้ในภาพ ช่างแต้มถือถือว่ามีความส าคัญต่อการท าให้เกิดภาพของผลงาน  นอกจากนี้ยังมี
ความส าคัญในการเป็นผู้สร้างสื่อโน้มน าใจให้กับผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ เกิดแง่มุมแห่งความบันเทิงใจ  ได้แง่คิด เกิด
คติสอนใจและคุณธรรมต่อผู้พบเห็น  พร้อมทั้งในการเขียนนั้นช่างเขียนก็จะมีการสอดแทรกภาพแห่งวิถีการด าเนิน
ชีวิตอีสาน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และถ่ายทอดแง่มุมด้านความเชื่อของช่างเก่ียวกับบาปบุญ  นรก สวรรค์ตาม
เนื้อหาเรื่องราวในไตรภูมิถกถา  จึงได้มีการน าความเชื่อเหล่านั้นมาคิดวางแผนสร้างเป็นภาพเขียนเพ่ือเป็นเครื่อง
เตือนสติและเตือนจิตใจผู้พบเห็นได้เกิดความกลัวและสร้างความศรัทธาต่อพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์  
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  การวาดภาพบนผนังสิมนั้นจึงเป็นการสื่อสารและเล่าเรื่องโดยอาศัยภาพวาดและตัวอักษรเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างช่างแต้มกับผู้ชม จากแนวคิดจิตรกรรมฝาผนังอีสานได้กล่าวถึงการสร้างและวาด
ภาพบนผนังเพ่ือพิธีกรรมและมาจากแรงจูงใจคนสร้างเป็นส าคัญ  เรื่องราวของฮูปแต้มที่เขียนเป็นการเลียนแบบ
ของจริงนั้น มักเป็นเรื่องพิธีกรรม การใช้ชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นๆ การน าเสนอเรื่องที่วาดเป็นการสื่อความหมาย
ในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ แม้วัฒนธรรมการเขียนฮูปแต้มบนฝาผนังสิมในภาคอีสานไม่ได้มีการสืบทอดมาจาก
วัฒนธรรมการเขียนภาพบนผนังถ้ าโดยตรง แต่คติในการสร้าง ฮูปแต้มบนฝาผนังสิมนั้นไม่ใช่เป็นไปเพ่ือความ
งดงามอย่างเดียว แต่การวาดภาพบนผนังสิมยังถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยสั่งสอน  อบรมผู้ชมให้เห็นด้วย
และคล้อยตามหลักการของพุทธศาสนา รวมทั้งภาพเขียนนั้นยังแสดงออกถึงความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นด้วย 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 
 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความงาม เป็นส่วนหนึ่งของ
ปรัชญาตะวันตกท่ีมีรากเหง้ามาจากปรัชญากรีกโบราณ  อันเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องของการแสวงหาหรือความรัก
ในภูมิปัญญา (Love of Wisdom) อาจกล่าวได้ว่า “สุนทรียศาสตร์” ก็คือสาขาปรัชญาที่ว่าด้วยความงามและสิ่งที่
งาม ทั้งที่อยู่ในผลงานศิลปะและธรรมชาติ โดยมีการศึกษาผ่านประสบการณ์ทางด้านคุณค่าของความงาม และ
มาตรฐานการตัดสินใจว่า อะไรงาม หรืออะไรไม่งามนั่นเอง นอกจากนี้ ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” ยังมีความหมายอีก
หลายลักษณะดังที่มีนักวิชาการได้นิยามไว้ดังนี้  ( วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546 : 28) แพทริก (Patrick) นิยามว่า 
สุนทรียศาสตร์ คือ การค้นหาความหมายของความพึงพอใจทางสุนทรียะ  ลักษณะวัตถุวิสัยหรือจิตวิสัยของความ
งาม ธรรมชาติของความงาม ก่อก าเนิดและธรรมชาติของแรงกระตุ้นให้เกิดศิลปะ 
 ค าว่า“สุนทรียศาสตร์” ถือว่าเป็นค าที่มีลักษณะเชิงนามธรรมและเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก การ
สรุปหาความหมายที่แน่นอนจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะมนุษย์แต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่เหมือนกัน และ
แต่ละคนก็ยังจะมีความรู้สึกเฉพาะและเป็นของตนเองด้วย ดังนั้นความรู้สึกต่อเรื่องของความงามของผู้รับสัมผัสจึง
จ าเป็นต้องน าเรื่องของประสบการณ์เดิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “ประสบการณ์จะช่วยสอนให้มนุษย์
รับรู้อะไรต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาพร้อมกับการกระทบรู้ได้โดยง่าย แต่ถ้าหากมนุษย์ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน แม้ว่า
ดนตรีจะบรรเลงท านองและจังหวะได้ไพเราะสักเพียงใดก็หาได้มีประโยชน์อันใดต่อมนุษย์คนนั้นไม่” ดังนั้นหากไม่
มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความรู้ทางศิลปะมาก่อน สุนทรียะก็คงไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกของมนุษย์ 
ดังค ากล่าวที่ว่า “ความงามจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีจิตใจที่งดงามมาก่อนเช่นกัน” (ธวิท  วงษ์พลาย, 2552 : 28-38) 
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้สุนทรียศาสตร์มีเป้าหมายเพ่ือ 1) สร้างความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความหมายของค าว่า 
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“ความงาม” 2)  ตอบปัญหาในบางประเด็นที่เรื่องของ “ความงาม” เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ  เช่น เมื่อไหร่
ความงามจึงจะเกิด  ศิลปะแบบใดจึงจะเรียกว่า “ศิลปะท่ีมีคุณค่า” “ทุกคนเป็นศิลปินได้หรือไม่” 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1.ประชากรเป้าหมาย จ านวน 18 คนประกอบด้วย  เจ้าอาวาส  นักวัฒนธรรม  ปราชญ์ชาวบ้าน  ก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน  
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล(Field Note)  แบบสัมภาษณ์ (Interview 
form) การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานกับผู้น าชุมชนและประชากรเป้าหมาย  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 5. การน าเสนอข้อมูล  แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
  1. บริบทวัดศรีสัตตนาค 

 วัดศรีสัตตนาคตั้งอยู่เลขที่ 95  หมู่ที่ 3  บ้านก้างปลาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยพฤกษ์  เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ และมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังอันเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับนาค มี
ประวัติความเป็นมาว่าสร้างวัดขึ้นในปี 2206  โดยคนชาวลาวชื่อท้าวตุ่นและท้าวอ้น โดยรับด าริจากผู้ครองเมือง
หลวงพระบาง ประเทศลาว มีการเดินทางเข้ามาดูท าเลที่ตั้งใกล้ลุ่มแม่น้ าเลยที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ า
และป่าไม้ยืนต้น มีความร่มรื่น มีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการน ามาสร้างศาสนสถาน เช่น ดินเหนียว ทรายที่ละเอียดที่อยู่
ตามริมน้ าและป่าไม้ที่มีขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ภายในวัดศรีสัตตนาคมีอาคารและศาสนาสถานที่ใช้ในการอยู่
อาศัยและประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาประกอบด้วย สิม หอระฆัง ศาลการเปรียญ  พระธาตุ รวมถึงงานปูน
ปั้นขนาดใหญ่อย่างหลวงพ่อค าตันที่ประดิษฐานอยู่ในสิม  ส าหรับการปกครองของวัดที่ผ่านมานั้นมีเจ้าอาวาส
ปกครองวัดอยู่ 12 รูป รูปปัจจุบันที่เป็นเจ้าอาวาสคือพระอธิการสถิต ฐิตธมฺโม 

2. ผลงานจิตรกรรฝาผนังที่อยู่ในวัดศรีสัตนาค สร้างขึ้นบนฐานความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนา 
โดยเจ้าอาวาสของวัดและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านทั่วไปมีส่ วนร่วมใน
การวางแผนและด าเนินการสร้างขึ้นมา   
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   ผลงานจิตรกรรมฝาผนังหรือการวาดภาพบนผนัง หรือ ฮูปแต้ม เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือน าเสนอ
เรื่องราวพุทธประวัติและหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบ
พิธีกรรมในวัดได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธองค์ผ่านภาพเขียนที่ช่างแต้มได้เขียนไว้  และการเสริมเติม
แต่งในตัวสิมและศาลาการเปรียญซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในวัดให้มีความงดงามและสามารถใช้ความงามนี้โน้มน า
จิตใจของพุทธศาสนิกชนที่อยู่แวดล้อมให้เข้ามาในวัด  ส าหรับฮูปแต้มในการวิจัยครั้งนี้  ช่างเขียนมีการเขียนลงบน
ผนังด้านสิมนอก 3 ด้านและบริเวณผนังด้านหลังองค์พระประธานในศาลาการเปรียญ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 เนื้อหาเรื่องราว ที่ช่างแต้มเขียน ประกอบด้วยเรื่องพุทธประวัติ เรื่องทศชาติชาดก  และพระ
มาลัย ส าหรับเนื้อหาเรื่องราวพุทธประวัตินั้นมีการเขียนที่ผนังสิมด้านนอกมี 21 ปริเฉท ประกอบด้วย เสด็จผ่าน
กรุงราชคฤห์  ทรงศึกษากับอฬารดาบส  นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส  ทรงรับหญ้าคา  ท้าวโลกบาลถวายบาตร  
สู่ป่าอิสสิปตนะ  พระเจ้าพิมพ์พิสาร  บ าเพ็ญทุกขกริยา  ทรงลอยถาด สามธิดามารลวงล่อ สองพานิชถวายข้าว
สัตต โปรดเบ็ญจวัคคีย์ ประลองศิลปศาสตร์  ประทานปัจฉิมโอวาท โปรดอุปกาชีผา โปรดชฏิล  โปรดยศสกุลบุตร  
วันตรัสรู้  แม่ธรณีบิดโมลี  เทวทัตกลิ้งหิน  ห้ามมิเสด็จ ลวงว่าไปค้างวัด เนื้อหาเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึง
อิทธิฤทธิ์และปาฎิหาริย์ที่เหนือกว่าคนธรรมดาของพระพุทธองค์ ช่างเขียนจึงมีการวาดเปลวรัศมีบริเวณเหนือพระ
เศียร โดยเฉพาะตอนแม่ธรณีบิดมวยผมช่างเขียนได้น าเสนอเนื้อหาของกองทัพพญามารพร้อมด้วยอาวุธมากมาย มี
การจัดวางต าแหน่งของเนื้อหาเรื่องราวด้านล่างใต้พุทธบัลลังก์ให้มีแม่ธรณีบีบน้ าไหลออกมาท่วมท้นกลุ่มพญามาร
ส่งผลท าให้พ่ายแพ้แก่พุทธบารมีของพุทธองค์ 

 ส่วนผนังด้านหลังองค์พระประธานในศาลาการเปรียญนั้นช่างได้เขียนเรื่องราวพระมาลัย พระ
อรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในมาลัยสูตรซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ภิกษุชาวลังกาแต่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2060 ที่กล่าวถึงพระมาลัย
ว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหิรเดินอากาศได้ ได้เดินทางไปโปรดสัตว์นรกยังนรกภูมิ และเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพ่ือน าดอกบัวของมาณพผู้หนึ่งไปบูชาพระจุฬามณี และการสนทนาธรรมกับพระอินทร์และพระศรีอาริยเมตรไตรย์ 
โดยทั้ง 2 เหตุการณ์นั้นพระมาลัยได้มีการน าข่าวสารจากการไปทั้ง 2 ภพภูมิมาบอกกล่าวของกับญาติโยมด้วย 
  2.2  รูปแบบการเขียนภาพ  ช่างจะมีการแบ่งผนังออกเป็นช่องแล้วบรรจุเรื่องราวลงในพ้ืนที่ว่างของ
แต่ละช่องพร้อมกับการระบุเรื่องราวในช่องเหล่านั้นว่าเป็นตอนใด  โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ส่วนบนเป็นเรื่องราวพุทธ
ประวัติ สื่อวัสดุที่น ามาใช้ในการเขียนนั้นช่างแต้มจะใช้สีน้ าหรือสีพลาสติกสมัยใหม่มาเขียนเพียงไม่กี่สี เนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชน   
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3. สุนทรียศาสตร์ที่อยู่ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคถูกสร้างขึ้นบนฐานของหลักการและเรื่องราวในพุทธศาสนา ช่าง
ผู้สร้างและผู้เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงการสืบสานพระพุทธศาสนาให้อยู่
คู่กับชาวบ้านในชุมชน  ผลงานที่ถูกสร้างข้ึนจึงมาจากพลังแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ช่างจึงมี
การผลิตสร้างข้ึนมาอย่างงดงามที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยถ่ายทอดผ่านการการวาดภาพระบายสี  โดยสุนทรียศาสตร์ใน
งานจิตรกรรมฝาผนังนั้นช่างแต้มได้แสดงออกและสื่อสารผ่านเส้น สี รูปร่าง รูปทรงของภาพที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนที่
เน้นความเรียบง่ายในรูปแบบของการเขียนและการน าเสนอรูปทรงโครงสร้างของภาพให้มีลักษณะเป็นแบบชาวบ้าน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเรื่องการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดศรีสัตตนาค 
 วัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ส าคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆ์มีการสร้างสัญลักษณ์ใน
เชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้ส าหรับการประกอบพิธีกรรม การสร้างศาสนสถานขึ้นส าหรับการเป็นสัญลักษณ์และเป็นตัวแทน
การกราบไหว้บูชาล้วนเป็นสิ่งที่จะท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจเรื่องราวและหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น  ดังนั้นผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนขึ้นในวัดจึงมีการผสมผสานร่วมกับความเชื่อในเรื่องของเนื้อหา
เรื่องราว ความงาม และรูปแบบของผลงานที่ช่างแต้มต้องการสื่อสารความคิด อารมณ์และความรู้สึกตามแนวทาง
ของพุทธศาสนา จากการศึกษายังพบว่า ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ล้วนสร้างขึ้นบนฐานของความเชื่อ ในเรื่องของ
ความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นพ้ืนที่เฉพาะของพระพุทธองค์ จึงมีการผสมผสานและตกแต่งความงดงามลงไปใน
องค์ประกอบต่างๆให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด  มีการสร้างภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูมีขนาดใหญ่ ลักษณะของเส้นสี
รูปทรงโครงสร้างให้มีลักษณะเฉพาะตามต ารามหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ  พร้อมกับมีการแฝง
ความคิดเชิงปรัชญาผ่านมุมมองของสายตาพระพุทธรูปที่มองต่ าลงมา เมื่อพุทธศาสนิกชนกราบไหว้และมองไปที่พระ
พักตร์ก็จะเกิดความรู้สึกถึงความเอ้ืออาทรและความห่วงใยของพระพุทธองค์ (สุรศักดิ์  เจริญวงศ์, 2538 : 59-60) 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังบนสิมวัดศรีสัตตนาคนั้นช่างพ้ืนบ้านพยายามที่จะเขียนให้พุทธศาสนิกชน
สามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ถึงแม้ว่ารูปทรงโครงสร้างของพระพุทธเจ้าในตอนต่างๆในพุทธประวัติจะบิดเบี้ยว
และไม่ได้รูปทรง  แต่ก็เห็นถึงความจริงในแง่ของการสร้างเพ่ือการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ต่อไป 
โดยเฉพาะการเน้นให้รูปทรงของพระพุทธองค์มีความแตกต่างไปจากบุคคลปกติ  ซึ่ง สันติ เล็กสุขุม (2548 : 321-



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

24 

 

328) กล่าวว่า การเขียนภาพพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเป็นตอนใดช่างจะมีการปรุงแต่งด้วยการเสริมและเพ่ิมพุทธบารมี
และปาฎิหาริย์ ซึ่งส่งผลท าให้เรื่องราวบนงานจิตรกรรมฝาผนังสิมในวัดศรีสัตตนาคมีลักษณะเป็นกึ่งนิทานปรัมปรา 
 2. สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค ล้วนถูกช่างพ้ืนบ้านน าเสนอมาพร้อมกับ
เนื้อหาเรื่องราวและรูปแบบ ช่างมักสร้างให้ผลงานเหล่านี้มีความงดงามด้วยการใช้และการจัดวางองค์ประกอบทาง
ศิลปะให้มีการประสานสัมพันธ์กันตามหลักการออกแบบจัดวางจนเกิดความเป็นระเบียบ ความลงตัว และท้ายสุด
ของผลงานคือความงามที่ช่วยส่งผลต่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดการรับรู้ เกิดประสบการณ์และเห็นคุณค่าของผลงาน
เหล่านี้จนเกิดการตระหนักถึงความเชื่อความศรัทธาตามสิ่งที่ช่างต้องการสื่อสารและสร้ างการรับรู้ให้เกิดขึ้น นัก
ปรัชญาอย่าง กีรติ บุญเจือ (2542 : 198) กล่าวว่า ด้วยคุณลักษณะของผู้ที่สัมผัสผลงานจิตรกรรมฝาผนังนั้น
สามารถที่จะค้นหาความงามได้ด้วยการตั้งค าถามเพ่ือการสร้างประสบการณ์รับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ เช่น ช่างแต้ม
ผู้สร้างมีสิ่งเร้าใดในขณะที่สร้างความงามผ่านงานนั้น หรือการตั้งค าถามว่าความงามอยู่ตรงไหนและอยู่อย่างไร  ซึ่ง
การตั้งค าถามและการหาค าตอบด้วยตนเองหรือการสนทนากับคนอ่ืนๆจะช่วยท าให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงจากสิ่ง
หนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ท าให้เกิดการเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่สัมผัสมากขึ้น   ดังเช่น การระบายสีพระพุทธรูปองค์ทอง
อร่ามในตอนมารวิชัยที่มีเรื่องของความมีชัยชนะเหนือมาร โดยมีการสื่อสารผ่านรูปทรงมีลักษณะนั่งขัดสมาธิ วาง
พระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นไว้บนหน้าตัก วางพระหัตถ์ขวาไว้บนพระชานุให้ฝ่ามือคว่ าลงและชี้ลงด้านล่าง อันมี
ความหมายที่แสดงให้เห็นถึงมาร ที่หมายถึง “กิเลส”  พระพุทธองค์ทรงอยู่เหนือกิเลสทั้งปวงหลังจากที่พระพุทธ
องค์ได้ตรัสรู้แล้ว  ส าหรับการที่พระพุทธองค์ทรงชี้นิ้วไปที่พ้ืนดิน มีความหมายถึงนับตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว
พระพุทธองค์ก็ได้อยู่เหนือโลก เหนือโลกียะและพระพุทธองค์จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว  
 การรับรู้สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดศรีสัตตนาคนั้นผู้สัมผัสจ าเป็นต้องมีผัสสะเป็น
พ้ืนฐานและไม่ควรมีข้อจ ากัดอยู่เพียงความสามารถในการสัมผัสได้เท่านั้น แต่ผู้สัมผัสควรมีความรู้ความเข้าใจและ
มีประสบการณ์ทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เพราะในงานจิตรกรรมฝาผนังนั้น การสร้างขึ้นมาของ
ช่างแต้มก็มักจะแฝงไว้ด้วยแง่คิดในเชิงปรัชญาเพ่ือให้ผู้สัมผัสมีการคิดเชื่อมโยงต่อไป  ซึ่ง ไพฑูรย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 
(2541 : 141-145) มีความเห็นว่าผลงานจิตรกรมฝาผนังมักถูกช่างสร้างเงื่อนไขหรือนัยยะแอบแฝงขึ้นเพ่ือให้ผู้
สัมผัสสามารถปลุกเร้าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในให้ตื่นตัว ซึ่งเรียกภาวะนี้ว่า “สถายิภาวะ” อย่างไรก็ตามการเกิด
สภาวะของการรับรู้สุนทรียศาสตร์นั้นมักเกิดจากกระบวนการรับรู้ของความรู้สึกที่จะน าเข้าสู่สภาวะของการสร้าง
เงื่อนไขของความซาบซึ้ง (Appreciation) ที่มาพร้อมกับการบอกเล่า การเรียนรู้จากการอ่าน การจ าผ่านการคิด
วิเคราะห์จนน าเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรมนั้นๆจนท าให้ผู้สัมผัสนั้นสร้างประสบการณ์การที่
มีเอกภาพขึ้นเฉพาะตน (สุชาติ  สุทธิ, 2543 : 80) ซึ่งปรากฏการณ์การเห็นคุณค่าในสุนทรียศาสตร์นี้มักโน้มน าคน
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ให้เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในจิตใจเช่นความละเอียดอ่อน ความประณีต ความเมตตาและความเสียสละเห็นอก
เห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก ซึ่งพฤติกรรมทางความรู้สึกเหล่านี้ก็มาจากการสัมผัสกับผลงานที่ช่างได้สร้างสภาวะ
แห่งความงามให้สัมผัสและรับรู้ได้จริง (วิทย์ วิศย์เวท, 2542 : 140-141) ดังนั้นในงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านนอก
สิม และในศาลาการเปรียญวัดศรีสัตตนาคจึงมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ทางการมองเห็นขึ้นกับพุทธศาสนิกชนใน
สภาวะของความเงียบจากการฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งสายตาก็จะเลือกที่จะรับรู้เรื่องราวที่อยู่บนผนังสิมพร้อมกับกา ร
คิดวิเคราะห์และการตั้งค าถามในสิ่งที่รับรู้นั้นผ่านเส้น สี รูปร่าง รูปทรงโครงสร้างของผลงานนั้น ดังเช่นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในศาลาการเปรียญหรือหอแจกที่เขียนด้วยสีน้ ามัน ที่มีการใส่สัญลักษณ์ของการ
เหาะเหินเดินอากาศให้กับพระมาลัย รวมทั้งการเปรียบเทียบให้เห็นสีสันที่สดใสระหว่างภาพของแดนนรกและภาพ
ของแดนสวรรค์ที่มีบรรยากาศของสีที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งก็ย่อมสร้างความรู้สึกที่งดงามให้กับผู้สัมผัสและ
สามารถที่โน้มน าไปสู่การกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ความเกรงกลัวในอ านาจแห่งรูปทรงและเนื้อหาเรื่องราวนั้น 
 อย่างไรก็ตามสุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคที่เกิดขึ้นก็ล้วนมาจากการถูกช่าง
ผู้สร้างผลงานเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อในพุทธศาสนาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่การสร้างรูปทรงที่เป็นรูปธรรมและ
จับต้องได้ขึ้น ซึ่งผลงานจึงปรากฏขึ้นมาในเชิงพุทธศิลป์ ความหมายที่ผู้รับจะแปลความจึงไม่เกิดความคลาดเคลื่อน
หรือแปลความไปได้อย่างหลากหลาย เหตุเพราะผลงานสร้างขึ้นตามหลักธรรมค าสอนที่เป็นจริง หลายภาพของ
งานจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์อันวิเศษขององค์คถาคตที่เป็นมณฑลแห่งธรรมเป็นรหัสสัญลักษณ์
แห่งการเรียนรู้ เป็นสื่อแสดงสภาวะวิมุตติ การหลุดพ้นจากสังสารวัฎ เป็นภาพของความงามความกลมกลืนและ
เต็มไปด้วยความกรุณาที่ผ่านการสั่งสมบารมีมาอย่างสมบูรณ์ ถือว่าเป็นปุริสลักษณะที่มีการพัฒนาผ่านรูปแบบและ
สุนทรียศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ท่ีน าทางไปสู่การสร้างรูปทรงและรูปแบบสืบต่อกันมา ผลงานจิตรกรรมผาผนังจึงเป็น
ข้อมูลข่าวสารอันประเสริฐของพระพุทธองค์ เป็นสื่อที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนโน้มน าสู่พุทธศาสนาก้าวหาภาวะแห่ง
ธรรมสู่กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้น (วราพร ศรีสุพรรณ, 2542 : 208-209) ซึ่งสอดคล้องกับ
สุนทรียศาสตร์ของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่ยึดถือค าวิถีค าสอนและวิถีการปฏิบัติของพระพุทธองค์จึงสร้างพระ
พุทธองค์ในตอนประทับนั่งตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพ่ือให้ผู้คนเกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและสุนทรียศาสตร์นั่นเอง 
(สุชาติ  สุทธิ, 2543 :36) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัยและ ขอขอบคุณกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
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การจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในจังหวัดตาก 
MANAGEMENT OF MYANMAR NATIONLITY MIGRANT LABOUR IN  

TAK PROVINCE 
 

กาบแก้ว ปญัญาไทย1,  สุข  บปุผา2 พีรพล  สิมมา3 

Kabkaew Punyathai,  Suk Bubbha,Peerapol Simma 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.)ศึกษา
สาเหตุหรือความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการใน จังหวัดตาก  2.) ศึกษากระบวนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพ่ือเข้ามาท างานในพ้ืนที่ จังหวัดตาก  3.) ศึกษาสภาพการจ้างงานและสิทธิ
แรงงานที่แรงงานสัญชาติเมียนมาในได้รับ 4.) ศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม
ส าหรับในจังหวัดตาก  

 การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณน า
และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แรงงานสัญชาติเมียนมาจ านวน 391 คน 
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ านวน 10 ท่านและเจ้าหน้าที่รัฐจ านวน 5 ท่าน 

 ผลการศึกษาพบว่า  
 1.)สาเหตุหรือความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก เกิดจากการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งแรงงานไทยไม่ท าเนื่องจากเป็นงานที่
สกปรก ยากและมีความเสี่ยง  ประกอบกับแรงงานเมียนมามีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงานและมีความรับชอบใน
งานมากกว่าแรงงานไทย  
 2.)กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพ่ือเข้ามาท างานในพ้ืนที่ จังหวัดตาก แรงงานเมียนมา
ส่วนใหญ่มาจากตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและตัวแรงงานเอง โดยเดินทางมาท างานคนเดียว และมี
นายหน้าจัดหางานน าพาเข้ามาหรือเดินทางเข้ามาเองด้วยวิธีการผ่านด่านชั่วคราวหรือด่านถาวรโดยใช้ใบผ่านด่าน
                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาตร์ สาขาวิชารัฐศาตร์  kabkaew56@hotmail.com                                                                            
2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลยันอรท์เทิร์น 
3 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิยาลัยนอร์ทเทิร์น 



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

29 

 

ชั่วคราวและลักลอบอยู่ต่อเพ่ือท างาน สาเหตุที่ตัดสินใจออกมาท างานเกิดจากสาเหตุด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  
 3.) แรงงานสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตากได้รับการปฏิบัติตามสภาพการจ้างงานที่กฎหมายก าหนดไว้ใน
บางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอเท่านั้นและได้รับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานข้ามชาติไม่สม่ าเสมอหรือบางครั้งเช่นกัน  
 4.) รูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานต่างด้าวส าหรับใน จังหวัดตากที่เหมาะสม ควรมีการน าเข้าแรงงาน
เข้ามาท างานแบบไปเช้า-เย็นกลับ และน าเข้ามาท างานตามฤดูกาล ควรมีการอนุญาตให้นายจ้างน าพาลูกจ้างมาขึ้น
ทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจ ากัดพ้ืนที่ในการท างานและระยะเวลาที่
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปท างานที่อ่ืนหรือเปลี่ยนงานใหม่ในพ้ืนที่ต่างๆ ได้ และการอนุญาตให้แรงงานท างาน
ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of the study Management of Myanmar Nationality Migrant Labour in Tak 
Province were as followed 1 . )To study the reasons and necessity of using Myanmar nationality 
labour by entrepreneurs Tak Province.   2 . )To study the procedure Burmese Nationality  Labour 
moved into work in Tak Province.  3 . )To study the employment conditions and benefits that 
Burmese Nationality Labour in Mae Sot District  get from the employers. 4.)To study the pattern 
and the method that suitable for Burmese Nationality Labour in Tak  Province which use Mixed 
Methods Research by using both quantitative and qualitative methods.  The sample groups were 
391  of Burmese Nationality Labours, 10  employers or the owners of the shop and 5  staff from 
the Government Agency. 

 The study found that  

 1.) The reasons or necessity the shop owners in Mae Sot District use Burmese Nationality 
Labour were the lack of the labour in the area, especially for unskilled jobs which Thai labour 
would not do.  Combined with that Burmese Nationality Labour were diligent, patient, never 
haggle and highly  responsible than Thai Labour.   

 2.) The procedure Burmese Nationality Labour moved into work in Mae Sot District, mostly 
they made decision together in the family and also the labour themselves.  There were Job 
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Agencies who would bring them in or sometime they would come on their own by using 
temporary boarding pass and then stayed longer intentionally and illegally in order to work.  The 
reasons they wanted to work here because of economy, society and culture.   

 3.) Burmese Nationality Labour were not always get all the benefits in the Agreement on 
legitimate working conditions from the employers and sometimes they would not have all the 
Migrant Worker Rights.  

 4.) The pattern and the method that suitable for migrant workers would be allowing them 
to work during the day and send them back in the evening or hire them for seasonal factors.  The 
employers should also register their employees as legal workers, establish the rules that specify 
the working areas and set the period when the workers could move to work somewhere else or 
change the job to different area.  And allow the workers to work in an intensive industrial sector 

 
บทน า 

ก าลังแรงงาน นับเป็นปัจจัยการผลิตหรือทุนมนุษย์ที่ส าคัญต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศและเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ส าคัญ ก าลังแรงงานจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการ
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ หากก าลังแรงงานที่มี
อยู่เพียงพอ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะฝีมือที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้
เป็นอย่างดี ย่อมท าให้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนของรัฐสามารถด าเนินไปได้ตามเป้าหมายได้อย่าง
ไม่มีปัญหา ในทางตรงข้ามหากก าลังแรงงานในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานหรือ
แรงงานที่มีไม่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ ภาวะการว่างงานและการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังส่วนอ่ืนๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการพัฒนา 
การค้าการลงทุนของภาคเอกชนที่ไม่สามารถหาคนมาท างานได้ตรงกับความต้องการ ปัญหาการว่างงานและการ
ขาดรายได้ของประชาชนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนลดน้อยลงและการเพ่ิมข้ึนของปัญหาอาชญากรรม 
เป็นต้น แรงงานจึงนับว่าเป็นส่วนส าคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้นรัฐต้องแสวงหามาตรการ
ที่จะสามารถพัฒนาก าลังคนของประเทศให้กลายเป็นก าลังแรงงานที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ทักษะฝีมือความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานและด้านปริมาณที่เพียงพอ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ประเทศสามารถมีคนที่มีคุณภาพและ
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คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่มีอยู่ในตลาดแรงงานและการด าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ 
 ดังนั้นภารกิจของรัฐในด้านการบริหารแรงงานที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การท าให้คนกับงานมีความ
สอดคล้องกันทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการก าหนดและด าเนินนโยบายการมีงานท าอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมีการก าหนดมาตรการทั้งในทางยุทธศาสตร์ นโยบายและ
กฎหมายขึ้นมาใช้เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินงานให้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหา
การว่างงานและขาดแคลนแรงงานในประเทศได้ ดังนั้นนโยบายการมีงานท าที่รัฐก าหนดขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานอย่างเต็มที่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ขึ้น โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างงานและพัฒนาก าลังแรงงานให้ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ก ากับดูแลและให้บริการแก่ประชาชนในการจัดหางาน 
ค าแนะน าในการท างานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ส่วนภาคเอกชนมีหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการตามนโย
บายหรือมาตรการที่ร่วมมือกับภาครัฐ โดยนโยบายการมีงานท ายังมีมาตรการอ่ืนๆควบคู่ไปกับการสร้างงาน ไม่ว่า
จะเป็นการจัดส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศ การส่งเสริมการจ้างงานในชนบทและการพิจารณาน าแรงงาน
ต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน  

อย่างไรก็ตามปัญหาการว่างงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อาจเกิดขึ้นในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาวะการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนา
แล้วหรือประเทศที่มีระดับการพัฒนาค่อนข้างสูง มักเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
การเมืองของประเทศที่เน้นพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นโดยการมีนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้เป็นผู้ที่มีทักษะ ฝีมือ ความรู้
ความสามารถในระดับที่เหมาะสมเพ่ือท าให้ประชาชนในประเทศมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน สามารถ
เลือกท างานให้ตรงกับความสามารถของบุคคลได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศพัฒนามาระดับหนึ่ง คนใน
ประเทศจะไม่ท างานระดับล่างที่ต้องใช้แรงกาย เป็นงานที่ยากล าบากและเสี่ยง จึงท าให้แรงงานไร้ฝีมือมีการขาด
แคลนเพ่ิมมากขึ้นเป็นผลท าให้รัฐต้องมีการน าเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในทุกประเทศ
ที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าแรงงานต่างชาติเป็นส่วนส าคัญที่เข้ามาเป็นก าลังแรงงาน
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน  ซึ่งการน าเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามานั้นมีทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศจึงส่งผลให้
รัฐบาลต้องเข้ามาบริหารจัดการแรงงานโดยการก าหนดนโยบายการจัดการแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
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ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งงานคนในชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการทหาร(ศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556) 
 ส าหรับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือหรือ
แรงงานระดับล่าง มาตั้งแต่ทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศมีการลงทุนสูงในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐ ท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับล่างอย่างมากโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง กิจการในภาคประมง ภาคการเกษตรและต่อเนื่อง ประกอบกับแรงงานไทยส่วนหนึ่งออกไปท างานใน
ต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับกลางและระดับล่างอย่างมาก ในขณะที่ประเทศเพ่ือน
บ้านโดยเฉพาะประเทศเมียนมามีปัญหาภายใน การสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลทหาร ท าให้เกิดการไหล
ทะลักของชนกลุ่มน้อยเข้ามาในเขตประเทศไทยจ านวนมากและมีการลักลอบเข้ามาท างาน ผู้ประกอบการจึง
เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้น าแรงงานเหล่านี้มาท างานได้ จนท าให้รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายการจัดการ
แรงงานจาก 3 ประเทศ คือ เมียนมา สปป.ลาวและกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2539 ดังนี้ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 
2557; ออนไลน์) 
 ปี พ.ศ. 2539 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดระบบเพ่ือควบคุมการท างานของแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายให้มาขึ้นทะเบียนท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยก่อนวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2535 ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 2 ปีและสามารถ
ท างานได้โดยให้นายจ้างน าแรงงานมาขอประกันตัวด้วยเงิน 1 ,000 บาทต่อรายและน ามาตรวจโรค รวมถึงขอ
ใบอนุญาตท างานเฉพาะพ้ืนที่ 43 จังหวัดที่มีการขาดแคลนแรงงานและให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัด
และหน่วยงานแบบบริการจุดเดียวขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองและ
ท างานผิดกฎหมายให้มาขอใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 
 ต่อมาปี พ.ศ.2540 รัฐบาลด าเนินมาตรการลดจ านวนแรงงานต่างด้าวลง เนื่องจากประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยไม่ให้มีการต่อใบอนุญาตท างานและส่งกลับประเทศต้นทางหรือให้ท างานบริเวณ
ชายแดนเท่านั้น และให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการจ้างแรงงานไทยเข้ามาทดแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงานที่
เกิดขึ้น แต่ผลปรากฏว่ามีแรงงานไทยเข้าไปทดแทนแรงงานต่างด้าวจ านวนน้อยมาก เนื่องจากแรงงานไทยส่วน
ใหญ่ที่ตกงานเป็นแรงงานมีฝีมือและกึ่งฝีมือ ส่วนงานที่แรงงานต่างด้าวท านั้นเป็นงานที่สกปรก อันตรายและเสี่ยง 
จึงท าให้เกิดการเรียกร้องของกลุ่มนายจ้างให้มีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาเหมือนเดิม จนในที่สุดต่อมา 
 ปี พ.ศ.2541 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดระบบเพ่ือควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายให้
ท างานชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับประเทศ ในเขตจังหวัดชายแดนไทยในกิจการประมงและกิจการที่อยู่ระหว่าง
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การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยอนุมัติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายสามารอยู่และท างาน
ชั่วคราวต่ออีก 1 ปีในพ้ืนที่ 54 จังหวัด โดยท างานอาชีพกรรมกรใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม การผลิต 47 ประเภท
กิจการและงานรับใช้ในบ้าน เป็นต้น 
 ในปีต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พ.ศ. 2542 เพ่ือผลักดัน 
จับกุมและสกัดกั้นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจจับนายจ้างที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายและลดพ้ืนที่
ที่อนุญาตให้ท างานเหลือ 37 จังหวัด โดยอนุญาตให้ท างานกรรมกรใน 18 กิจการและท างานไม่เกิน 1 ปี เป็นต้น 
 ต่อมาปี พ.ศ.2543 มติคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดระบบเพ่ือควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ให้ท างานชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทาง เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้า
เมืองและท างานผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นต้น 
 ในปี พ.ศ.2544 มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและ
ท างานผิดกฎหมาย โดยจัดให้มีการจดทะเบียนแรงงานจาก 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า ส.ป.ป.ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามา
อยู่ในประเทศไทยใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบท างานในประเทศไทยได้มา
แสดงตนต่อทางราชการ อีกทั้งก าหนดอาชีพและประเภทกิจการที่อนุญาตให้มาจดทะเบียน 9 ประเภทกิจการ 
รวมถึงกิจการพิเศษที่ไม่ต้องมีนายจ้างและประกอบอาชีพอะไรก็ได้เพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสูงถึง 4,450 
บาท ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นายจ้างจองคิวล่วงหน้าในการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาจดทะเบียนได้ตามเวลาที่นัด
หมาย นอกจากนี้ยังมีการก าหนดในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวโดยน าเอานโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ามาใช้โดยเก็บค่าธรรมเนียม 1,200บาท/ปี และต้องร่วมจ่ายค่าบริการในการรักษาครั้งละ 30 บาท
และค่าตรวจโรค 300 บาท/ 6 เดือน เป็นต้น 
 ต่อมาปี พ.ศ.2545 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ผ่อนผันการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัด
ตาก โดยอนุญาตให้นายจ้างที่ประกอบกิจการในท้องที่จังหวัดตาก  สามารถน าลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่
แล้วในประเภทกิจการต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  มารายงานตัวขอรับใบอนุญาต
ท างานได้ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2545เป็นต้น 
 ต่อมาปี พ.ศ.2546 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว  และกัมพูชาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและท างานต่อไปได้อีกไม่เกิน 
1 ปี สิ้นสุดในวันที่ 25 กันยายน 2547จ านวน 409,339 คน ยกเว้นไม่ต่ออายุให้กรรมกรในโรงงาน จ านวน 12,161 
คน  ทั้งนี้พิจารณาด าเนินการไม่อนุญาตต่ออายุให้กรรมกรในโรงงาน  จ านวน  12,161  คน  ที่ท างานในกิจการที่
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ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบางส่วน กิจการปั๊มน้ ามัน ซักอบรีด ร้านเสริมสวย โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า อู่ซ่อม
รถ และรับซื้อของเก่า เป็นเรื่องที่เหมาะสม  เนื่องจากกิจการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถหาคนไทยเข้าท างานได้   
 ทั้งนี้จากนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2539- พ.ศ.2546 
พบว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการก าหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกปีแต่กลับพบว่า
ยังคงมีปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและท างานอยู่อย่างผิดกฎหมายในประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินงาน
ของภาครัฐยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล จนกระทั้งต่อมาปี พ.ศ.2547 รัฐบาลได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2547 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่(ศิริพงษ์   
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว  มุ่งให้แรงงานต่างด่าวทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยทั้งที่จดทะเบียนไว้แล้วเดิมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและที่ลักลอบเข้าเมือง มาจดทะเบียนใหม่ให้
ถูกต้องครบถ้วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยให้การคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าวเทียบเท่ากับแรงงานไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสกัดก้ันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างาน โดยการก าหนดจุดสกัดกั้นตาม
พ้ืนที่บริเวณชายแดนและตรวจค้นในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปราบปราม จับกุมและด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง โดยการ
จับกุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการจับกุมและท าบันทึก
ประวัติแรงงาน แล้วจึงผลักดันกลับประเทศต้นทาง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตและแผ่นพับ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การติดตามประเมินผล โดยติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายและก าหนดหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผล เป็นต้น  

รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการจดทะเบียนและบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวของแรงงานจาก 3 ประเทศดังกล่าว  
มีการท าข้อตกลง(MOU)กับรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศเพ่ือให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายให้
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายและน าไปขอวีซ่าท างานและขอใบอนุญาตท างานอย่างถูก
กฎหมาย นอกจากนี้มีการท าข้อตกลงให้มีการจัดส่งแรงงานจากทั้ง 3 ประเทศ ให้เข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
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กฎหมาย อีกท้ังยังมีการก าหนดให้มีการจ้างแรงงานในลักษณะแบบไปเช้า-เย็นกลับในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศทั้ง 3 อีกด้วย ซึ่งผลที่ได้รับคือแรงงานต่างด้าวยังคงมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายลด
น้อยลง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในบางปีกลับมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายเพ่ิม
สูงขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายในประเทศได้ ดังตารางที่แสดงจ านวนคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2557 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาค าต อบว่า 
กระบวนการเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานของแรงงานจากประเทศเมียนมาในบริเวณอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากมี
ลักษณะรูปแบบอย่างไรและแรงงานจากประเทศเมียนมาที่เข้ามาท างานในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการย้ายถิ่น
ของแรงงานข้ามชาติหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ สถานประกอบกิจการหรือ
นายจ้างในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานประเภทไหน ระดับใด ในกิจการประเภทใดบ้าง 
เพราะเหตุใดจึงมีความต้องการใช้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาผู้ประกอบการและแรงงานสัญชาติเมียนมา
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อระบบการจัดการแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ผ่านมา โดยเฉพาะระบบ
การจ้างงานแบบไปเช้า-เย็นกลับ ทั้งนี้เพราะการจ้างงานของผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอดในปัจจุบัน(2558) ใน
แต่ละช่วงเวลาเป็นลักษณะการจ้างแรงงานจากประเทศเมียนมาในรูปแบบของการจ้างแบบตามฤดูกาลหรืออัตรา
การสั่งซื้อของลูกค้า โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เม้นท์ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวนอกระบบเข้า
มาท างาน ในช่วงที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากแรงงานที่มีอยู่ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
จ านวนและระยะเวลาการส่งมอบสินค้าได้ทันตามก าหนด  รวมถึงเป็นการลดต้นทุนของนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการน าแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนท างานอย่างถูกกฎหมายกับทางราชการ 
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่กฎหมายก าหนดไว้  และเมื่อแรงงานผลิตสินค้า
และบริการได้ตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการแล้วนายจ้างจะเลิกจ้างงานทันทีจึงก่อให้เกิดการจ้างแรงงานนอกระบบ
เกิดขึ้นมา  สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ตรวจสอบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวและการไร้ความรับผิดชอบของนายจ้างหรือสถานประกอบการในการจ้าง
แรงงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้  แต่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมักกล่าวว่าตนจ้างแรงงาน
ต่างด้าวถูกกฎหมายเข้าท างาน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวในอ า เภอแม่สอด มีการจ้างที่ถูก
กฎหมาย คือ เป็นแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียน มีเอกสารครบถ้วนหรือเป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสารหรือไม่ได้มีการ
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จดทะเบียนและรัฐควรมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรจึงสามารถท าให้การจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยสามารถ
บรรลุเป้าหมาย คือ มีการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการเคารพต่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ
ควรเป็นอย่างไร 
 จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก น ามาซึ่งปัญหาและ
ผลกระทบในวงกว้างเกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้ามาในพื้นที่  สภาพการจ้างงานและสิทธิของแรงงานต่างด้าวว่า กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติ
เมียนมาในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นอย่างไร สภาพการจ้างงานและสิทธิของแรงงานสัญชาติเมียนมามี
ลักษณะอย่างไร สาเหตุและความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตากเป็นอย่างไร ตลอดจนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาสาเหตุหรือความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการใน จังหวัดตาก 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพ่ือเข้ามาท างานในพ้ืนที่ จังหวัดตาก 
 3. เพ่ือศึกษาสภาพการจ้างงานและสิทธิแรงงานที่แรงงานสัญชาติเมียนมาในจังหวัดตากได้รับ 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาและที่เหมาะสม
ส าหรับใน จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังนี้ 

  ในการวิจัยเรื่อง "การจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตาก" มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือศึกษากระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน สภาพการจ้างงานและสิทธิของแรงงานสัญชาติเมียนมาสาเหตุหรือ
ความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการใน จังหวัดตาก ตลอดจนแนวทางการจัดการ
แรงงานต่างด้าวใน จังหวัดตาก ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

  2.1แนวคิดเชิงระบบการย้ายถิ่น 
  2.2แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ  
  2.3แนวคิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ  
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  2.4พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541- พ.ศ. 2551  
  2.5งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  2.6กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
            ในการวิจัยเรื่อง "การจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตาก" มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน สภาพการจ้างงานและสิทธิของแรงงาน สาเหตุหรือความจ าเป็นในการใช้แรงงาน
สัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการใน จังหวัดตาก ตลอดจนแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวใน จังหวัดตาก 
โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณน าและใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงลึก ด้วยการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – depth 
interview) ในพ้ืนที่ศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร งานวิจัยและข้อมูลเอกสารจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาครั้งนี้ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 ประเภทของข้อมูล 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาเรื่อง การจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถาม
แบบปลายปิดจ านวน 1 ชุดและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง( Semi–Structured InterviewForm) จ านวน 
1 ชุด เพื่อให้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 3.3.1แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  ส าหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาท างานอยู่
ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยแบ่งโครงสร้างของค าถามออกเป็น 6 ส่วน
ดังนี้ 
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  ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและ
ประเภทอุตสาหกรรมที่ท า ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาที่ เข้ามาท างานในอ าเภอแม่สอด การเปลี่ยนงาน/ย้ายงาน 
ระยะเวลาที่ต้องการท างานต่อในอ าเภอแม่สอด เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
  ส่วนที่ 2 กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติเมียนมาในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ได้แก่ การตัดสินใจย้ายถิ่นด้วยตนเองผ่านเครือข่ายทางสังคม/เพ่ือนสายสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงครอบครัว/ญาติ
ค่านิยมที่ต้องการไปท างานต่างประเทศฐานะทางเศรษฐกิจ(ความยากจน ,การว่างงาน)และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศผู้ส่งและรับแรงงาน เป็นต้น โดยเป็นแบบค าถามให้เลือกจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุการเคลื่อนย้าย 
(Rank Questions) 
  ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการย้ายถิ่น ซึ่งประกอบด้วย การลักลอบเข้าเมือง (การย้ายถิ่นผ่านระบบการ
จัดหางานที่ไม่เป็นทางการการลักลอบเดินทางเข้ามาด้วยตนเองและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) และการเข้าเมือง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (นายหน้าจัดหางานที่เป็นทางการ ผ่านระบบการจัดหางงานที่เป็นทางการโดยรัฐและ
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ) เป็นต้นโดยเป็นแบบค าถามให้เลือกตอบ(Check list)  
  ส่วนที่ 4 สภาพการจ้างงานซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างวันและเวลาการท างานการลา การหยุดงาน
และสวัสดิการ รวมถึงสิทธิประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น โดยเป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert 
Scale)   
  ส่วนที่ 5 สิทธิของแรงงานสัญชาติเมียนมาในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย สิทธิของ
แรงงานทั่วไป สิทธิก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทาง สิทธิของแรงงานเมื่อถึงที่หมาย สิทธิของแรงงานระหว่าง
ท างาน สิทธิทางสังคมและสิทธิพลเมืองในประเทศเจ้าบ้าน รวมถึงสิทธิในการคืนสู่ประเทศและการส่งกลับแรงงาน 
เป็นต้น โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
  ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 
 
ผลการวิจัย 

 มีผลการวิจัยเสนอตามล าดับการด าเนินการวิจัยดังนี้      
             ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ  63.9  มีอายุ
ระหว่าง 18 – 25  ปี จ านวน 273 คนคิดเป็นร้อยละ 69.8 ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 165 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีสถานภาพโสดจ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2  โดยท างานในสถานประกอบการ
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ประเภทสิ่งทอและการ์เม้นท์จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 และท างานในลักษณะตัดเย็บเสื้อผ้าและบรรจุ
ภัณฑ์มากที่สุดจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ72.6 รวมถึงเข้ามาท างานในอ าเภอแม่สอดเป็นระยะเวลา 1 ปี 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  และเปลี่ยนงาน/ย้ายงาน 1 ครั้งจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 
ตลอดจนมีความต้องการเข้ามาท างานในอ าเภอแม่สอดเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไปจ านวน 261 คน คิดเป็น
ร้อยละ66.8 
 สาเหตุหรือความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการใน จังหวัดตาก 

ผลการศึกษาจากแรงงานสัญชาติเมียนมา พบว่า  แรงงานเข้ามาท างานเป็นผลจากการขาดแคลนแรงงาน
ในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมาก นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมีความต้องการจ้างแรงงานเข้ามาท างานในสถาน
ประกอบการของตนเอง โดยเฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้แรงงานประเภทไร้ฝีมือหรือกึ่ง
ฝีมือ ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานไทยไม่ท า  จึงส่งผลให้แรงงานเมียนมาเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีต าแหน่ง
งานว่างที่สามารถรองรับแรงงานเมียนมาที่ต้องการเข้ามาท างานได้ 

ผลการศึกษาจากเจ้าหน้าที่รัฐและนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการใน จังหวัดตาก ส่วนใหญ่เห็นว่า 
สาเหตุและความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่  ซึ่งพ้ืนที่มีสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเม้นท์เป็นอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะงานที่ท าเป็นงานหนักและ
ต้องการความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน  จึงส่งผลให้แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ท า  เพราะมีเปลี่ยนงาน/เปลี่ยนอาชีพ
ไปท างานสายอ่ืนที่สบายกว่า  อีกทั้งเป็นผลจากที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น จึงท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแทนการจบการศึกษาเพียงแค่ระดับการศึกษาภาค
บังคับและอาชีวะศึกษา  จึงส่งผลให้แรงงานที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือขาด
แคลน จึงท าให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการกระตุ้น/เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในพ้ืนที่  
จนท าให้รัฐมีมาตรการผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างานแทนแรงงานไทย  ประกอบกับแต่ก่อน
ประเทศเมียนมายังถูกกีดกันจากต่างชาติในการท าการค้าการลงทุน จึงส่งผลให้แรงงานเมียนมาว่างงาน ไม่มีงาน
ท าและได้เดินทางเข้ามาท างานที่อ าเภอแม่สอด  เนื่องจากอยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาที่มีชนกลุ่ มน้อย
จ านวนมากอาศัยอยู่ คนเหล่านั้นมีความยากจน ไม่มีงานท าและมีความต้องการเข้ามาท างาน จึงมีการเคลื่อนย้าย
เข้ามาท างานในจังหวัดตากซึ่งมีความต้องการแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานขาดแคลนในพ้ืนที่  นอกจากนี้
แรงงานเมียนมายังมีความขยันอดทนไม่เกี่ยงงานและมีความรับชอบในงานมากกว่าแรงงานไทย สามารถท างานได้
ทุกอย่างและมีรายได้/ค่าจ้างมากกว่าที่เมียนมา  สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ต้องจ้างแรงงานเมียนมาเพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เม้นท์จะมีลักษณะการผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า  
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และต้องส่งมอบสินค้าตามก าหนดระยะเวลาของลูกค้า จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพ่ิมในบางช่วงเวลาและมี
แรงงานเมียนมาท างานในสถานประกอบการทดแทนแรงงานไทยมากข้ึน 
 กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเข้ามาท างานในพื้นที่ จังหวัดตาก 

ผลการศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตาก  พบว่า  ส่วนใหญ่
ตัดสินใจออกจากประเทศบ้านเกิดเพ่ือเข้ามาท างานใน จังหวัดตาก เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนใน
ครอบครัวและตัวผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 57 โดยเดินทางมาท างานใน จังหวัดตาก เกิดจากการตัดสินใจเดินทางมาคน
เดียว ร้อยละ 81.1 ซ่ึงสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาท างานในอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เกิดจากสาเหตุด้านเศรษฐกิจ
ที่ต้องการหารายได้ที่สูงกว่าที่ได้ในเมียนมา ร้อยละ 77.7 และเกิดจากสาเหตุด้านสังคมโดยมีญาติพ่ีน้องท างานอยู่
หรือในเมืองไทยชักชวนหรือช่วยเหลือ ร้อยละ 88 รวมถึงเกิดจากสาเหตุด้านวัฒนธรรม เนื่องจากต้องการมา
ท างานเพราะเห็นคนอื่นมาท ากันมาก ร้อยละ 65 ซึ่งเดินทางเข้ามาท างานโดยมีนายหน้าจัดหางานน าพาเข้ามาหรือ
เดินทางเข้ามาเอง โดยมีคนรู้จักหรือญาติพ่ีน้องติดต่อให้ ร้อยละ 98.7 ด้วยวิธีการผ่านด่านชั่วคราวหรือด่านถาวร
โดยใช้ใบผ่านด่านชั่วคราวและลักลอบอยู่ต่อเพ่ือท างาน ร้อยละ 58.8 โดยมีสถานภาพการท างานอยู่เป็นเป็นผู้เข้า
เมืองผิดกฎหมายและยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแต่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 87.7 ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการหรือนายจ้างในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกี่ยวกับ
รูปแบบการจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา (ดูตารางท่ี 4.10-4.16) กล่าวคือ 

การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในพ้ืนที่มีทั้งการจ้างแรงงานที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแต่มี
ใบอนุญาตท างาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เม้นท์จะมีลักษณะการ
จ้างงานในบางช่วงเวลา จึงมีการเข้าออกงานค่อนข้างบ่อย แต่ปัจจุบันแรงงานเมียนมาส่วนใหญ่ที่ท างานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เม้นท์ เป็นแรงงานที่มีใบอนุญาตท างานเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารัฐก าหนดให้นายจ้าง
น าพาลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตท างาน  มีนายจ้างประเภทอุตสาหกรรมได้น าพา
ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนเป็นจ านวนมาก  จึงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานที่มี
ใบอนุญาตท างานเป็นส่วนใหญ่   

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ยังมีการจ้างแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่ มี
ใบอนุญาตท างานในสถานประกอบการของอ าเภอแม่สอดอีกด้วย ทั้งนี้เพราะบางช่วงเวลาต้องมีการจ้างแรงงาน
เมียนมานายจ้างเนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าทีเพ่ิมขึ้นหรือต้องใช้แรงงานในสถานประกอบการของตนเองจึง
ต้องมีการจ้างแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตท างานมาท างานเพ่ือให้ทันต่อการส่งมอบสินค้า ถ้า
เป็นช่วงที่รัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติก็ไม่สามารถท าได้ จึงท าให้จ าเป็นต้องจ้างแรงงาน
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ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตท างาน  ประกอบกับแรงงานที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะหลบหนีนายจ้าง
เข้าไปท างานในเมืองหรือมีนายจ้างมาติดต่อให้ไปท างานในจังหวัดอ่ืนๆ  ส่งผลให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานใหม่ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายท างานแทน     

สภาพการจ้างงานและสิทธิแรงงานที่แรงงานสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตากได้รับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 สภาพการจ้างงานที่แรงงานสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตากได้รับ 
 ผลการศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้แรงงานเมียนมาใน จังหวัดตากพบว่า แรงงานเมียนมา

ได้รับการปฏิบัติตามสภาพการจ้างงานโดยรวมอยู่ในระดับไม่สม่ าเสมอหรือได้รับบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
1.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า  

  1)ค่าจ้าง 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ ในวันท างานปกติ

วันละไม่ต่ ากว่า 300 บาทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51และได้รับค่าจ้างเพ่ิมเมื่อต้องท างานล่วงเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.60 
เป็นต้น รองลงมาได้แก่ ได้รับค่าจ้างเพ่ิมถ้าต้องท างานในวันหยุดไม่สม่ าเสมอหรือบางครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 
 

  2)วันและเวลาในการท างาน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ การท างานวันละไม่เกิน 

8 ชั่วโมงหรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 ได้พักงานระหว่างวันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วันมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61และได้รับวันหยุดสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 รวมถึงสถานประกอบการ/
นายหน้ามีการจัดวันหยุดตามประเพณี เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ฯ ให้ไม่น้อยกว่า 13 วันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 

  3)การลาและการหยุดงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ สิทธิลาเพ่ือ

การคลอดบุตรและเลี้ยงบุตรได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 และมีสิทธิลาเพ่ือท ากิจธุระอันจ าเป็นได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.60 เป็นต้น รองลงมาได้แก่ ได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอในเรื่องสิทธิลาป่วยได้โดยไม่ถูกหักค่าจ้าง/
เงินเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ตลอดจนไม่ได้รับการปฏิบัติหรือได้รับน้อยในสิทธิลาเพ่ือเข้ารับการอบรม/พัฒนา
ความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 
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  4)สวัสดิการ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ สถานที่ท างาน

มีน้ าดื่ม ห้องน้ า ห้องส้วมในที่ท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50มีการจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับลูกจ้าง
เช่น ยาแก้ปวด อุปกรณ์ท าแผลไว้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และมีการจัดอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันความปลอดภัยให้ 
เช่น หมวก รองเท้า ที่ครอบปาก จมูกให้พนักงาน/ลูกจ้างท่ีต้องท างานเสี่ยงอันตรายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 

  5)สิทธิประกันสังคม 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอ ได้แก่ เมื่อเจ็บป่วย/

อุบัติเหตุจากการท างานได้รับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33
ได้รับเงินทดแทนในกรณีได้รับอุบัติเหตุจากการท างานและต้องหยุดงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 และได้รับเงินค่า
คลอดบุตรตามสิทธิประกันสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 เป็นต้น รองลงมาได้แก่ นายจ้างได้น าท่านเข้าเป็น
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 

  6)สิทธิประโยชน์อื่นๆ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ สิทธิประโยชน์

อ่ืนๆ เช่นการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสถานประกอบการ เช่น งานกีฬาสัมพันธ์/งานเลี้ยงเทศกาลส าคัญต่างๆมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49  รองลงมา ได้แก่ สิทธิเรียกร้องหรือร้องเรียนเมื่อได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเช่น ไม่ได้รับ
ค่าจ้าง ถูกกลั่นแกล้งโดยได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 และไม่ได้รับการปฏิบัติ
หรือได้รับน้อยเรื่องสิทธิในการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องให้นายจ้างจัดสิ่งที่ต้องการ เช่น รถรับส่ง ที่พัก อาหาร
กลางวันและอ่ืนๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 

 สิทธิของแรงงานสัญชาติเมียนมาในอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตากที่ได้รับ 
  ผลการศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาใน จังหวัดตากพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับ
การปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอตามสิทธิของแรงงานข้ามชาติทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.14 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ซึ่งสามารถพิจารณาตามสิทธิด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้  
  1) สิทธิก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทาง 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอ ได้แก่ ก่อนที่ท่านจะเข้ามาท างาน
ได้มีการท าสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการท างานและ
ความเป็นอยู่ เช่น ค่าจ้าง ลักษณะงานที่ท า สวัสดิการที่ได้รับก่อนออกเดินทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 รวมถึงได้รับ
ความช่วยเหลือในการเดินทาง เช่น ยานพาหนะ เอกสารส าหรับการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 เป็นต้น รองลงมาได้แก่  
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ได้ผ่านการตรวจสุขภาพก่อนได้รับใบอนุญาตท างานโดยได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.49 และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเดินทางเพราะนายจ้างออกให้โดยไม่ได้รับการปฏิบัติหรือได้รับน้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 

 2) สิทธิของแรงงานข้ามชาติเมื่อเดินทางมาถึงที่หมาย 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอได้แก่ การได้รับบริการจัดหา

งานที่เหมาะสมจากหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 และได้รับความช่วยเหลือใน
การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ท างาน เช่น ล่ามแปลภาษา เอกสารเกี่ยวกับการท างาน ค าแนะน าเกี่ ยวกับที่อยู่อาศัยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 เป็นต้น รองลงมาได้แก่ การน าของใช้ส่วนตัวเข้ามาในประเทศโดยไม่เสียภาษีศุลกากรโดย
ไม่ได้รับการปฏิบัติหรือได้รับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.59 
  3) สิทธิของแรงงานข้ามชาติระหว่างการท างาน 

    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้งได้แก่ การได้รับค่าจ้างไม่ต่ า
กว่าค่าจ้างขั้นต่ าหรือเท่ากับคนอ่ืนๆที่ท างานอยู่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56การจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดและตรงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.63 และการท าข้อตกลงกับนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและการท างาน เช่น การดูแลความ
ปลอดภัยในการท างาน/ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 รวมถึงนายจ้างเป็นผู้จัดหาที่พักให้ฟรี
หรือเก็บค่าเช่าในอัตราที่ไม่แพงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 เป็นต้น  

   รองลงมาได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอ ได้แก่ การได้รับค าแนะน า/ช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหาที่เกิดจากการท างานและใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 การได้รับการอบรม/
ให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคภัยในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19 การมีอิสระในการเปลี่ยนงานได้หลังจาก
หมดอายุสัญญาว่าจ้างฉบับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 และการได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อเพ่ือหางานใหม่ในกรณีที่ถูก
ปลดออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 รวมถึงการได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือ
พัฒนาทักษะความช านาญในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 และสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งใน
ประเทศไทยก็ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 และการได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายเมื่อเกิดความขัดแย้งกับนายจ้าง
เกี่ยวกับการท างาน เช่น ไม่ได้รับค่าจ้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 เป็นต้นทั้งนี้การได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้น/ต าแหน่ง
เมื่อท างานมาแล้วและมีความรู้ความช านาญงานมากขึ้นไม่ได้รับการปฏิบัติหรือได้รับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.40  

 4)สิทธิทางสังคมในประเทศเจ้าบ้าน 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ การได้รับสิทธิส่งเงิน

ส่วนหนึ่งของรายได้และเงินออมกลับประเทศได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 การได้รับสิทธิกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วง
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วันหยุดประจ าปีโดยได้รับค่าจ้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และการได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าในการปรับตัว 
เช่น การให้ข้อมูล สิ่งอ านวยความสะดวก การฝึกอาชีพ ภาษา บริการสุขภาพและความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ขณะที่อยู่ในเมืองไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ บุตรของท่านได้รับการศึกษาในโรงเรียนของ
ไทยโดยได้รับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม่สม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.79และการได้รับความช่วยเหลือให้เรียน
ภาษาไทยโดยไม่ได้รับการปฏิบัติหรือได้รับน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.49 
  5)สิทธิในการคืนสู่ประเทศและการส่งแรงงานข้ามชาติ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติสม่ าเสมอหรือประจ าทุกครั้ง ได้แก่ การมีสิทธิกลับประเทศ
ของตนได้ เมื่อเจ็บป่วยจนไม่สามารถท างานต่อไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 และสามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่าง
ปลอดภัย เมื่อไม่ต้องการท างานในเมืองไทยอีกต่อไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาและที่เหมาะสมส าหรับใน 
จังหวัดตาก 

ผลการศึกษาจาก ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้างหรือผู้ประกอบการใน จังหวัดตากได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าวของไทยในปัจจุบันและที่ผ่านมา  พบว่าการมีมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้
แรงงานมีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาขอใบอนุญาตท างานได้ทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2557 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แต่เป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น  เนื่องจากมองว่าที่
รัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้มีการน าแรงงานมาขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตท างานนั้นเป็นผลมาจากการผลัดดันของ
กลุ่มทุนเพ่ือให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานที่ขาดแคลนให้เท่านั้นเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในประเภท
งานหนัก  สกปรกและยากนั้นแรงงานไทยไม่ท าจึงจ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานแทน มิใช่การ
แก้ปัญหาระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย   ซึ่งการจดทะเบียนขอใบอนุญาต
ท างานของแรงงานต่างด้าวจึงถูกจ ากัดระยะเวลาเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งมิได้เป็นการจดทะเบียนทุกวัน  อีก
ทั้งกรณีพ้ืนที่แม่สอดเมื่อแรงงานต่างด้าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีใบอนุญาตท างานถูกกฎหมายแล้วนั้น  
บางส่วนหลบหนีนายจ้างเข้าไปท างานในพ้ืนที่ชั้นใน(กทม.,  สมุทรปราการ,  สมุทรสงครามหรือพ้ืนที่ที่มีความเจริญ
กว่าพ้ืนที่ที่แรงงานต่างด้าวท างานอยู่ก่อน)  แรงงานมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  จึงส่งผลให้แรงงาน
ในพ้ืนที่ขาดแคลนเช่นเดิมและเกิดการจ้างแรงงานผิดกฎหมายขึ้นรวมถึงพ้ืนที่ชายแดน(แม่สอด)กลายเป็นจุดพัก
ของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าไปท างานในพ้ืนที่ชั้นใน 

อย่างไรก็ตามการมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสามารถช่วยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานได้อย่างถูก
กฎหมายและทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้  แต่รัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนขอ



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

45 

 

ใบอนุญาตท างานถูกต้องท างานในพ้ืนที่ของตนเองเท่านั้น  เพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพ้ืนที่หนึ่งไปอีก
พ้ืนที่หนึ่ง  และการมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบการต่างๆ  ทั้งด้านการขอ
ใบอนุญาตท างานที่ถูกต้องและการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้การให้มีการพิสูจน์สัญชาติเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นผู้เข้าเมือง
ถูกกฎหมายสามารถทราบถึงสถานภาพทางบุคคล  ประวัติอาชญากรรมและข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวโดยการ
รับรองจากประเทศต้นทาง  ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของเจ้าที่ในการคัดกรองและตรวจสอบสถานภาพของ
แรงงานต่างด้าวว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย  ซึ่งจะน าไปสู่การผลักดันกลับสู่ประเทศต้นทางหากเป็น
แรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตท างานและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย  ทั้งนี้การพิสูจน์สัญชาติเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นผู้เข้า
เมืองถูกกฎหมายส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งท าให้ทราบถึงแรงงานต่างด้าวในประเทศว่ามีจ านวนเท่าใด  
ท างานในสถานประกอบการใด  พ้ืนที่ใดบ้าง  โดยจะช่วยให้การดูแลควบคุมและป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรงงาน
ต่างด้าวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี   

แต่อย่างไรก็ตามการมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวนั้น  บางครั้ง
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถจัดหาเอกสารได้ครบถ้วนซึ่งเอกสารบางอย่างต้องได้รับการตอบจากประเทศต้นทาง 
เช่น ใบการรับรองสัญชาติที่อาจล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่รัฐบาลเปิดให้มีการพิสูจน์สัญชาติ  ย่อมส่งผลต่อ
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้และท าให้ผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ยังมีสถานะเข้า
เมืองผิดกฎหมายท างานต่อไป  ซึ่งท าให้ต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รั ฐอย่างเข้มงวด  ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของแรงงานเฉก
เช่นเดียวกับแรงงานไทยได้  เช่น  สวัสดิการต่างๆ สภาพความเป็นอยู่และการรักษาพยาบาล  ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องเป็นแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวหรือแรงงานต่างด้าวต้องเป็นผู้รับภาระเอง  รัฐบาลจึง
ควรให้มีการพิสูจน์สัญชาติได้ตลอดทั้งปีส าหรับแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลาที่แรงงานได้เข้ามา
ท างานตามที่รัฐบาลก าหนดเท่านั้น หากนอกเหนือจากระยะเวลาที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานหลังก าหนดต้อง
ผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศของตนเองทันทีไม่มีการผ่อนผันให้ท างานหรือพักอาศัยต่อในประเทศไทย 

หากมองระยะยาวแล้วควรมีระยะเวลาสิ้นสุดของการมีนโยบายให้มีการพิสูจน์สัญชาติเพ่ือเป็นการป้องกัน
การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย  เนื่องจากหากยังมีการให้พิสูจน์สัญชาติต่อไปเรื่อยๆจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่
ปลายทางโดยรัฐบาลเป็นผู้แบกรับภาระในการจัดเตรียมแผนงาน  บุคลากรและงบประมาณในการพิสูจน์สัญชาติ
ให้แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านี้  จึงเห็นควรให้มีมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมายและน าเข้าแรงงานถูกกฎหมายตั้งแต่ประเทศต้นทางมาถึงประเทศไทย(ปลายทาง)  ตั้งแต่กระบวนการ
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สรรหาคัดเลือกและน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในไทย  จะเป็นการดีกว่าการมาพิสูจน์สัญชาติในประเทศ
ปลายทาง   

ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสมส าหรับในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
พบว่า นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เห็นควรให้มีการน าการจัดระบบการ
ท างานแบบไปเช้า-เย็นกลับมาปฏิบัติในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นเพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน  การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและเป็นการควบคุมแรงงานให้อยู่ในพื้นที่มิให้เกิดการเคลื่อนย้าย
เข้าสู่พ้ืนที่ชั้นใน  เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมายแล้วจะเปลี่ยนงาน/
เคลื่อนย้ายเข้าสู้พ้ืนที่ชั้นในเป็นจ านวนมาก  ท าให้ไม่มีแรงงานเพียงพอต่อปริมาณงานในสถานประกอบการต่างๆ
อีกท้ังยังเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมการน าเข้าแรงงานของผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอด  
ซึ่งค่าธรรมเนียมอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว  รวมถึงดีต่อผู้ประกอบการใน
อ าเภอแม่สอดที่สามารถจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและมีแรงงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการและ
เป็นการดีต่อผู้ประกอบการที่ไม่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวและความม่ันคงในระหว่างที่แรงงานต่าง
ด้าวอาศัยอยู่ในสถานประกอบการที่อาจก่อเหตุขึ้นได้  ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่ามีการใช้
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมถึงแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิคุ้มครองด้วยเช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดระบบการท างานแบบไปเช้า-เย็นกลับช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการในการน าเข้าแรงงานแต่ต้องรับภาระใน
การจัดหารถรับ-ส่งแรงงานต่างด้าวระหว่างชายแดนกับสถานประกอบการแทน 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐมีความคิดเห็นแตกต่างจากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการว่าการน าเข้า
แรงงานจากประเทศเมียนมาตามข้อตกลง(MOU)เพ่ือเข้าท างานในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ พ่ึงกระท ามากที่สุด  
เนื่องจากเป็นการน าเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมายโดยผ่านการตรวจสอบสถานะทางบุคคลและคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
ต าแหน่งงานจากทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว  แรงงานจึงสามารถเข้ามาท างานใน
ประเทศปลายทางได้  โดยได้รับการพิสูจน์สัญชาติและเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง  ได้แก่  
หนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลเพื่อใช้เป็นเอกสารขออนุญาตท างาน ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตท างาน
เป็นบัตรสีเขียวและสามารถท างานในประเทศไทยได้ 4 ปี  อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าเข้าแรงงานตาม
ข้อตกลง(MOU) จึงมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ลดค่าธรรมเนียมในการขอ
ใบอนุญาตท างานส่งผลให้เป็นการดีต่อการน าเข้าแรงงานตามข้อตกลง(MOU)เพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย   

ตลอดจนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือเข้ามาท างานใน
สถานประกอบการสามารถด าเนินกิจการได้โดยไม่ต้องค านึงถึงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐและส่งผลต่อ
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ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการเป็นที่น่าเชื่อถือและให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนในด้านการใช้แรงงานถูกกฎหมาย
ในสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ต้องการท าการค้ากับต่างชาติซึ่งประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่จะเน้น
จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านการใช้แรงงานต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและห้ามจ้าง
เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งการน าเข้าแรงงานตามข้อตกลง(MOU)ช่วยให้ผู้ประกอบการจ้าง
แรงงานที่ถูกกฎหมายมาปฏิบัติงานได้เพียงพอต่อความต้องการใช้แรงงานและส่งผลดีต่อแรงงานต่างด้าวในการ
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิแรงงาน  ทั้งสภาพการจ้างงาน  สภาพการท างานในระหว่างการท างานในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นหลักประกันให้แก่แรงงานต่างด้าวว่าจะได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับแรงงานไทย   

ทั้งนี้การน าเข้าแรงงานตามข้อตกลง(MOU)  ท าให้การปฏิบัติงานด้านแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลหากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าว  อีกทั้งสามารถ
ทราบได้ถึงก าลังแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศและความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดีและควบคุมก าลังแรงงานต่างด้าวในประเทศได้หากมองถึงความมั่นคงในประเทศสามารถให้การ
คุ้มครอง/รับประกันแก่นายจ้างได้ว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในสถานประกอบการเป็นบุคคลที่ผ่านการ
ตรวจสอบสถานะทางบุคคลรวมถึงด้านอาชญากรรมแล้ว  จึงสามารถวางใจในการจ้างแรงงานเหล่านี้ได้แต่หาก
แรงงานต่างด้าวกระท าความผิดในไทยจะได้รับการควบคุม/จับกุมตัวเพื่อด าเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวได้   

แต่อย่างไรก็ตาม การน าเข้าแรงงานตามข้อตกลง(MOU)ต้องใช้ระยะเวลานานในการน าเข้าแรงงานและ
ผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก  อีกทั้งยังต้องขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละประเทศในการเปิดรับแรงงานให้เข้ามาท างานใน
ประเทศต้นทางและปลายทาง  ซึ่งอาจท าให้เกิดกลไกนายหน้าในการจัดหาแรงงานให้แก่สถานประกอบการทั้งใน
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท างานที่สูงขึ้นตามล าดับ
ความยากง่ายของการน าแรงงานเข้าสู่ประเทศปลายทาง  รวมถึงแรงงานที่น าเข้าตามข้อตกลง(MOU)จะมี
เฉพาะงานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน  ยังไม่มีการระบุงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถน าเข้าตามข้อตกลง
(MOU)ได้  ซึ่งในความเป็นจริงแรงงานต่างด้าวที่ทั้งประเทศต้องการส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในภาค
อุสาหกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะพ้ืนที่  

ส าหรับแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการแรงงานต่างด้าวส าหรับในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก              
ซึ่งถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่รัฐบาลจัดเป็นเศรษฐกิจพิเศษ/เขตพ้ืนที่ชายแดนสามารถแยกตามด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 

1.ด้านนโยบาย 
ควรมีการจัดท าแผนแม่บทการจัดการแรงงานหลบหนีเข้าเมือง  โดยก าหนดพื้นที่การแก้ไขปัญหาเป็นพื้นที่

ชายแดนกับพ้ืนที่ชั้นใน  อาทิเช่น  พ้ืนที่ชายแดนมีการน าเข้าแรงงานแบบไปเช้า-เย็นกลับและน าเข้าตามฤดูกาล  
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แต่พ้ืนที่ชั้นในควรมีการน าเข้าตามข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ(MOU)เท่านั้น  รวมถึงการก าหนดระยะเวลาการผ่อน
ผันการใช้แรงงานให้มีความชัดเจน   อีกทั้งการก าหนดนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว  ควรน าแผนพัฒน า
เศรษฐกิจแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดก าลังแรงงานที่ต้องการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาประเทศ  และการก าหนดนโยบายผ่อนปรนให้นายจ้างน าพา
ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย  ควรเพ่ิมข้อจ ากัดในเรื่ องพ้ืนที่ในการท างานและระยะเวลาที่
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปท างานที่อ่ืนหรือเปลี่ยนงานใหม่ในพ้ืนที่ต่างๆ ได้  เช่น ประเภทงานที่ท าระยะเวลาใน
การท างานในพ้ืนที่  อย่างน้อยก่ีเดือน/ปีจึงสามารถย้ายออกนอกพ้ืนที่ได้   ตลอดจนการก าหนดนโยบาย/มาตรการ
ทางด้านการศึกษาควรสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวะให้มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของ
ตลาดแรงงานทั้งประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ กึ่งฝีมือและมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม 

2.ด้านกฎหมาย 
ควรมีการก าหนดข้อกฎหมายระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาในเรื่องบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการที่มีการ

ใช้แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายให้เป็นที่รับทราบกันทั้งสองฝ่ายและมีผล
บังคับใช้อย่างเข้มงวด   ตลอดจนการเพ่ิมข้อกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะงานที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท าใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้ 

3.ด้านการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่รัฐควรประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวันและเวลาในการน าพาแรงงานต่างด้าวมา

ขึ้นทะเบียน โดยก่อนการเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอาจท าหนังสือแสดงความจ านงให้แก่นายจ้างว่า
สามารถน าพาลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนได้วันและเวลาใดเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการได้ทันท่วงที และเป็น
การป้องกันการน าลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาขึ้นทะเบียนที่ก าหนดไว้    ตลอดจนรัฐบาลควร
สนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตรวจสอบและควบคุมแรงงานต่างด้าว  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เช่น การให้นายจ้างกรอกรายละเอียดข้อมูลแรงงานต่าง
ด้าวทางเว็บไซด์ก่อนน าพาแรงงานต่างด้าวมาข้ึนทะเบียน 
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อภิปรายผล 
1.สาเหตุหรือความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมาของผู้ประกอบการใน จังหวัดตาก 
ผลจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่รัฐและนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า สาเหตุและ

ความจ าเป็นในการใช้แรงงานสัญชาติเมียนมา เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่  ซึ่งพ้ืนที่มีสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเม้นท์เป็นอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะเป็นงานที่หนักและต้องมี
ความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน  จึงส่งผลให้แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ท า  มีเปลี่ยนงาน/เปลี่ยนอาชีพไปท างานสาย
อ่ืนที่สบายกว่า  อีกทั้งเป็นผลจากที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น จึงท าให้ประชาชนส่ วน
ใหญ่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแทนการจบการศึกษาเพียงแค่ระดับการศึกษาภาคบังคับหรืออาชีวะ
ศึกษา  จึงส่งผลให้แรงงานที่ต้องการในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอดส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือจึงขาดแคลนท า
ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการกระตุ้น/เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผลการศึกษานี้เป็นไปตามแนวคิดของ Wallenstein (อ้างในศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556:น.18) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเกิดของระบบโลก บางประเทศเติบโตขึ้นจน
กลายเป็นศูนย์กลางของทุนนิยมโลก ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจสองระบบและเกิดตลาดแรงงานระดับทุติภูมิที่มี
ความต้องการแรงงานระดับล่างที่ท างานโดยใช้ก าลังกาย เป็นงานหนัก มีความเสี่ยงหรือยากล าบากและมีค่าจ้างต่ า
ที่เรียกว่า 3DS แต่คนในประเทศเหล่านั้นไม่ต้องการท างานดังกล่าวแต่มุ่งไปท างานในระดับสูงที่ใช้ความรู้ทักษะ
มากขึ้นและมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า ท าให้แรงงานจากประเทศที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต่ ากว่า
ตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงกว่า แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการท างานใน
ลักษณะงานที่ใช้ความคิด มากกว่าการใช้ก าลังแรงกายในการท างานและการมีค่านิยมในการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ตนเองมีทางเลือกในการท างานมากข้ึน  รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่สูงตามมาด้วยเช่นกันซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการก าลังแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งมีฝีมือมากกว่า จึง เป็นผลท า
ให้ต้องมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน 
 ตลอดจนสืบเนื่องมาจากในอดีตประเทศเมียนมายังถูกกีดกันจากต่างชาติในการท าการค้าจึงส่งผลให้
แรงงานเมียนมาว่างงานจ านวนมาก  ไม่มีงานท าจึงได้เดินทางเข้ามาท างานที่อ าเภอแม่สอด  เนื่องจากอ าเภอแ ม่
สอดอยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาที่มีชนกลุ่มน้อยจ านวนมากอาศัยอยู่ คนเหล่านั้นมีความยากจน ไม่มีงานท า
และมีความต้องการเข้ามาท างานในอ าเภอแม่สอด  จึงมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าในอ าเภอแม่สอดที่ต้องการ
แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานขาดแคลนในพ้ืนที่  อีกทั้งแรงงานเมียนมามีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงานและมี
ความรับชอบในงานมากกว่าแรงงานไทย สามารถท างานได้ทุกอย่างและมีรายได้/ค่าจ้างมากกว่าที่เมียนมา  
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ประกอบการที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า  ต้องส่งมอบสินค้าตามก าหนด
ระยะเวลาของลูกค้า จึงมีการจ้างแรงงานเมียนมาท างานในสถานประกอบการทดแทนแรงงานไทย 
 2. กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเข้ามาท างานในพื้นที่ จังหวัดตาก  

จากการศึกษาพบว่า แรงงานสัญชาติเมียนมาส่วนใหญ่ตัดสินใจออกจากประเทศบ้านเกิดเพ่ือเข้ามา
ท างานใน จังหวัดตาก เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและตัวผู้ใช้แรงงานซึ่งผลการศึกษา
เป็นไปตามแนวคิดของ Hugo (อ้างในศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556:น.20) ที่ได้เสนอมุมมองต่อระบบการ
ย้ายถิ่นว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจเดินทางออกจากประเทศต้นทางไปยังประเทศ
ปลายทางผู้รับแรงงาน โดยผ่านเครือข่ายทางสังคมเพราะการตัดสินใจย้ายถิ่นของบุคคลจะมีครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยเสมอโดยเดินทางมาท างานคนเดียวในอ าเภอแม่สอด โดยผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญให้เกิดการตัดสินใจย้ายถิ่นเข้ามาเพ่ือหางานท าในต่างประเทศมากกว่า
ท างานในประเทศของผู้ใช้แรงงาน  ซึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาท างานในอ าเภอแม่สอดนั้นเกิดจากสาเหตุในด้าน
ต่างๆกล่าวคือ 
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายออกไปท างาน อีกประการหนึ่งคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่
ต้องการหารายได้ที่สูงกว่าที่ได้ในเมียนมา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Everette S. Lee(อ้างในบุญคง  หันจางสิทธิ์
,2540, น.256) ที่กล่าวไว้ว่า การที่แรงงานเคลื่อนย้ายหรือย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดเกิดจากปัจจัยผลักดันนั่น
คือ ระดับค่าจ้างหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  ซึ่งเมื่อแรงงานได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทน
อ่ืนๆจากการท างานต่ ากว่าแรงงานในสายอาชีพเดียวกันที่ท างานในต่างประเทศ ย่อมก่อให้เกิดแรงผลักดันให้
แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศของตนไปท างานยังต่างประเทศที่มีระดับค่าจ้างและผลตอบแทนที่สูงกว่า 
แสดงให้เห็นว่า แรงงานส่วนใหญ่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในต่างประเทศเพ่ือต้องการหารายได้ให้มากขึ้นกว่าการ
ท างานในประเทศของตนเอง และการได้รับผลตอบแทนอ่ืนๆที่ตามมาหากสามารถท างานได้ดีหรือได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายของประเทศท่ีเข้ามาท างาน 

สาเหตุประการที่สองคือ ปัจจัยด้านสังคม คือการที่แรงงานมีญาติพ่ีน้องท างานอยู่ในอ าเภอหรือใน
เมืองไทยชักชวนหรือช่วยเหลือ ได้แก่  มีญาติหรือเพ่ือนในอ าเภอหรือในเมืองไทยให้ความช่วยเหลือด าเนินการให้ 
เช่น หางาน หาที่พัก หาข่าวสารข้อมูลต่างๆให้ มีญาติพ่ีน้อง/เครือญาติหรือคนในบ้านเกิดให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า ด าเนินการให้ เช่น หางาน หาข่าวสารข้อมูลต่างๆให้ มีนายหน้าหางานในเมียนมาติดต่อหางาน และ
ด าเนินการให้ และการย้ายถิ่นมาท างานในเมืองไทย (อ าเภอแม่สอด)สามารถท าได้ด้วยการลักลอบเข้าเมืองได้ไม่
ยาก นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลไทยอนุญาตให้ผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเมียนมาสามารถอยู่ท างานได้  
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การศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามผลการศึกษาและผลงานของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ เช่น Sandellและ Mincer 
(อ้างในศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา , 2556:น.20) ที่ได้เสนอมุมมองการย้ายถิ่นว่าเกิดจากการตัดสินใจของ
ครอบครัวและอาจมีการตัดสินใจย้ายถิ่นทั้งครอบครัว ถ้าคิดว่าจะท าให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่าหรือถ้ามีคนใดคนหนึ่งได้งาน
ที่ดีกว่าท าในประเทศปลายทาง การย้ายถิ่นของคนในครอบครัวจะมีโอกาสและเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามี
สายสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงครอบครัวจะท าให้มีความช่วยเหลือในขบวนการย้ายถิ่น ตั้งแต่เครือข่ายของผู้ย้ายถิ่นใน
ประเทศต้นทางก่อนการตัดสินใจ ระหว่างการย้ายถิ่นและการปรับตัวในประเทศปลายทาง เป็นต้น นอกจากนี้ผล
การศึกษายังเป็นไปตามแนวคิดของStahl (อ้างในศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา , 2556:น.20) ที่ได้เสนอมุมมอง
กระบวนการย้ายถิ่นว่า การตัดสินใจย้ายถิ่นมีตัวแปรระดับย่อยด้านสังคม นั่นคือการถูกจัดท าโดยเครือญาติหรือคน
ในถิ่นต้นทางเดียวกัน ความช่วยเหลือจากเพ่ือนและญาติในประเทศปลายทาง เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ 
ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือจัดหาที่พัก หางานและด าเนินการต่างๆและการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการย้ายถิ่น 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพนันท์ เดชกูลพรศิริ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัจจัยสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่
สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสังคม กล่าวคือแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานโดยมีเพ่ือนฝูงแนะน าให้มาท างานและมีการรวมตัวกันอยู่มากของแรงงานที่มาจากชาติเดียวกัน รวมถึง
ต้องการอยู่ในสังคมที่มีความเจริญมากกว่าประเทศของตนเองอยู่และการมีคนในครอบครัวท างานอยู่ก่อนแล้วจึง
สามารถช่วยเหลือในขบวนการปรับตัวในถิ่นปลายทาง จัดหาที่พัก หางานและช่วยเหลือในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบราชการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือคนใกล้ชิดมีส่วนท าให้การเคลื่อนย้าย
เข้ามาท างานในประเทศปลายทาง สามารถเคลื่อนย้ายเข้ามาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทาง ที่
ผู้ใช้แรงงานไม่ต้องกังวลถึงความไม่เป็นธรรมหรือการถูกหลอกหลวงจากนายหน้าหรือผู้ที่แนะน าให้เข้ามาท างานที่
มิใช่คนรู้จัก จึงส่งผลให้แรงงานตัดสินใจเข้ามาท างานโดยการแนะน าจากเครือญาติหรือคนรู้จักเป็นส่วนใหญ่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่าม  
บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

Analysis to selling and intermediate product or processing 
further of Pong-Kham crystal in Ban na-Ban rai Thoen District Lampang Province 

 
ณัฐยา สักเส็ด1 ณัฐนรี ทองดีพันธ2์ และปัญจพร ศรชีนาพันธ์3  

Nattaya Sakset1, Natnaree Thongdeepan2, Punchaporn Srichanaphan3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้ว

โป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตแก้วโป่งข่าม จ านวน 38 
ราย และท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลา
ประกอบธุรกิจ 31 ปีขึ้นไป และมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินลงทุนส่วนตัว ต้นทุนการผลิตแก้วโป่งข่ามประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็นต้นทุนรวมเท่ากับ 265,529.05 บาท ถ้ามีการผลิต
ต่อจะมีต้นทุนการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่ามเท่ากับ 86,940 บาท และรายได้ จากการขายเม็ดแก้ว
โป่งข่ามรวมทั้งหมดเท่ากับ 21 ,750 บาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่ามรวมทั้งหมดเท่ากับ 
168,000 บาท ซึ่งอัตราก าไรต่อยอดขาย ณ จุดแยกออกเฉลี่ยเท่ากับ 77.19 % อัตราก าไรต่อยอดขาย หลังจาก
ผลิตต่อเฉลี่ยเท่ากับ 44 % ซึ่งอัตราก าไรต่อยอดขายเฉลี่ย ณ จุดแยกออก สูงกว่าอัตราก าไรต่อยอดขายเฉลี่ยหลัง
การผลิต ดังนั้น ผู้ผลิตแก้วโป่งข่ามควรขายเม็ดแก้วโป่งข่าม โดยไม่ต้องน าไปผลิตต่อ 

 
ค าส าคัญ: ข้อมูลการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อ,แก้วโป่งข่าม 
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2 อาจารย์ สาขาการบัญช ีคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
3 อาจารย์ สาขาการบัญช ีคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

55 

 

Abstract 
The purpose of this research is to investigate Analysis to selling and intermediate product 

or processing further of Pong-Kham crystal in Ban na-Ban rai Thoen District Lampang Province. 
The Pong-Kham crystal operation 33 entrepreneurs were interviewed for data collection. The data 
collected was analyzed with descriptive statics. The results showed that the most entrepreneurs 
was female and age are over 61 years old. The entrepreneur’s lower High School Diploma which 
was operated more than 31 years and the capital from private entrepreneurs. Cost of Pong-Kham 
crystal operation been composed of direct material, direct labor, manufacturing overhead that 
total cost were 265,529.05 Baht but also cost for processing further of Pong-Kham crystal were 
86,940 Baht. And revenue of selling and intermediate product were 21,750 Baht, revenue of 
processing further of Pong-Kham crystal were 168,000 Baht. Therefore average gross profit margin 
ratio as selling and intermediate product were 77.19% and as average gross profit margin ratio 
processing further of Pong-Kham crystal were 44% which indicate average gross profit margin ratio 
as selling and intermediate product more than as average gross profit margin ratio processing 
further of Pong-Kham crystal. So entrepreneurs should selling and intermediate product should 
not processing further of Pong-Kham crystal. 

 
Keywords: selling and intermediate product or processing further, Pong-Kham crystal  
 
บทน า 

"แก้วโป่งข่าม" ก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง ซึ่งก่อก าเนิดขึ้นมาจากธรรมชาติ เป็นหินในตระกูล ควอร์ต ซึ่งมี
ลักษณะใส ภายในมีมลทินลักษณะแตกต่างกันออกไป จึงมีชื่อเรียกตามลักษณะนั้นๆ เช่น หากมีเส้นเหมือนเส้นผม
อยู่ภายในจะเรียกว่าแก้วขนเหล็ก หากเป็นเส้นสีทองจะเรียกว่าไหมทอง เป็นต้น ซึ่งชนิดของโป่งข่ามมีความ
หลากหลายมาก แก้วโป่งข่ามเป็นหินมงคล ซึ่งแต่ละชนิดของแก้วโป่งข่าม จะมีคุณแตกต่างกัน เช่น แก้วขนเหล็ก 
จะช่วยเรื่องแคล้วคลาด แก้วกาบ ช่วยเรื่องลาภยศ เป็นต้น โป่งข่าม มาจากค าว่า โป่ง ซึ่งเป็นชื่อป่าที่ค้นพบ
โป่งข่ามครั้งแรกในประเทศไทย และ ข่าม ในภาษาเหนือ แปลว่า อดทน หรือ แปลอีกนัยว่า คงกระพัน แก้ว
โป่งข่าม เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้เชื่อว่าหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่เพียงแต่เคยได้ยินชื่ออย่างผิวเผิน 
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ทั้งๆ ที่แก้วโป่งข่ามมีชื่อเสียงมานานหลายร้อยปีในยุคอดีตกาล เพียงแต่ชื่อเสียงนั้นยังคงอยู่ในวงแคบ เฉพาะทาง
เขตภาคเหนือและได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ต านานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ชาวล้านนา การเล่าขานถึง
ปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์ ยังคงสืบเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้คนเราหันไปสนใจเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็น และเชื่อในสิ่งที่ตนสัมผัสได้เท่านั้น โดยละทิ้งธรรมชาติ
อันเป็นแหล่งที่มาของตน (เถินโพส, 2553: ระบบออนไลน์)  
 ปัจจุบัน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง มีการค้นพบแก้วโป่งข่ามเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้คนมีความเชื่อถือและ
ศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใครมีครอบครองจะประสบแต่ความสุข ความเจริญมีโชคลาภ แคล้วคลาดจาก
ภยันตรายทั้งปวง คนในชุมชนได้รู้จักและเห็นคุณค่าของแก้วโป่งข่าม จึงน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน าแก้ว
โป่งข่ามมาเจียระไนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่ รู้จักเพราะว่ายังไม่มีความ
สวยงาม ไม่มีความดึงดูดใจเท่าไหร่นักและพกพาไม่สะดวก ชาวบ้านจึงได้มีการคิดค้นแล้วน าผลิตภัณฑ์นี้มาต่อยอด
ในการท าเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ เป็นต้น และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพท าให้
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นแก้วโป่งข่ามจึงเป็นของขึ้นชื่อในอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง แต่
ชาวบ้านไม่ได้ค านึงถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตและผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งไม่มีการน าต้นทุนการผลิตและผลก าไรของ
ผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่ามกับเครื่องประดับจากแก้วโป่งขามมาเปรียบเทียบกัน จึงไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนที่ให้ผล
ก าไรสูงสุด  

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจขาย
หรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการผลิตแก้ว
โป่งข่ามและเครื่องประดับจากแก้วโป่งข่ามว่าควรเลือกผลิตแบบใด เพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุดและสามารถประกอบ
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับงานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ 
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
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แนวคิดต้นทุน 
ดวงมณี โกมารทัต (2551) ต้นทุน หมายถึง มูลค่าที่วัดได้เป็นจ านวนเงินของสินทรัพย์หรือความเสียสละที่

กิจการได้ลงทุนไปเพ่ือให้ได้สินค้า สินทรัพย์หรือบริการต่างๆ ซึ่งกิจการคาดว่าจะน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
ภายหลัง) ได้จ าแนกต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามพฤติกรรมต้นทุน แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1.วัตถุดิบ (Material) คือ วัตถุดิบที่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นส าเร็จรูป 
ต้นทุนวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบทางตรงหรือวัตถุดิบโดยตรง (Direct Materials) และวัตถุดิบ
ทางอ้อมหรือวัตถุดิบโดยอ้อม (Indirect Materials)  

2. ค่าแรง (Labor) คือ จ านวนเงินที่กิจการจ่ายเป็นค่าตอบแทนแรงงานในการผลิตสินค้าหรือบริการ การ
จ่ายค่าแรงอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปของเงินเดือน ค่าแรงรายชั่วโมงค่าแรงรายชิ้น (ตามหน่วยสินค้าที่
ผลิต) หรือในรูปของผลตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินรางวัลจูงใจอ่ืนๆ โดยปกติจะแยกค่าแรงเป็น 
2 ประเภท คือค่าแรงทางตรง (Direct Labor) และค่าแรงทางอ้อม (Indirect Labor)  

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้า
หรือบริการ ซึ่งนอกเหนือจากรายการวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง โดยปกติรายการต้นทุนที่รวบรวมไว้ใน
รายการค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ ต้นทุนค่าเครื่องมือเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆ ค่าเสื่อมราคาโรงงาน ค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินในโรงงาน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ในโรงงาน 

แนวคิดการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 
การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและผลประโยชน์ที่

แตกต่างกันในระหว่างทางเลือก เช่น หากก าลังตัดสินใจว่าจะไปดูภาพยนตร์ หรือเช่าวีดีโอ ทางเลือกทั้งสองทางมี
ต้นทุนที่แตกต่างกัน คือ ค่าบัตรดูภาพยนตร์กับค่าเช่าวีดีโอต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
หรือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable cost) ส่วนต้นทุนและผลประโยชน์ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ประกอบด้วยต้นทุนจม (Sunk cost) ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (Unavoidable cost) 
ไม่ว่าผู้บริหารจะตัดสินใจเช่นใดก็ตาม และต้นทุนอนาคตที่ไม่แตกต่างระหว่างทางเลือก ซึ่งไม่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการตัดสินใจ การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจในกรณีเหล่านี้จะใช้แนวคิดต้นทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือเปรียบเทียบ
ส่วนต่างทางเลือกในการตัดสินใจ (อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ , 2554) ได้แก่ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ (Make or 
Buy decision) การตัดสินใจเพ่ิมหรือยกเลิกแผนกงาน (Add or Delete a segment decision) การตัดสินใจ
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เปลี่ยนแทนหรือรักษาอุปกรณ์เก่า (Replace equipment) การตัดสินใจรับค าสั่งซื้อพิเศษ (Special order) การ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด (Resource management) การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม:ขายหรือ
ผลิตต่อ (Processing further or selling and intermediate product) การตัดสินใจปิดโรงงานหรือการปิด
โรงงานชั่วคราว (Discontinue and unprofitable segment)  

ประวัติแก้วโป่งข่าม 
ความหมายของค าว่า “โป่งข่าม”โป่ง ตามหลักพจนานุกรมหลักภาษาไทยพายัพราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์

ในปี พ.ศ. 2502 แปลว่า โป่งดิน หรือ ดินโป่ง , ข่าม หมายถึง การอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดจากภัยอันตราย , 
โป่งข่าม หมายถึง แหล่งที่ขุดขึ้นมา แห่งความข่าม คงซึ่งในสถานที่นั้นเป็นโป่งแก้วอันล้ าค่าแก้วโป่งข่าม แก้วอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปางมาช้านาน เชื่อว่าสามารถคุ้มภัยให้ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ในทางที่ดีได้ เป็นสิ่งที่มีมงคลควรแก่การบูชามาก"แก้วโป่งข่าม" ทรัพยากรธรรมชาติใต้พิภพอันล้ าค่า ซึ่งมีความเชื่อ
ว่า ใครมีครอบครองจะประสบแต่ความสุข ความเจริญมีโชคลาภ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง จนกล่าวเป็น
ต านานอันลือลั่น ขุมทรัพย์อันล้ าค่าของแก้วโป่งข่ามที่ซ่อนความเร้นลับภายใต้พ้ืนดิน ตามเชิงเขา ของหมู่บ้านแม่
แก่ง, บ้านนาบ้านไร่, บ้านแม่เติน ต าบลแม่ถอด ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเถินประมาณ 10 กิโลเมตร ไปตามถนน เถิน-
ลี้ และถนนเข้าหมู่บ้านดังกล่าวอีกประมาณ 4 กิโลเมตร สถานที่พบหินแก้วอยู่ตามเชิงเขาและที่ราบ เชิงเขาของห้วย
แม่แก่ง เมื่อขุดลึกลงไปจะเป็นดินปนทราย ลักษณะหินแก้วจะเกาะกันเป็นก้อน หรือเกาะกันเป็นลิ่ม เป็นแท่งรูปหก
เหลี่ยมสีสันสวยงาม อยู่ลึกลงไปใต้พ้ืนดินประมาณ 4-5 เมตร บางแห่งขุดลึกลงไปเพียง 1 เมตร แก้วโป่งข่ามมีชื่อ
เรียกต่างๆ ดังนี้ ขนเหล็ก ขนเพชร ขนค า ขนทอง ขนเงิน หมอกมุงเมือง หมอกสีฟ้า ฟ้าแล หมอกสีน้ าตาล น้ าผึ้ง 
ปลวกเขียว ปลวกค า ปลวกครั่ง ปลวกแดง สลักหิน สลักแก้ว สลักเพชร ประกายเพชร ประกายค า หยาดน้ าค้าง 
มหานิล กาบเงิน กาบค า กาบเพชร สีม่วง เรือนแก้ว เรือนค า เรือนเพชร ฯลฯ คุณสมบัติแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือ 
ป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเยี่ยม ป้องกันไฟ แคล้วคลาด อยู่ยงคงกระพัน ป้องกันภูตผีปีศาจ ให้คุณทางมหานิยมให้ผลโชค
ลาภ ท ามาค้าขายดีให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เคหะบ้านเรือนและครอบครัว (มณีรัตน, 2553: ระบบออนไลน์) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บรมวุฒิ มูลพรม และคณะ (2555) ศึกษาการเลือกผลิตอ้อยหรือมันส าปะหลังภายใต้การจัดการปัจจัยการ

ผลิตของเกษตรกร ในอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลที่ช่วยประกอบการ
ตัดสินใจให้กับเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยกับมันส าปะหลัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยจ านวน 30 
ราย และเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลังจ านวน 30 รายงาน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า หากพิจารณาจากปัจจัยการผลิต
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ควรเลือกผลิตมันส าปะหลัง เนื่องจากมีข้อดีมากกวาการผลิตอ้อยในด้านปั จจัยการผลิตเกือบทุกๆ ด้าน แต่ด้าน
ผลตอบแทน พบว่าการผลิตอ้อยมีก าไรมากกว่าการผลิตมันส าปะหลัง โดยปลูกอ้อย มีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ 7,542.48 
บาท มีก าไรเฉลี่ยทั้งหมดไร่ละ 3,487.33 บาทต่อไร่ ส่วนผลิตมันส าปะหลังโดยการปลูกมันส าปะหลัง มีต้นทุนเฉลี่ย
ต่อไร่ 5,785.97 บาท มีก าไรเฉลี่ยทั้งหมดไร่ละ 2,967.11 บาทต่อไร่ เกษตรกรจึงควรเลือกผลิตอ้อยเนื่องจากมี
ก าไรมากกว่าการผลิตมันส าปะหลัง 

ทวีพร อดเหนียว (2553) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าของ
กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
ของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ สมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง จ านวน 56 
ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่า ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเท่ากับ 574,630 บาท ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 5,233,415.80 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ  
246,608 บาทความสามารถในการท าก าไรของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าคือ สร้อยคอเท่ากับ 
98,804.48 บาทต่อปี สร้อยข้อมือเท่ากับ 111,428.86 บาทต่อปี เข็มขัดเท่ากับ 91,252.47 บาทต่อปี และต่างหู
เท่ากับ 112,013.83 บาทต่อปี อัตราก าไรต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าคือ สร้อยคอเท่ากับ
ร้อยละ 23.55 สร้อยข้อมือเท่ากับร้อยละ 16.73 เข็มขัดเท่ากับร้อยละ 20.14 และต่างหูเท่ากับร้อยละ 14.09 
อัตราก าไรต่อค่าขายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าคือ สร้อยคอเท่ากับร้อยละ 19.06 สร้อยข้อมือเท่ากับ
ร้อยละ 14.33 เข็มขัดเท่ากับร้อยละ 16.76 และต่างหูเท่ากับร้อยละ 12.35 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ผลิตแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง จ านวน 
60 ราย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ผลิตแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
จ านวน 38 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่าม กรณีศึกษา: บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัด
ล าปาง การศึกษาข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจาก 2 ลักษณะข้อมูล ดังนี้ 

1 . ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย  บทความ               
สื่อสารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
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2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่าม กรณีศึกษา:บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปางจ านวน 38 
ราย จากนั้นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตแก้วโป่งข่าม ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 38 ราย พบว่า ผู้ผลิตแก้ว

โป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 61 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่
จบการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาประกอบธุรกิจได้ 31 ปีขึ้นไป และมีแหล่งเงินทุนมาจากเงิน
ลงทุนส่วนตัว 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแก้วโป่งข่าม 
 ขั้นตอนการขุด ท าการขุดโดยใช้แชลง และท าพิธีเส้นไหว้เจ้าพ่อโป่งหลวงเพ่ือความเป็นสิริมงคลก่อนการ
ขุดแก้ว ขั้นตอนการตัดน าแก้วที่ขุดได้มาล้างท าความสะอา และท าการตัดตามขนาดที่ต้องการ ขั้นตอนการ
เจียระไน ขั้นตอนการขัดน ามาใส่ไม้หนีบมาฝนกับหิน ขั้นตอนการน าเม็ดแก้วโป่งข่ามผลิตต่อน าเม็ดแก้วโป่งข่าม 
ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

3. ข้อมูลต้นทุนในการผลิตแก้วโป่งข่าม 
จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนจากการผลิตแก้วโป่งข่ามเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกอบด้ วย วัตถุดิบ

ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 83,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง
เท่ากับ 150,510 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 32,019.05 บาท 

4. ข้อมูลต้นทุนการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่าม 
จากการศึกษา พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่ามรวมทั้งหมดเท่ากับ 86,940 บาท 

ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์จากแก้วขาวเท่ากับ 19,230 บาท ต้นทุนการผลิตต่อของ
ผลิตภัณฑ์จากแก้วขนเหล็กเท่ากับ 20,870 บาท ต้นทุนการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์จากแก้วปวกเท่ากับ 22,350 
บาท และต้นทุนการผลิตต่อของผลิตภัณฑ์จากแก้วสีฟ้าเท่ากับ 24,490 บาท 

5. ข้อมูลการขายเม็ดแก้วโป่งข่ามและผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่าม 
 จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลการขายเม็ดแก้วโป่งข่ามรวมทั้งหมดเท่ากับ 21,750 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย
แก้วขาว ขนาดเล็กได้เท่ากับ 2,150 บาท แก้วขาว ขนาดกลางได้เท่ากับ 2,800 บาท แก้วขาว ขนาดใหญ่ได้เท่ากับ 
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2,250 บาท แก้วขนเหล็ก ขนาดเล็กได้เท่ากับ 1,650 บาท แก้วขนเหล็ก ขนาดกลางได้เท่ากับ 1,800 บาท แก้วขน
เหล็ก ขนาดใหญ่ได้เท่ากับ 1,650 บาท แก้วปวก ขนาดเล็กได้เท่ากับ 1,400 บาท แก้วปวก ขนาดกลางได้เท่ากับ 
1,100 บาท แก้วปวก ขนาดใหญ่ได้เท่ากับ 1,050 บาท แก้วสีฟ้า ขนาดเล็กได้เท่ากับ 2,500 บาท แก้วสีฟ้า ขนาด
กลางได้เท่ากับ 1,800 บาท แก้วสีฟ้า ขนาดใหญ่ได้เท่ากับ 1,600 บาท ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่าม
รวมทั้งหมดเท่ากับ 168,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากแก้วขาวเท่ากับ 28,850 บาท 
ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากแก้วขนเหล็กเท่ากับ 39,450 บาท ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากแก้วปวกเท่ากับ 
45,350 บาท และข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์จากแก้วสีฟ้าเท่ากับ 54,350 บาท 

6.การเปรียบเทียบก าไรจากการขายเม็ดแก้วโป่งข่ามและผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่าม 
จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลอัตราก าไรต่อยอดขายของแก้วโป่งข่าม พบว่า แก้วขาวมีรายได้จากการขาย 

ณ จุดแยกออกเท่ากับ 3,500 บาท รายได้จากการขายหลังการผลิตต่อเท่ากับ 28,850 บาท และมีอัตราก าไรต่อ
ยอดขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 73.46% ซึ่งมากกว่าอัตราก าไรต่อยอดขายหลังการผลิตต่อเท่ากับ 43.44% แก้ว
ขนเหล็กมีรายได้จากการขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 3,850 บาท รายได้จากการขายหลังการผลิตต่อเท่ากับ 
39,450 บาท และมีอัตราก าไรต่อยอดขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 73.46% ซึ่งมากกว่าอัตราก าไรต่อยอดขายหลัง
การผลิตต่อเท่ากับ 30.11% แก้วปวกมีรายได้จากการขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 4,400 บาท รายได้จากการขาย
หลังการผลิตต่อเท่ากับ 45,350 บาท และมีอัตราก าไรต่อยอดขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 74.74 % ซึ่งมากกว่า
อัตราก าไรต่อยอดขายหลังการผลิตต่อเท่ากับ 28.29% แก้วสีฟ้ามีรายได้จากการขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 7,300 
บาท รายได้จากการขายหลังการผลิตต่อเท่ากับ 54,350 บาท และมีอัตราก าไรต่อยอดขาย ณ จุดแยกออกเท่ากับ 
83.80 % ซึ่งมากกว่าอัตราก าไรต่อยอดขายหลังการผลิตต่อเท่ากับ 28.04%    

ดังนั้น ผู้ผลิตแก้วโป่งข่ามควรที่จะน าเม็ดแก้วโป่งข่ามไปจ าหน่ายเลย เนื่องจากมีอัตราก าไรต่อยอดขาย
มากกว่าการน าเม็ดแก้วโป่งข่ามไปผลิตต่อ 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาแนะน า ในเรื่องการหาช่องทางการจ าหน่ายแก้วโป่งข่ามและ
ผลิตภัณฑ์จากแก้วโป่งข่ามเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น การจัดแหล่งแสดงสินค้า การจัดแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
เป็นต้น 

2.รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทางด้านการลงทุน โดยหาแหล่งกู้ยืม หรือแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ า 
ระยะเวลาในการช าระหนี้นาน 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 
ศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจขายหรือผลิตต่อของแก้วโป่งข่ามกรณีศึกษา: บ้านนาบ้าน

ไร่ อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับผู้ที่สนใจที่จะลงทุนเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน ถ้าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยอ่ืนๆ  ก็คงจะต้องมีการปรับข้อมูลเพ่ือให้ผลที่ได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
เฉลิมขวัญ ครบุุญยงค์. (2554). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคเต็ด. 
เถินโพส. (2553). ความเป็นมาของแก้วโป่งข่าม. [ออนไลน์]. ค้นวันที่ 20 มกราคม. จาก    
 http://www.thoenpost.com/tale/keaw%20pongkham.html 
ไทยต าบล. (2550). กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่ามบ้านแม่แก่ง. [ออนไลน์]. ค้นวันที่ 20 มกราคม. จาก  
 http://www.thaitambon.com/. 
ทวีพร อดเหนียว. (2553). “ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าของกลุ่ม 
 หัตถกรรมทุ่งฮ้าง ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง” การค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต.  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
บรมวุฒิ มูลพรม และคณะ. (2555). “การเลือกผลิตอ้อยหรือมันส าปะหลังภายใต้การจัดการปัจจัยการผลิตของ 
 เกษตรกร ในอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร.” การค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญามหาบัณฑิต.  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
โพสจัง. (2553). แก้วโป่งข่าม ความสวยงามท่ีน่าอัศจรรย์. [ออนไลน์]. ค้นวันที่ 20 มกราคม. จาก 
  http://board.postjung.com/692452.html. 
มนวิกา ผดุงสิทธิ์. (2557). การบัญชีต้นทุน. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเถิน. (2553). แบบบันทึกภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  “แก้วโปง่ข่าม”.  [ออนไลน์]. ค้นวันที่  
 20 มกราคม. จาก http://thoen.cdd.go.th/webold/Index.htm . 
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. (2554). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน. [ออนไลน์]. ค้นวันที่ 20 มกราคม 2559.  
 จาก http://home.kku.ac.th/. 

 
 
 



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

63 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการจัดการของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 

Factors Affecting to Effectiveness Management of Subcontractor for Mobile 
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยี 4G เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ เป็นเส้นทางด่วนส าหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัย
การลากสายเคเบิล โดยระบบเครือข่ายใหม่นี้จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือน
จริงในรูปแบบสามมิติระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยกัน โดยอาศัยสถานีฐานท าหน้าที่ในการส่งผ่านสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง และเพ่ือให้การเชื่อมต่อดียิ่งขึ้นจ าเป็นต้องมีการขยายสถานีฐาน
เพ่ิมเช่นกัน แต่ในการขยายสถานีฐานนั้นยังพบว่ามีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ ปัจจัยด้านการ
จัดการ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ บทความวิชาการนี้ได้มาจาก
การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และจากนักวิชาการที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทราบถึง
แนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศ
ไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการท างาน และเกิดประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ : สถานีฐาน/ ประสิทธิผลการจัดการ 
 
Abstract 
 4G technology is a high-speed wireless broadband. It's a quick route for data that does 
not require cable traction. This new network will be available wirelessly. Includes three-
dimensional virtual connectivity features between mobile phone users. By using the base station, 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โทรศัพท์ 08-1397-1122 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
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it is responsible for transmitting the cell phone signal from one device to another and to make 
the connection even better, you need to extend the base station as well. However, in extension 
of the base station, there are three main factors: Management factors and external business 
environment factors that affect management effectiveness. This article is based on a review of 
literature, research, theories, theories, and from a variety of scholars. The purpose is to know the 
approach for effectiveness management of subcontracted construction of mobile phones base 
station in Thailand. To use as a guideline for improving work efficiency and effective as defined. 
 
Keywords : Base Station/ Management Effectiveness 
 
บทน า 
 จากแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 จะเป็นไปตามเป้าหมายได้
นั้น ทางส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือ 
กสทช. จะต้องรีบด าเนินการแก้ปัญหาการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 
2558 ก่อน แต่เนื่องจากติด ระเบียบ ข้อบังคับ หลายประการ ท าให้ เกิดความล่าช้าในการที่จะประมูลใหม่ ดังนั้น
การประมูลรอบนี้จึงเป็นการจัดขึ้นภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 16/2559 ลงนามโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 ที่ระบุไว้ว่า เนื่องจากผู้ชนะการประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 
เมกะเฮิรตซ์ ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดในการอนุญาตให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนด ท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และการบริการโทรคมนาคมแก่ประชาชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการเยียวยา และ
ป้องกันความเสียหาย รวมทั้งเพ่ือให้การประมูลที่จะจัดขึ้นใหม่เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม หัวหน้า 
คสช.จึงอาศัยอ านาจตามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้ กสทช. จัดประมูลคลื่นความถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ์ ใน
วันที่ 27 พ.ค.2559 (มูลนิธิองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ  ไทยพีบีเอส. 
2559: ออนไลน์) โดยหลังการประมูลแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ราย ได้
ประกาศท่ีจะปรับปรุงอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ และจะเร่งขยายสถานีฐานเพิ่มทั่วประเทศ 
 โดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังได้คาดการณ์ไว้ว่าภาพรวมของปี 2559 จะมีผู้เข้าใช้บริการโมบายบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตทั้งที่ผ่านโครงข่าย 3G และ 4G ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการสูงถึง 
38.4 - 39.7 ล้านคน ขยายตัวในกรอบร้อยละ 11.0 - 14.7 จากปี 2558 คิดเป็นอัตราการเข้าถึงโมบายบรอดแบนด์
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อินเทอร์เน็ตราวร้อยละ 60.4 - 62.6 ของประชากรทั้งหมด และในการเปิดให้บริการ 4G ในคลื่นความถี่ 900 MHz และ 
1800 MHz นี้ จะก่อให้เกิดอานิสงส์โดยตรงต่อธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจการวางโครงข่ายสถานีฐาน ธุรกิจการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลธุรกิจการผลิต และจัดจ าหน่ายสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังก่อให้เกิด
อานิสงส์ทางอ้อมในอีกหลายธุรกิจ เช่น การผลิตซอฟต์แวร์ (Software) ตลาดธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) การ
ให้บริการศึกษาออนไลน์ (E-Leaning) และการให้บริการด้านบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment) เป็นต้น (บริษัท 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด. การประเมินธุรกิจด้านไอทีในประเทศไทย. 2559: ออนไลน์) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าแผนการพัฒนาดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐาน
ของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้มีแนวโน้ม และมีทีท่าว่าจะขยายตัว
ขึ้นแบบยังไม่มีทางลง ส่งผลให้โอกาสในการที่จะมีงานรองรับอย่างต่อเนื่องไปอีกในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า 
แต่ในขณะเดียวกันความเร่งรีบในการขยายสถานีฐาน อันเกิดจากความล่าช้าในการประมูลดังกล่าว จะส่งผลท าให้
งานสร้างสถานีฐานไม่มีคุณภาพ และเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน อันเกิดจากบริษัทรับเหมาช่วงต้องส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ เข้าท างานพร้อมกันท าให้ ผู้ผลิต และผู้จ าหน่าย ส่งสินค้าได้ไม่ตรงตามแผนงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน
เกิดความล่าช้า หรือความที่เร่งรีบท างานของบริษัทรับเหมาช่วงอาจท าให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ไม่
สามารถส่งงานได้ครบตามก าหนดเวลา เป็นต้น และทั้งนี้ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ และสถานที่ก่อสร้างที่ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวก 
 

วัตถุประสงค์ของก ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศ
ไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลระดับประสิทธิผลการจัดการของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของ
ระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
        กลุ่มบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 
 2. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 
 หลักส าคัญของการจัดการงานก่อสร้าง 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานก่อสร้าง ได้แก่ พนม ภัยหน่าย 
(2528), ฤทธิ์ชาร์ด ดีอ ามาตย์ (2536), วิสูตร จิระด าเกิง (2548), เฟลโลส์ (Fellows. 1980), แบรมเบิ้ล และ 
คอลลาฮาน (Bramble and Callahan. 1987), ณัฐพร เพ่ิมทรัพย์ (2544) และภัทรวรรธน์ อาจองค์ (2548) พบว่า
ในงานก่อสร้างจะมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญ เช่น เจ้าของโครงการ (Owner) ผู้ออกแบบ 
(Designer) ผู้บริหารก่อสร้าง (Professional Construction Manager) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction 
Supervision) ผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ า งหลั ก  (Contractor) และ /หรื อ  ผู้ รั บ เหมาช่ ว ง  (Subcontractor) โดยมี
องค์ประกอบการจัดการที่ส าคัญ ได้แก ่1) ต้นทุน คือมีการควบคุมดูแลระหว่างการท างานไม่ให้เกิดความสูญเสีย 2) 
คุณภาพ คือมีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม กฎหมายการก่อสร้าง ด้านความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท างานต่างๆ 3) เวลา คือมีการวางแผนการท างาน โดยก าหนดระยะเวลาการท างานให้เสร็จสิ้น
ตามก าหนดสัญญา หรือตามท่ีมีการตกลงกัน 
 อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ไมเคิล อี พอรท
เตอร์ (Michael E. Porter), ฟรานซิส เจ อากัวลาร์ (Francis J. Aguilar. 1967) และเอกกมล เอ่ียมศรี. (2555) พบว่า
อุปสรรคของบริษัทรับเหมาช่วงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นพิเศษ ทั้งที่มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แน่นอน และรูปแบบไม่แน่นอน (Environment Uncertainty) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบไม่
แน่นอนเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน ระดับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง หรือรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในอดีต เช่น การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตลาดโลก เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือ
ความต้องการบริการรูปแบบใหม่ของลูกค้า ส่วนรูปแบบแน่นอน เช่น จ านวนคู่แข่งรายเดิม เมื่อมีความต้องการส่วน
แบ่งการตลาดสูงก็ต้องมีการปรับราคา ส่วนผู้ว่าจ้างเอง เมื่อมีทางเลือกเยอะก็ต้องมีการปรับราคา เช่นกัน 



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

67 

 

 การประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่ จินดา
ลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2530), พิทยา บวรวัฒนา (2541), ค็อปโลว (Coplow. 1964),ไพรซ์ (Price. 1968), กิ๊บสัน ไอ
แวนซ์วิช และ โดเนลลี (Gibson, Ivancevich, and Donnelly. 1979: 29) พบว่าองค์การทุกองค์การจะสามารถ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคตให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย หรือได้ตามวัตถุประสงค์นั้น การประเมินประสิทธิผลของ
องค์การ จึงเป็นกระบวนการที่จะสามารถบ่งบอกชี้แจงได้ว่าควรด าเนินการต่อไปอย่างไรให้องค์การมีประสิทธิผล
อย่างดีที่สุด โดยสามารถสรุปได้ว่าการประเมินประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การประเมินด้วยการพิจารณาจาก
คุณภาพของผลผลิต หรือบริการขององค์การ ความสามารถในการผลิตสินค้า หรือบริการ ความพร้อม หรือความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน หรือผลก าไรที่ได้รับจากการด าเนินงานมีการผลิตสินค้า และบริการ เป็นต้น 
แนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ แยกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การประเมินประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
โดยการพิจารณาจากความสามารถขององค์การในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยเครื่องมือที่มี
ชีวิต และไม่มีชีวิต และ 2) การประเมินประสิทธิผลเชิงระบบ ได้เพ่ิมตัวแปรในการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ใน
การผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตที่ได้รับอันเป็นการพิจารณาปัจจัยน าเข้า และกระบวนการผลิต 
 
สรุป 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการที่มีประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
และการพิจารณาผลของการท างานที่ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นตัวการ หรือเป็นเครื่องตัดสินใจขั้น
สุดท้ายส าหรับการเปรียบเทียบ ระหว่างวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของโครงการ ที่มีความสัมพันธ์กับผลงาน ผลที่
เกิดขึ้นของงานนั้นจะต้องตอบสนอง หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์ การ เป็นการประเมินผลที่ได้รับของ
แผนงาน การบริการ ลักษณะกิจการในการลดปัญหา และปรับปรุงสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจให้ดีขึ้น การพิจารณา
ทางเลือกโดยการใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในรูปของหน่วยของผลผลิต หรือบริการ
ว่ามีการใช้ทรัพยากรปัจจัยน าเข้ามามากน้อยเพียงใด และผลที่เกิดข้ึนสอดคล้องกับเป้าหมายอย่างไร 

 อย่างไรก็ตาม การจัดการที่มีประสิทธิผล ยังหมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่  
ได้ก าหนดไว้  โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  รักษาไว้ซึ่งทั้งทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์  และไม่สร้าง
ความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงาน  ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งในการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหา หรือข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้น  และองค์การส่วน รวมสามารถปรับตัว 
และพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ 
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ข้อเสนอแนะ  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษัทรับเหมาช่วงงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือใน
ประเทศไทย โดยบริษัทรับเหมาช่วงสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างาน และเกิดประสิทธิผลตามที่ได้ก าหนดไว้ และยังใช้เป็นแนวทางส าหรับบริษัทรับเหมาช่วงรายใหม่ที่มีความ
สนใจจะเข้ามาศึกษาวิธีการจัดการงานสร้างสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือก่อนเข้ามาร่วมท างาน และใน
อนาคตผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน ส าหรับ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีการเปิดสอนในภาควิชาโยธา ก่อสร้าง ไฟฟ้าสื่อสาร การจัดการงาน
โครงการ และการจัดการงานก่อสร้างต่อไป 
 
กติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณา
ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้เขียนบทความ
ตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุ่มเทของท่านอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ ที่นี้  
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฎิบัติ จนท าให้บทความนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่งผู้เขียนบทความหวังว่าบทความฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี และขอ
มอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นั้น ผู้เขียนบทความขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป 
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ตัวอย่างภาพประกอบ 
 สถานีฐาน (Base Station) ของระบบโทรศัพท์มือถือที่ท าหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณนั้น จะประกอบไปด้วย 
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ สายอากาศ สายเคเบิลน าสัญญาณ และตัวโครงสร้างเสาสัญญาณที่ใช้รองรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ดังที่กล่าวมา โดยตัวโครงสร้างเสาสัญญาณจะมีลักษณะเป็นแบบ หอคอย โครงสร้างคอนกรีต และ
โครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีชื่อเรียกกันท่ัวไปว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ดังภาพประกอบ 1) 
 

 
 

ภาพประกอบ 1) สถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือแบบโครงสร้างเหล็ก 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP  
ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Influential Marketing Mix factors which effect purchasing behavior  
of OTOP products produced by group cotton fabric hand woven  

Tambon Nong Luang, Muang district Tak Province. 

 
น้ าฝน  คงสกุล1  ยุพรัตน์  จันทรแ์ก้ว2  กนกวรรณ  ลีจ้อย3 และนิรัชฎา  อุปนัน4 

Namphon  kongsakool1 Yuparat  Chunkeaw2 Kanokwan Reejoy3 and Niratchada Oupanan4 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอ
มือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า/เคยซื้อสินค้า    OTOP  ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ  
ต าบลบ้านหนองหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวนทั้งสิ้น 325 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ร้อยละ ( percentage ) และค่าเฉลี่ย ( mean ) จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 325 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่  10,001 
- 20,000 บาท  

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนพบว่า  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่ประเภทของสินค้า  OTOP  ที่เลือกซ้ือเป็นเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป  วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในการซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  บุคคลที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นตนเอง  ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่
เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์  ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเม่ือเห็นสินค้า     
                                                             
1 น้ าฝน  คงสกุล อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก email:namphon_ko@hotmail.com 
2 ยุพรัตน์  จันทร์แกว้ อาจารย์ประจ าสาขาการบัญช ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
3-4 นักศึกษาสาขาการบัญช ีระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ  ต าบล
หนองหลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย  
 
ค าส าคัญ : สินค้า OTOP , ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
Abstract 
 This research aims to 1) study the buying behavior OTOP products produced by hand-
woven cotton group. Tambon Nong Luang, Muang District Tak province. 2) study of factors 
affecting the marketing mix to shop OTOP products produced by hadn-woven cotton group. 
Tambon Nong Luang, Muang District Tak province. 

Samples used in research, the consumer who purchases the products/ item purchased. 
OTOP products produced by hand-woven cotton group. Tambon Nong Luang, Muang District Tak 
province. A total of 325 samples collected the data by using a query. Statistical analysis using a 
percentage (percentage) and the average (mean) 

From a sample of the total number of 325 people, studies found that a sample of mostly 
females aged between 21-30 years old, holds a Bachelor’s degree. The profession is mostly State-
owned enterprises. Average income per month, mostly at 10,001 – 20,000 bath. 

OTOP shopping behavior classified by gender, age, education level, occupation, and found 
that the average monthly income of OTOP shopping habits, most types of items selected OTOP 
buy ready-made clothing.The most important objective in the OTOP product purchased in large 
part to a souvenir/gift shop. The most influential person in the OTOP sopping mostly ourseleves. 
OTOP shop moments, mainly on Saturdays and Sundays. OTOP shop features most of the product 
immediately upon purchase. 

Marketing mix, a factor that affects the OTOP shopping products produced by hand-woven 
cotton group. Tambon Nong Luang, Muang District Tak province. Overall, there is important on 
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many levels. The following is the product factor. Promote marketing factor. Factor prices and 
distribution. 

 
Keywords : OTOP products , Marketing Mix  
 
บทน า 

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐบาลไทย มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้น า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาสินค้า เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยการด ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น  รวมถึงการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ เพ่ือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ  มี จุ ด เด่ น  จุ ดขายที่ รู้ จั กกั นแพร่ หล า ย ไปทั่ วป ระ เทศและทั่ ว โ ลก  (สารานุ ก รม เส รี , ที่ ม า  
https://th.wikipedia.org/wiki/ วันที่สืบค้น  25 มิถุนายน 2559)  

ผ้าทอในประเทศไทยเป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านอย่างหนึ่งที่มีความสวยงาม  มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติที่แฝงอยู่ในผืนผ้า แสดงถึงความอุตสาหะ ขยัน อดทน ฝีมืออันประณีตของผู้ทอและยังแสดงถึงศิลปะภูมิ
ปัญญาของชุมชน (สิริวรรณ วงษ์ทัต,ที่มา www.sakulthai.com วันที่สืบค้น  17  กรกฎาคม 2559) เพราะการทอ
ผ้าเป็นงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ต าบลหนองหลวง จังหวัดตากเป็นหนึ่งในต าบลของจังหวัดตากที่มีการทอผ้า ได้แก่
ผ้าฝ้ายทอมือ โดยทางหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ทอผ้าและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกแบบและช่วยกันตัดเย็บผ้าฝ้ายทอมือ
โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่เสื้อผ้าส าเร็จรูป เสื้อสูทบุรุษ เสื้อสตรีและเสื้อคลุมสตรี ล้วนแต่ใช้ความรู้
จากภูมิปัญญาที่เป็นมรดกถ่ายทอดกันต่อๆมาจากครอบครัว 

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสินค้าสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงด้านผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งมี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูป เสื้อสูทสุภาพบุรุษ เสื้อสตรี และเสื้อคลุม
สตรี เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเที่ยว จึงควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น 
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         ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า 
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบล
หนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการและเป็นแนวทางในการวางแผน
การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ตลอดจน
เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอ
มือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ 
ต าบลหนองหลวงอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาก เป็นดินที่อยู่ของชาวมอญเข้ามาในสมัยพระเจ้าตากสิน

มหาราช อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านท าเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้รับการถ่ายทอดการท า
เครื่องปั้นดินเผาเพราะไปประกอบอาชีพอ่ืน  พ้ืนที่ต าบลหนองหลวงอยู่ติดต่อกับแม่น้ าปิง มีถนนเลียบริมน้ า ศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสิน อันเป็นที่เคราพบูชาก็อยู่ที่ต าบลนี้  อาชีพหลัก ท านา ท าสวน และท าไร่ และอาชีพเสริม ท า
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทางการเกษตร  การเดินทางจากตัวเมือง ขึ้นไปทางเหนือ 2 กิโลเมตร ไปทางถนนตากสิน 
เลียบริมน้ าปิง หรือ ถนนมหาดไทยบ ารุงซึ่งเป็นถนนหลักอักสายหนึ่ง คู่กับถนนตากสิน   เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี 
พ.ศ.2543 ตัดเย็บเสื้อ-กระโปรงขายมานานแล้ว แต่พ่ึงมาเข้ากับพัฒนาชุมชนเมื่อต้นปี พ.ศ.2547 ประธานกลุ่ม
เป็นผู้จัดท าผ้าทอมือ และออกแบบในการตัดเย็บ รวมถึงสร้างแบบ ช่วยตัดเวลางานเยอะ มีคนตัด 1 คน คนเย็บ 6-
7 คน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ เป็นญาติกัน เวลามีงานขายก็สลับกันมาขายของ 

แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
โครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tambon One Product – OTOP) เป็นนโยบายของรัฐบาล

ในการด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  สร้างชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จัดการน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และ
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บริการที่มีคุณภาพในการด าเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วมโดยการพ่ึงพาตนเอง เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านหรือต าบล แนวคิดนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) 
และตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นนี้ เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ 
เป็นแนวคิดที่จะต้องให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์ (หลัก) 1 ประเภท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเป็นทรัพยากร
ท้องถิ่นนั้นๆ ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานไปสู่เมืองใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
(กิตติ ลิ่มสกุล, 2544, หน้า 1) ดังนั้น “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จึงเป็นแนวทางการส่งเสริม และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง การผลิต ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาชนบท และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี
ขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  มีจุดเด่นจุดขาย และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้รู้จักแพร่หลายไปท่ัวประเทศ และท่ัวโลก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ 

การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and 
Kanuk, 1994) คอลแลต และแบลคเวลล์ (Kollat and Blackwell, 1968) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ว่า การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ  รวมไปถึงกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีอยู่ก่อนและมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่าน
เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนอง (Buyer’s 
response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision)เป็นโมเดลที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีจุดเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus)ที่ท าให้เกิดความต้องการ เมื่อ
สิ่งกระตุ้นนั้นผ่านเข้ามาในความนึกคิดของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s Black Box) ท า
ให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’sResponse) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’sPurchase 
Decision) โดยการซื้อหรือไม่ซื้อ(การบริหารการตลาดยุคใหม่,ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2539, หน้า 110 – 112) 
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 จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่การมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S – R Theory ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

สิ่งกระตุ้น            กล่องด า                    การตอบสนอง 

      

 
ภาพที่ 1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างน้อย หรือ S – R Theory 

 
 ทฤษฎีของ S – R Theory กล่าวว่า ในการตัดสินใจของผู้บริโภคส าหรับการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
จะต้องเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆซึ่งสิ่งกระตุ้นทางการตลาด
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขายสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด  
กรอบความคิด 4P (ฟิลิปคอตเลอร์,2542,หน้า 179) 

 แนวคิดของฟิลิปคอตเลอร์ ในงานเขียนเรื่อง กรอบ 4P ประกอบด้วย Product (ผลิตภัณฑ์), Price 
(ราคา), Place (การจัดจ าหน่าย), Promotion (การส่งเสริมการตลาด) ได้กล่าวไว้ว่า กรอบความคิด 4P เป็นการ
ใช้มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผู้ขาย ไม่ใช่มุมมองเกี่ยวกับตลาดของผู้ซื้อ หากต้องการมองโดยใช้มุมมอ งเกี่ยวกับ
ตลาดของผู้ซื้อ ต้องมองโดยผ่านหลัก 4C ได้แก่ ด้านลูกค้า (Customer), ต้นทุน (Cost), ความสะดวกสบาย 
(Convenience) และการติดต่อสื่อสาร (Communication) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โขมพัฒน์ สงเกื้อ (2545) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคน ้ามันปาล์มบรรจุขวดในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับจ านวนซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการ
ซื้อ ขนาดของการบรรจุขวด สถานที่ที่สะดวกในการซื้อ ส่วนด้าน ราคามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
ความถี่ในการซื้อ ด้านช่องการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการซื้อ ประเภทของสื่อที่ได้รับการ

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด

และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ 

กล่องด าหรือความรู้สึก

นึกคิดของผู้บริโภค 

การตอบสนอง          

ของผู้บริโภค 
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ส่งเสริมการตลาด และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการซื้อ จ านวนซื้อต่อครั้ง เวลา
ที่สะดวกในการซื้อ ประเภทของสื่อท่ีได้รับการส่งเสริมการตลาด บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

วรนุช อภิรักษ์เดชาชัย (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส าอางสมุนไพร
ประเภทท าความสะอาด ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท าความสะอาดร่างกายจากสมุนไพรมีแนวโน้ม
ที่ดีมาก เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความนิยมและมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่มาก  ส่งผลให้ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท าความสะอาดร่างกายจากสมุนไพรมีมูลค่าสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่
ก าหนดอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท าความสะอาดร่างกายจากสมุนไพร  ที่ศึกษาครั้งนี้พบว่า ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ รายได้ของผู้บริโภค และรสนิยมของผู้บริโภค มีผลต่อปริมาณความต้องการซื้อสินค้า ในเรื่องของการให้
ความส าคัญทางปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท าความสะอาดร่างกายจากสมุนไพร 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในเรื่องของคุณภาพและการที่
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้/ระคายเคืองต่อผิว การมีส่วนผสม/วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว และมีสรรพคุณตามที่
ระบุไว้ในฉลาก ปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ในเรื่องระดับราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 

พิษณุ แก้วนัยจิตร (2548) ไดท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่ม ผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก โดยการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาการด าเนินและ สภาพปัญหาทางการตลาด และเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า การ
ด าเนินงานของกลุ่มฯมีการพัฒนามาเป็นล าดับ  โดยเกิดจากบรรพบุรุษถ่ายทอดความรู้ให้และเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์แต่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุน จากภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน สภาพปัญหาทางด้านการตลาดที่
สาคัญ คือ ปัญหาการบรรจุภัณฑ์ที่ยัง ไม่มีความหลากหลาย ปัญหาผลก าไรจากการจ าหน่ายมีมูลค่าค่อนข้างน้อย 
ปัญหาการตลาดที่ผู้ซื้อไม ่แน่นอน ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ผู้บริโภคที่ซื้อ/เคยซื้อสินค้า  OTOP  ที่
ผลิตโดย  กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  จ านวน 325 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบไปด้วย  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ  
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  
OTOP  ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ  ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยจ าแนกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ (Cronbach, 1990 : 204)  ผลการทดสอบเครื่องมือของ

แบบสอบถามในส่วนที่วัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.751 
     2. สถิติบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล (Descriptive Statistics) 

   การอธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยน าเสนอในรูปตาราง (Table) ร้อยละ  
   (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.07 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 36.92 มีอายุระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.92 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 60.62 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.08 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
10,001 - 20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 42.15  
2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า  OTOP  ของผู้ตอบแบบสอบถาม    

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  จ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่ประเภทของสินค้า  OTOP  ที่
เลือกซื้อเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป  เป็นเพศชายจ านวน ร้อยละ  55.83  เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  38.54  วัตถุประสงค์



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

79 

 

ส าคัญที่สุดในการซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  เป็นเพศชาย  ร้อยละ  47.50  เป็น
เพศหญิงร้อยละ  52.20  บุคคลที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นตนเอง    เป็นเพศ
ชายร้อยละ  59.17  เป็นเพศหญิงร้อยละ  50.24  ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวัน
อาทิตย์  เป็นเพศชาย ร้อยละ  80.83  เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  75.12  ลักษณะการเลือกซ้ือสินค้า  OTOP  
ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเม่ือเห็นสินค้าเป็นเพศชาย ร้อยละ  84.17  เป็นเพศหญิง ร้อยละ  74.63   
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  จ าแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่ประเภทของสินค้า  OTOP  ที่
เลือกซื้อเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส่วนใหญ่ มีอายุ  21-30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  75.83  วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในการ
ซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่ต้องการอุดหนุนสินค้า ส่วนใหญ่มีอายุ  21-30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  30.83  บุคคลที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็น ตนเอง  ส่วนใหญ่มีอายุ  21-30  ปี คิดเป็นร้อยละ  
57.50  ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์  ส่วนใหญ่มีอายุ  21-30  ปี คิดเป็น
ร้อยละ  75.00  ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าทันทีเมื่อเห็นสินค้า  ส่วนใหญ่มีอายุ  21-
30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  81.67   
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ประเภทของสินค้า  
OTOP  ที่เลือกซื้อเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  46.19  วัตถุประสงค์
ส าคัญที่สุดในการซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ  35.02  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นตนเอง ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  41.11   ช่วงเวลาเลือกซ้ือสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวัน
อาทิตย์  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  72.59 ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วน
ใหญ่ซื้อทันทีเมือเห็นสินค้า  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  79.70   
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  จ าแนกตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ประเภทของสินค้า  OTOP                  
ที่เลือกซื้อเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 52.76 วัตถุประสงค์
ส าคัญที่สุดในการซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  40.16  บุคคลที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็นตนเอง  
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  63.78  ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า  OTOP ส่วนใหญ่
เป็น  วันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 61.42 คน ลักษณะการ
เลือกซ้ือสินค้า  OTOP ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 52.76   
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พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่ประเภทของสินค้า  
OTOP ที่เลือกซื้อเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
61.31 วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุด  ในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  10,000  บาทหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ  51.81  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า  
OTOP  ส่วนใหญ่เป็นตนเอง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.93  
ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 72.26  ลักษณะการเลือกซ้ือสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า ส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.50 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบล
หนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบล  
หนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีค่ามากเป็นอันดับแรกโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความส าคัญ
รองลงมา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อมาเป็นปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และปัจจัย
ที่มีความส าคัญล าดับสุดท้ายคือ  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 เพศของผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ไม่
แตกต่างกัน โดยประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดใน
การซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า  
OTOP ส่วนใหญ่เป็นตนเอง ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์และ  ลักษณะการ
เลือกซ้ือสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลิณี ฤาชุตกุล (2550) ที่ท า
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา มีผลการทดสอบสมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน 

อายุของผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่าอายุของผู้บริโภคที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่
ต่างกัน โดยพบว่าส่วนใหญ่อายุของผู้บริโภคที่มีผลต่อปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า OTOP มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30  
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ปี  โดยประเภทของสินค้า OTOP  ที่เลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในการซื้อสินค้า  
OTOP ส่วนใหญ่ต้องการอุดหนุนสินค้า บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  ส่วนใหญ่เป็น
ตนเอง ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า  OTOP  
ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าทันทีเมื่อเห็นสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ มาลิณี  ฤาชุตกุล (2550) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมของโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาของผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ที่ต่างกัน โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยประเภทของสินค้า  
OTOP  ที่เลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป  วัตถุประสงค์ส าคัญท่ีสุดในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เพื่อเป็น
ของฝาก/ของที่ระลึก บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นตนเอง ช่วงเวลาเลือก
ซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP  ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเมือ
เห็นสินค้า ซึ่งงสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ แสงทอง (2550) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาชีพของผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ต่างกัน 
โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซ้ือส่วน
ใหญ่เป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในการซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เพ่ือเป็นของฝาก/ของที่ระลึก  
บุคคลที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นตนเอง  ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP  ส่วน
ใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ลักษณะการเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า  ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ  ปิยะวรรณ  แสงทอง  (2550)  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการการศึกษา          
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ต่างกัน โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดย
ประเภทของสินค้า OTOP ที่เลือกซื้อเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกซื้อสินค้า OTOP  
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ส่วนใหญ่เป็นตนเอง ช่วงเวลาเลือกซื้อสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ลักษณะการเลือกซื้อ
สินค้า OTOP ส่วนใหญ่ซื้อทันทีเมื่อเห็นสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ แสงทอง (2550) ที่
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารโครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 

การวิจัยในครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะ ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เท่านั้น ในโอกาสต่อไปควรศึกษาพฤตกรรมการเลือกซื้อสินค้า  OTOP ที่ผลิตผ้าฝ้ายทอ
มือของประชาชนในจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศไทย  เพ่ือประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ขยายตลาดสู่
ภูมิภาคของประเทศแก่ผู้กระกอบการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕59 
ประเภทโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิด เด็กได้ท า ทุนส าหรับอาจารย์นักวิจัย
ใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีเขตพ้ืนที่ตาก  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ซื้อและเคยซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มผ้าฝ้ายทอ
มือ ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง  จังหวัดตากท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ 

ประโยชน์ที่พึงได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบให้ทุกท่านที่มีส่วนส าคัญต่อความส า เร็จของ
การศึกษาครั้งนี ้ 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุม่ขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 
บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

The Development Marketing Mix’s Strategy of The Ka Nhom Tian Kaew 
Mae Poonsri Baan Ka Nhom Jeen Tambon Khok Phra  

Amphoe Kantharawichai Mahasarakham Province. 
 

กฤษณา กล้าหาญ1 ผกามาศ ดอนบรรเทา1 ดร.กิตติชัย เจริญชัย2 และ ผศ.ลักขณา ศิริจ าปา2 

Kritsana Klahan1 Pakamas Donbantao1 Dr.Kittichai Jaroenchai2 and Asst.Prof.Lakkhana Sirichampa2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 2) 
เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี และ 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พลูศรีบ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  (Method Research Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม พบว่า 1) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พลูศรีมีบรรจุ
หีบห่อเป็นรูปแบบของชะลอม แล้วยังใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุขายให้กับลูกค้าที่ซื้อในจ านวนน้อย และทางกลุ่ม 
OTOP ยังไม่มีรูปแบบของการบรรจุหีบห่อที่หลากหลาย 2) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียน

แก้วแม่พลูศรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08, S.D = 0.54) และ 3) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พลูศรี คือ ด้านบรรจุหีบห่อ ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
ป้องกันสินค้าเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
 
                                                             
1 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
This research aims to 1) situation analysis of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri 2) study 

to marketing mix’s strategy of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri and 3) development 
marketing mix’s strategy of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri Baan Ka Nhom Jeen Tambon 
Khok Phra Amphoe Kantharawichai Mahasarakham Province by using mixed method research 
Design. The instrument used for collecting data was structured interview and questionnaire. The 
results were found as follows: 1) There is a form of packaging basket and Plastic bags 2) Marketing 

Mix’s of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri was at a high level (�̅� = 4.08, S.D = 0.54) and 3) 
development marketing mix’s strategy of The Ka Nhom Tian Kaew Mae Poonsri was packaging : 
There should be developed to protect the product packaging to avoid damage. 

 
Keywords : Marketing Mix’s Strategy 
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้านฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัน
จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั้งยืน (ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม:ระบบออนไลน์.วันที่ 13 มีนาคม 
2559) 

พัฒนาการจังหวัดมหาสารคามมีการส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP เป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญเพ่ือสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการลงทะเบียนผู้ผลิตสินค้า OTOP ในปี 2557-2558 จังหวัด
มหาสารคาม มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 842 กลุ่มราย ซึ่งที่ผ่านมาสินค้า OTOP บางผลิตภัณฑ์ประสบปัญหาไม่สามารถ
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แข่งขันในตลาดได้ อาทิ ผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเข้ามาใช้ ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คุณภาพสินค้าไม่คงที่ เป็นต้น จึงท าให้ไม่สามารถขยายตลาดได้ 

ปัญหาเหล่านี้มีหลายหน่วยงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  ท าให้สินค้าOTOP จังหวัด
มหาสารคาม มีขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและมีโอกาสสู่ตลาดอาเซียนมากขึ้น เห็นได้จากยอดการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าปีงบประมาณ 2558 มียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 826 ล้านบาท ทะลุเป้าที่วางไว้กว่า 
31 ล้านบาท สินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านแพงมีออร์เดอร์ต่างประเทศสั่งเข้ามาตลอดปี  
รองลงมาคือ ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก เป็นต้น และยังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมาโดยตลอด เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพทีได้มาตรฐานทุกด้าน (ประชาชาติธุรกิจ เศรษฐกิจภูมิภาค:ระบบออนไลน์.
วันที่ 17 มีนาคม 2559)  

ทั้งนี้กลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี เป็นสินค้า OTOP ประเภทอาหาร เริ่มกิจการมาจากการท ากินกันใน
ครอบครัว ท าบุญและฝากเพ่ือน ญาติ พ่ีน้อง ต่อมามีคนติดใจในรสชาติ จึงได้สั่งท าส่วนที่เหลือจากที่สั่งก็น าไปขาย
ที่ตลาด จนได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนจึงได้มีการว่าจ้างแรงงาน และลงทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนมีแนวคิด
ในการท าให้เป็นสินค้าฝากประจ าอ าเภอ และจังหวัดโดยได้สั่งท าชะลอมไว้บรรจุขนมเทียนแก้วให้ดูดีขึ้น  จน
ปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบันขนมเทียนแก้วเป็นสินค้า OTOP ระดับ5ดาว รูปแบบสินค้ามี
ลักษณะเป็นขนมเทียนแก้วไส้เค็มแป้งใสมองเห็นไส้ขนมมีขนาดพอดีค าห่อด้วยใบตองบรรจุในชะลอมสวยงาม 
เหมาะส าหรับเป็นของฝาก แต่ทางกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี ที่ประสบปัญหาในเรื่องการท าการตลาดเพ่ือที่จะ
สามารถขยายตลาด เพ่ิมยอดขาย และสร้างก าไรให้มากขึ้น จากสถานการณ์การแข่งขันที่รุ่นแรง (บทสัมภาษณ์             
คุณแม ่พูลศรี  รอบวงจันทร์ ประธานกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559)  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ท าให้กลุ่มวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือขยายตลาด เพ่ิมยอดขาย
ให้กับกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี ให้มีก าไรมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
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2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

3. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ลูกค้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
และการรับรู้สื่อ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่
พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดจากนักวิชาการหลายท่าน ดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าดังกล่าว 

ดังต่อไปนี้ 
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารี วนิช (2551: หน้า 50) ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ส่วนประสม 

ทางการตลาด หมายถึง การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เราต้องค านึงถึงสิ่ งที่จะสามารถตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าได้  ซึ่ งประกอบด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่ เหมาะสม  
จัดจ าหน่ายในสถานที่และวิธีการที่ลูกค้าจะเกิดความสะดวกสบาย และสิ่งที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ อยากใช้ และ
ท าการซื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: หน้า 52) ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์การ
บริหารการตลาดที่ได้รับความนิยมมาหลายทศวรรษ เป็นแนวคิด หลักที่ใช้ในการพิจารณา องค์ประกอบที่ส าคัญ 
ในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจ ต้องมีสิ่งที่น าเสนอต่อลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ ท าการ
ตั้งราคาที่เหมาะสม หาวิธีการน าส่งถึงลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
หาวิธีการสื่อสารเพ่ือที่จะแจ้งข่าวสารและ กระตุ้นให้เกิดการซื้อด้วยการท า การส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะรออยู่ตรง
นี้ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดส าคัญที่เป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งรวมเรียกว่า ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix’s)  
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จรรยาพร บุญเหลือ และสุวิทย์  เปียผ่อง (2541:  หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่ า กลยุทธ์ส่วนประสม 
ทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่นักการตลาดควบคุมได้ ซึ่งบริษัทได้ร่วมกันในการท าให้สินค้าขายได้
และสร้างความพึงพอใจให้กับตลาดเป้าหมาย  
 มลิจันทร์ ทองค า (2558: หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ร่วมกันเพ่ือการตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร  

สรุปได้ว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ร่วมกัน 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับการตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดนั้น
มีความสลับซับซ้อนและมีความส าคัญเฉพาะตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่น เราจะต้องค านึงถึงสิ่งที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ โดยเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญที่เป็นที่รู้จักกันดี คือส่วนประสมการตลาดที่เรียกว่า 
Marketing Mix’s 

2. ความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  
การจะใช้เครื่องมือใดและให้ความส าคัญกับเครื่องมือการตลาดรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ

สถานการณ์ ทั้งศักยภาพของธุรกิจ สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน ลูกค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่ต้อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่สามมารถท าการวางแผนเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถใช้ได้ตลอดกาล หรือน าแผนการตลาด
ของผู้อ่ืนที่ประสบความส าเร็จมาใช้ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันความส าเร็จแต่อย่างใด  (ฉัตยาพร เสมอใจ และ
ฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551: หน้า 62) ธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจ และแนวทางในการพิจารณาวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการบริการตลาดไม่ได้ อยู่ที่การพิจารณาเลือกวิธีหรือแนวทางที่ดีที่สุด ขึ้นควรเลือกวิธีที่เหมาะสม
ที่สุด ในที่นี้หมายถึง เหมาะสมกับลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้า และเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และความสามารถของธุรกิจในการจัดท าและน าเสนอ (ฉัตยาพร เสมอใจ2547: หน้า 56) 

การด าเนินธุรกิจจะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา วิเคราะห์ ถึงความต้องการของตลาด (ลูกค้า) เพ่ือที่นักการ
ตลาดจะได้จัดเสนอสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ส่วนประสมทางการตลาดจึ งเป็นตัวแรกที่มี
ความส าคัญ และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกิจการ (จรรยาพร บุญเหลือ และสุวิทย์ 
เปียผ่อง, 2541: หน้า 1)  

มลิจันทร์ ทองค า (2553: หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า หน้าที่ส าคัญของนักการตลาด คือ การท าความเข้าใจถึง
ความต้องการของผู้บริ โภค หน้าที่ อีกอย่างหนึ่งคือต้องตอบสนองของความต้องการของผู้บริโภคให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการคิดและพัฒนาสิ่งที่สามารถตอบสนองสร้างความพ่ึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งสิ่งที่
พัฒนาขึ้นมานั้นคือส่วนประสมทางการตลาด 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นการด าเนินธุรกิจจะต้องเริ่มต้นด้วย
การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาด(ลูกค้า) การใช้เครื่องมือใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์
ทั้งศักยภาพของธุรกิจสิ่งแวดล้อม การแข่งขัน ลูกค้าฯลฯ ต้องมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา ซึ่งสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั้นคือ
ส่วนประสมทางการตลาด  

3. องค์ประกอบของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), การจัดจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), 
การบรรจุหีบห่อ (Packaging), บุคลากร (People) และกระบวนการ (Process) (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ 
วารีวนิช, 2551: หน้า 61) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบด้วย
การศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน 
ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผู้ให้ข้อมูล คือ สมาชิกกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี จ านวน 20 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยรูปแบบการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็น การก าหนดประเด็นโครงสร้างข้อค าถามที่มีค าถามแน่นอนตายตัว ผู้วิจัยได้ใช้ข้อ
ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณ์เฉพาะประเด็นที่ส าคัญๆ คือ สภาพการณ์ปัจจุบัน
เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 

การเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขั้นแรกจะเริ่ม
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารจากนั้นจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา 
(Category) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักและ
อธิบายเนื้อหา 

ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้าน
ขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาซื้อขนมเทียนแก้วของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี ที่ไม่ทราบจ านวน

ประชาชนที่แน่นอน ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยทฤษฎีของ W.G.cochran (1953) ได้จ านวน 385 คน 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ผู้วิจัยประยุกต์ข้ึนจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) โดยวิธีการหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence : IOC) เลือก
ค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพ่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคส์ (Cronbach’s Alpha) 
ของตัวแปรทุกตัวมีค่าเกิน 0.60 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได ้(Hair et al., 2006)  

การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยแล้ว ไปด าเนินการส ารวจข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาซื้อขนมเทียน
แก้วของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) น าเสนอใน
รูปของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 3 พัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้าน
ขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผู้ให้ข้อมูล คือ สมาชิกกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี จ านวน 20 คน และนักวิชาการ จ านวน 2 คน  
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางปลายเปิดในการ

สนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้พัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 
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การเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูล
ศรีโดยการสนทนากลุ่มของสมาชิกกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี และนักวิชาการ ประกอบด้วย การจัดระเบียบ
ข้อมูล การแสดงข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้องของผลวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. สรุปผลข้อค้นพบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน 

ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ มีต้นทุนในการผลิตสูงในแต่ละวัน จึงท าให้ทางกลุ่มขนมเทียนแก้ว
แม่พูลศรี ผลิตสินค้าได้ไม่มากตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการและไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ด้านราคา (Price) 
คือ มีการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) คือ ส่วนมากขายอยู่ที่หน้าร้าน 
ไม่มีตัวแทนจ าหน่าย ขายผ่านทางเฟสบุ๊ค เว็บไซด์ จัดส่งแค่พ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น 
และจะบวกค่าขนส่งเพิ่ม ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ  ส่วนมากจะมีการโฆษณาผ่านทางเฟสบุ๊ค 
เว็บไซด์ และมีป้ายโฆษณา OTOP บอกทางลูกค้ามายังศูนย์ OTOP เอง เพราะลูกค้าส่วนมากจะมีการบอกต่อปาก
ต่อปาก และแนะน าให้มาซื้อที่ศูนย์ OTOP ด้านการบรรจุหีบห่อ (Packaging) คือ ส่วนมากจะใส่ถุงพลาสติกขาย
แต่ถ้ามีลูกค้าสั่งใส่แบบกระเซ้าทาง OTOP ก็จะท าการบรรจุภัณฑ์นั่นให้แต่จะได้ในปริมาณที่น้อยลง  คือ ปกติ
กิโลกรัมละ 120 บาท ถ้าใส่กระเซาเล็ก จะได้ 4 ขีด ในราคา 60 บาท ถ้ากระเซ้าใหญ่จะได้ 8 ขีด ในราคา 120 
บาท ด้านบุคลากร (People) คือ  มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการ
ของลูกค้าและสมาชิกแต่ละคนมีภาระทางด้านหน้าที่ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ จึงท าให้ไม่สามารคผลิตขนมเทียน
แก้วได้ทันตามความต้องการของลูกค้า และด้านกระบวนการ (Process) คือ ทางกลุ่มจะไม่ค่อยจัดส่งต่างจังหวัด
ที่ไม่ใช้จังหวัดใกล้เคียง เพราะทางกลุ่มไม่มีตัวแทนขายจึงเน้นการขายหน้าร้านมากกว่า ส่วนมากจะมีลูกค้ามารับ
สินค้าเองไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อย เพราะถ้ามีการจัดส่งจะเพ่ิมราคาขนส่งซึ่งลูกค้าจะมองว่าราคาสูงเกินไปจึง
มารับสินค้าเองที่ศูนย์ OTOP 
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2. สรุปผลข้อค้นพบการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี บ้าน
ขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 77.40 มีอายุมากกว่า 31-35 ปีขึ้นไป 
จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 61.04 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 35.32  
มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 189 คนคิดเป็นร้อยละ 49.09 มีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อเพ่ือ
รับประทานเอง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 67.79  ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ ตัวลูกค้าเอง จ านวน 193 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.13มีการรับรู้สื่อแบบปากต่อปาก จ านวน  273 คน คิดเป็นร้อยละ 70.91และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.08, S.D=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านราคา (�̅�=4.34, S.D=0.64) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( =4.25, 
S.D=0.59) ด้านผลิตภัณฑ์ ( =4.20, S.D =0.69) ด้านส่งเสริมทางการตลาด (  =4.19, S.D=0.73) ด้าน
กระบวนการ ( =3.91, S.D=0.71) ด้านบุคลากร (  =3.84, S.D=0.54) ด้านการบรรจุหีบห่อ    ( =3.84, 
S.D=0.53) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ และการรับรู้สื่อ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนม
เทียนแก้วแม่พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วนลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี  บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

3. สรุปผลข้อค้นพบแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่
พูลศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 พบว่า กลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พลูศรีควรมีการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยเรียงด าดับดังนี้ 

1. ด้านการบรรจุหีบห่อ ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันสินค้าเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายก่อนถึงมือลูกค้า 
  2. ด้านบุคลากร ควรมีการพัฒนาในส่วนของการมีพนักงานต้อนรับในบางส่วนและมีการให้ความ
สนใจกับลูกค้าที่มาติดต่อซื้อสินค้า 

3. ด้านกระบวนการ ควรมีการพัฒนาการตกแต่งหน้าร้านที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมี
ความดึงดูดใจลูกค้าตั้งแต่เห็นหน้าร้านที่ตกแต่งได้อย่าสวยงามและมีบรรยากาศที่ดี 



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

93 

 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการพัฒนาในส่วนของการลดราคาของสินค้า เมื่อลูกค้ามาซื้อ
ในจ านวนมากเพ่ือกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้เพ่ือให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อในทันที 

5. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าใน
หลายๆ ด้านและท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในส่วนของตัวสินค้า เพ่ือที่จะดึงความสนใจของลูกค้าให้อยู่กับเราให้
นานที่สุด 

6. ด้านการจัดจ าหน่าย ควรมีการพัฒนาในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในจ านวน
มากเพ่ือที่จะท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในส่วนที่ร้านบริการ 

7. ด้านราคา ควรมีการพัฒนาในด้านของการตั้งราคาท่ีเหมาะสมและตั้งราคาให้อยู่ในส่วนที่ลูกค้า
สามารถสั่งซื้อได้และไม่ตั้งราคาสูงจนเกินไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พลูศรี บ้านขนมจีน ต าบลโคก
พระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D = 0.54) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย  ยุพิน อุ่นแก้ว (2552) ได้
ท าการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมครามในจังหวัดสกลนคร พบว่า ผลการวิจัย
พบว่าในภาพรวมผู้ผลิตผ้าฝ้ายย้อมครามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เนื่องจากกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคัญในการจะใช้เครื่องมือใดและให้
ความส าคัญกับเครื่องมือการตลาดรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งศักยภาพของธุรกิจ 
สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน ลูกค้า ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่สามมารถท าการ
วางแผนเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถใช้ได้ตลอดกาล หรือน าแผนการตลาดของผู้อื่นที่ประสบความส าเร็จมาใช้ก็ไม่ได้
เป็นการรับประกันความส าเร็จแต่อย่างใด (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551: หน้า 62) 

2. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พลูศรี บ้านขนมจีน 
ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  พบว่าสิ่งที่กลุ่มขนมเทียนแก้วแม่พูลศรีต้องพัฒนาเป็นอันดับ
แรกคือ ด้านการบรรจุหีบห่อ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิจัยของ มัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค  ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี พบว่า เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดเนื่องจากรสชาติของผลิตภัณฑ์มากที่สุด สอนคล้องกับทฤษฎีของสุมาลี 
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ทองรุ่งโรจน์ (2555: หน้า 29) ว่าด้วย บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และเป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้พร้อมทั้ง
ท าหน้าที่ป้องกันแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง และบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาส่วนใหญ่แล้วบรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่
รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกจ านวนมากกว่า 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เพ่ือการวางขายดิสเพลย์หรือจะเอาเป็นหน่วยในการ
จ าหน่าย  
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รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

The Teachers Development Model to Build Professional Learning Community in 
Secondary Schools Under the Office of the Secondary Educational Service Area 

Office,Area 42 
 

เชาวฤทธิ ์จงเกษกรณ1์ 
Chaowarit Jongkatkorn 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  เชิงวิชาชีพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 วิธีด าเนินการวิจัยมี     4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 12 คน จากโรงเรียนวังหินวิทยาคม ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ท าการทดลองในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินการสอน แบบประเมินตนเอง สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์
เนื้อหาผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่วัฒนธรรม   การ
เรียนรู้ การคิด แบบปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
พบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิม
สูงขึ้น และผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ   : รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้/ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ / โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
                                                             
1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Email:jchaowarits@yahoo.com  Tel:081-888-9147 
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Abstract 
Research Objective To study the teacher development model to create a professional 

learning community and the effectiveness of the teacher development model to create a 
professional learning community. Secondary school Under the jurisdiction of the Office of the 
Secondary Education Service Area 42, the research method was divided into 4 steps. The sample 
consisted of 10 teachers from the Faculty of Science, Mathematics and Mathematics from Wang 
Hin Wittayakom School. Acquired by a specific selection. The experiment was conducted in the 
academic year 2016 , the second semester. Teaching evaluation form Self assessment form The 
statistics used are the mean. Standard deviation, t-test and content analysis. The teacher 
development model was developed to create a professional learning community. Secondary 
school Under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education Region 42 is composed of 
four elements: culture, learning, thinking, good practice. And continuous professional 
development. The effectiveness of teacher development model to create a professional learning 
community. Secondary school Under the jurisdiction of the Office of the Secondary Education 
Region 42, the professional performance of the sample was higher than before the trial. Including 
the learning skills of the students increased. And the learning outcomes in the science and 
mathematics of the students after the experiment were higher than before the experiment at the 
.05 level of significance.  

 
Keywords : Teacher Development Patterns to Build Learning Communities / Learning   
Communities / Secondary Schools 
 
บทน า 

รัฐบาลในยุคปัจจุบันโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดนโยบายที่จะน าพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”
กล่าวคือประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้น
ภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่
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เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่อย่างไรก็ตามภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่กันตอนนี้ต้องเผชิญกับดักส าคัญ
ที่ไม่อาจน าพาประเทศพัฒนา  ไปมากกว่านี้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศ และน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ภายใต้ 3-5 ปีนี้ โดยยุทธศาสตร์
ส าคัญมุ่งเน้นในการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง จากภายใน” ขับเคลื่อน
ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” นอกเหนือจากแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ทับถมไว้มา
นาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการท าประมงแบบผิดกฎหมายที่ไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU) องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่
ได้รับผลกระทบ จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ า และวิกฤติภัยแล้ง และภารกิจ
ประการส าคัญของรัฐบาลคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ รวมทั้งรัฐบาลต้องการใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้าให้เกิดเป็น“ประเทศไทย 4.0”ให้ได้ จึง
เป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า 
และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วย
ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของ
แต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน อีกทั้งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น  การเปลี่ยนปัญหาและความท้าทายให้เป็นศักยภาพและโอกาสในการสร้างความมั่นคง 
มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นสังคม
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้เป็น Smart City การ
เปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ าตาล มันส าปะหลัง ให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional 
Foods) ดังนั้นการปฏิรูปการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาต้องท าไปพร้อมๆ กัน จึงจะเป็นการผนึกก าลังของทุก
ภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐ ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ของการ“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”มุ่งให้เกิดผลกับคนไทยและ
ประเทศอย่างจริงจัง  (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

ส่วนทางด้านการศึกษาประเทศไทยมีการจัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะให้ ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ปัญญา (Wisdom and Learning Society) โดยพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน น าสู่สังคม
แห่งปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างยั่งยืน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของระบบการศึกษาไทยถือเป็น
เครื่องมือส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั้งประเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย          
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ให้เจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนได้ การปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบแรกได้ก าหนดให้มีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งไม่ประสบความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว้  โดยประสบปัญหาในภาคการ
ปฏิบัติ เนื่องจาก “ครู” ขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ นอกจากนี้ยังไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งที่เป็นเอกสารหรือสื่อต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการด าเนินงาน จึงท าให้ต้อง
มีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยปรับระบบการศึกษาใหม่เกือบทั้งหมด (ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล และ ณัฐ
วุฒิ  สุวรรณทิพย์, 2552.) และในการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ก าหนดให้มีปรับเป็นหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 พยายามที่จะแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภาพครูเพ่ือให้ครูมี
สมรรถนะเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เนื่องจากครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญของการจัดการศึกษาและ     
มีส่วนในการพัฒนาสังคมครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถสื่อสาร 
ความคิด แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รักชาติ (วิจารณ์  พานิช
,2555.) การพัฒนาครู จึงเป็นทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทั้งสมรรถนะวิชาชีพ
ครูและพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน การสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคล  ที่มีคุณภาพต่อสังคมได้นั้น ครูผู้สอนจะต้อง
มีความพร้อมโดยการพัฒนาตนเองและทางวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากความร่วมมือในการท างานที่เป็น
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู (Darling – Hammond, 1999, Online)     
 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนในวิชาชีพครูที่มีความรู้ความสนใจ  ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน ท าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปประยุกต์และปรับ
ใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ชุมชนการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลงการท างานของครูจากวัฒนธรรม
แบบเดิมที่ท างานอย่างโดดเดี่ยวมาเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์ต่อสมรรถนะทางวิชาชีพ
ส าหรับครูและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อาศัยความ
ร่วมมือเป็นฐาน  ในการปรับตัวและสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน ชุมชนการเรียนรู้เป็นชุมชนที่ท าให้เกิดการปรับปรุง 
ทักษะ เจตคติ ความเข้าใจ และกระตุ้น การปฏิบัติงานของครูและกลุ่มครู โดยการพัฒนา  จากการฝึกอบรมอย่าง
เป็นระบบมาเป็นการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนในที่สุดกลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ในเชิง
วิชาชีพครู สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2545)                                     

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ของชาติ และความต้องการที่จะให้คน
ไทยเป็นคนไทยในระดับ 4.0 ได้นั้น การศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการที่ผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติให้
ประสบผลส าเร็จลงได้ จ าเป็นที่ต้องสร้างภาคีเครือข่าย สร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน สิ่งที่จะท าให้เกิดผลใน
ทางการปฏิบัติได้จริง โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้แนวทางหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้
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และท าให้เกิดองค์ความรู้และเกิด การแบ่งปันกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเกิดเป็นวัฒนธรรมการท างานอย่าง
มั่นคง เป็นทางน าไปสู่ การสร้างคนไทย 4.0 ได้ในที่สุด เพราะคนไทยเราต้องช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งคนใดคนหนึ่ง
ให้เป็นภาระของสังคมอีกต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42”
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จนเกิดเป็นพลัง องค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่เกิดมรรคเกิดผลกับ
ประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42      

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จากสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูและทักษะการ
เรียนของผู้เรียน 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1.ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียนวังหินวิทยาคม 
2.แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3.ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
4.รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู 
5.ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับครูมัธยมศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42”เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and Development : R & 
D) มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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กลุ่มตัวอย่างประชากร 
1.กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์และสอบถามความต้องการ ประกอบด้วยผู้บริหาร

สถานศึกษา 2  คน ครูระดับมัธยมศึกษา 6 คนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมทั้งนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  6  คน ได้มาจาการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

2.กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 6  คน รวมเป็น 12 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
 1.ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 2.ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ได้แก่ ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ11คนโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 2.เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาครู ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย โดยผ่าน
การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งมี 3 ฉบับ ได้แก่ 
  2.1 แบบประเมินสมรรถนะครู 4 สมรรถนะ จากกรอบแนวคิดของ McClelland และแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะ 
ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และสมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.2 แบบบันทึกพฤติกรรมการสอนของ ทวีป อภิสิทธิ์ (2553) 
  2.3 แบบประเมินทักษะของผู้เรียน 3 ทักษะ ได้น ามาจากทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู เพ่ือสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เกี่ยวกับความ
ต้องการของครู ผู้บริหารและผู้เรียนในด้านปัจจัยและวิธีการ รวมทั้งคุณลักษณะในการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ช่วงเดือน สิงหาคม 2559 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือวัดที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ และตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพครู จ านวน 5 คน  

ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คนภาคเรียนที่ 
22 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะเชิง
วิชาชีพครูแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42มีดังนี้ 

1) ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เกี่ยวกับความต้องการปัจจัยวิธีการใน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

2) ผลการตรวจสอบ ความเหมาะสมของรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ11คน โดยการสนทนากลุ่ม 
3) ผลการประเมินสนมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 4 สมรรถนะ ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา

ครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 

4) ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 ทักษะ ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 
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5) ผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อนและหลังการ
ทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42” ซึ่งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1.รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีวินัยแห่งการเรียนรู้ของเซ็งเก้ แนวคิดการสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมาร์ควาร์ท แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  เชิงวิชาชีพครูของครูสหลุยส์และบริคส์และคน
อ่ืนๆ แนวคิดสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษาของดาร์ลิ่ง-แฮมมอนด์ รวมทั้งการวิจัยของปองทิพย์ เทพอารีย์และ
ปริญญา มีสุข ผลการวิจัยพบว่า 
  1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วยวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การ
คิด แบบปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 แต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  เชิงวิชาชีพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีกิจกรรมและเทคนิควิธีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการบรรยาย การตั้งค าถาม การอภิปราบกลุ่มและรายบุคคล 
การทดสอบ การแสดงบทบาทสมมุติ และการลงมือปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง ซึ่งเน้นให้ครูทกคนในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
  1.3 รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มี 5 ขั้นตอน คือ1) ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วยประเมิน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูใน 4 สมรรถนะก่อนการเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ วิเคราะห์ความต้องการของ
ครู ปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มร่วมกัน 2)ขั้นวางแผน มีการวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ 3) ขั้น
ด าเนินการตามแผนการสอนที่ก าหนด  4) ขั้นประเมินผลและ 5) ขั้นสะท้อนผล 
 2.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
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  2.1 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยประเมินจากสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 4 
สมรรถนะ พบว่าการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีค่าคะแนนการพัฒนาตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 อยู่ในระดับมาก และการท างานเป็นทีม หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้าง
ชุมชน    แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มี
ค่าคะแนนการท างานเป็นทีมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ จากระดับมากเพ่ิมไปอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  2.2 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่าทักษะด้านการจัดการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สูงกว่าก่อนการ
ทดลองใช้จากระดับปานกลาง เพ่ิมไปอยู่ในระดับมากและทักษะชีวิตและอาชีพ หลังการทดลองใช้ รูปแบบการ
พัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ อยู่ในระดับมาก รวมทั้งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42” มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  ครูต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ โดยครูร่วมกันเรียนรู้ มีการเสริมพลังอ านาจ สร้างพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
พร้อมกับน าวัฒนธรรมของโรงเรียนมาบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยน
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ได้ เป็นส่วนที่จะช่วยในการวางรูปแบบพฤติกรรมและการรับรู้เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้การเรียนการสอน ท าให้เกิด
การเรียนรู่ในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์กร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในตัวผู้เรียน(มาร์ควาร์ท,2553) 
 2.การคิด นับว่าเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างระหว่างครูด้วยกัน การคิดจะ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่มครูที่มีทักษะทางการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบแก้ปัญหา(บรรจง อมรชีวิน,2554) ซึ่งสอคล้องกับ
งานวิ จัยของครูสหลุ ยส์ และบริค  (Kruse Louis & Bryk,1995)  ; มาร์ ควาร์ท (MarQuardt,1996) ;เซ็ ง เก้
(Senge,2000);ไรเอล และฟุลตัน (Riel &Fulton,2001); และ สิวรี  พิศุทธิ์สินธพ.(2553) กล่าวคือ การคิดขั้นสูง
เป็นความสามารถในการให้เหตุผลและวิเคราะห์   ข้อขัดแย้ง คิดทดสอบสมมุติฐาน คิดหาวิธีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ใช้ความ น่าจ าเป็นในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีการพูดคุยแก้ปัญหาโดยการสะท้อนความคิดเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอนให้ดีข้ึนกว่าเดิม และท าให้สัมฤทธิผลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  

3. แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ร่วมกันของครูในชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน าไปสู่
ผลลัพธ์ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นและตอบสนองเป้าหมาย  ของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ครูสหลุยส์และบริค (Kruse Louis&Bryk,1995) ; ดาร์ลิง-แฮม
มอนด์(Darling-Hammond,1996);และปริญญา มีสุข(2552)ที่มุ่งการแบ่งปันแนวปฏิบัติส่วนบุคคลในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างกับครูคนอ่ืนๆ และเน้นที่ผลลัพธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.การพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ในการที่ครูรักษาความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของตนเองไว้ เป็นทั้งเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบันไดอาชีพ (Career Path) 
ในการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใหม่ๆ ทางการศึกษาและด้านการจัดการเรียน
การสอน ทั้งนี้เพ่ือให้ก้าวหน้าทันกับความเปลี่ยนแปลง ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพอยู่เ สมอ(Teacher-
Learning-Communities,2013:Online) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ด า ร์ ลิ ง - แ ฮ ม ม อ น ด์  ( Darling-
Hammond,1996) ;ม า ร์ ค ว า ร์ ท ( MarQuardt,1996) ; เ ซ็ ง เ ก้ ( Senge,2000) ; ไ ร เ อ ล  แ ล ะ ฟุ ล ตั น  ( Riel 
&Fulton,2001) และปริญญา  มีสุข(2552) ในด้านการสะสมความรู้ การสร้างความสามารถของบุคคลให้มีความ
รอบรู้ และมีความตระหนักในสิ่งที่ตนรู้ รวมทั้งส่วนที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม มีผลเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนอีกด้วย 
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 2.การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  2.1 สมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 4 สมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลักได้แก่ การพัฒนาตนเอง 
การท างานเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจากชุมขนแห่งการเรียนรู้เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของบุคคลโดยอาศัยความ
ร่วมมือและการท างานเป็นทีมเป็นส าคัญ(Richard DuFour & Rebecca DuFour,2012) นอกจากนี้ยังเพ่ิม
สมรรถนะประจ าสายงาน 2 สมรรถนะ ได้แก่การจัด  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะประจ าสายงานเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ครูจะต้องสามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขา วิชาเฉพาะ สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง พัฒนาสื่อ
การเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลให้เกิดแก่ผู้เรียน 
และสามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบตามความเป็นจริงได้ (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 
2554) 
  2.2 ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 3 ทักษะได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ เนื่องจากทักษะ   ทั้ง 3 เป็นทักษะส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้เน้นความคิดระดับสูงและความร่วมมือซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ครูมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพเพ่ิมขึ้น และมีการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้  เชิงวิชาชีพเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการเรียนรู้
ทั้งในกลุ่มครูและท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นผลท าให้การยกระดับทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิจารณ์  พานิช,2555) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.การเรียนรู้เกิดจากการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและท าอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
ท างานเป็นทีม โรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.การวิจัยครั้งนี้จัดท าเพียงโรงเรียนเดียว ควรจัดท าให้กว้างขวางมากกว่านี้ทั้งโรงเรียนของเอกชนและ
รัฐบาล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกคน ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งสนับสนุนให้ทุน ในการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณ 
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นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ให้
ความร่วมมือ โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจนท าให้การวิจัยเล่มนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ขอยกย่องคุณงามความดีที่เกิดจากการท าวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่บิดา มารดา 
ตลอดจนขอมอบสักการะคุณครูอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

The Learners Development Activities of Secondary Small Size School in Tak 
under the Secondary Educational Service Area 38. 

 
       ชุลีพร  เหว่าโต1 

                                                                                                                           Chuleeporn Waoto 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ประชากรและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษา พบว่า  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านกิจกรรมแนะแนว รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ และด้านกิจกรรมนักเรียน ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ  คือ  มีการติดต่อกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรมศิษย์เก่า กลุ่มไลน์ศิษย์เก่า เป็นต้น 
และเชิญศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในแต่ละอาชีพมาแนะแนวรุ่นน้อง ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะ
ครู นักเรียน และผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน และควรรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ :  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนขนาดเล็ก 
                                                             
1 ครูโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 mywanghin@hotmail.com 
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Abstract 
The research purposes were 1) to study the condition and suggestion of the learners 

development activities of secondary small size school in Tak under the Secondary Educational 
Service Area 38.  The samples were 33 who were experts ,directors, and teachers.  The data 
were collected by questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by using 
Frequencies, percentage, Mean, Standard Deviation, and Content Analysis. 
 The research results were as follows;  
 1.  The learners development activities of secondary small size school in Tak under the 
Secondary Educational Service Area 38 were in the high level of Mean. The guidance aspect was 
the highest level of Mean, the lower Mean was the social and commonwealth aspect, and the 
students activities aspect. 
 2. The suggestions were; 

2.1 The school should set the alumni system. 
2.2 The school should support the parents participation.  
2.3 The students should be support in doing activities.   
2.4 The school should report the conclusion of school activities to all  

parts for analyzing , developing continuously. 
 
Keywords : The Learners Development Activities 
 

บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 
– 2559) ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ใช้แนวคิดท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8–10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของ 
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การพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2554 : 3) อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบกับกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
สังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี 
มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่ งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รัก
ความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักตนเอง รู้รักสิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหาก าหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จัก
นักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ให้ความเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่ง
ผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและ
การมีงานท า ส าหรับกิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัว
และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชนและท้องถิ่นตาม
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ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (ฆนัท ธาตุทอง. 2553. : 267) 
 จากความส าคัญดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม 
โดยมุ่งเน้นให้เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเองตามความสามารถความสนใจและความถนัด
อย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเองตามความสามารถความสนใจและความถนัดอย่างแท้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยเฉพาะในส่วนของครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สนองต่อสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน  และ
ความพร้อมของสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็พบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบปัญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ขาดบุคลากรเฉพาะด้านใน
การจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและไม่เพียงพอ ขาดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
การประเมินผลไม่สอดคล้องตามสภาพจริง ซึ่งปัญหาที่เกิดจากสภาพการบริหารและการด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้กล่าวมานี้ ส่งผลให้ การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38) ดังเช่นการศึกษาของ  
มิ่งขวัญ ดวงแข (2553 :ค) พบว่า ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ สถานที่ไม่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม ขาดแหล่งเรียนรู้ และครูได้รับการอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาความสามารถน้อยและไม่ต่อเนื่อง และ
ด้านประเมินผลและรายงาน 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะครูผู้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัง
หินกิตติวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้แก่ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและครูผู้
มีหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ใน 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และในที่อ่ืน ๆ ต่อไป  
 



 

Master02 

 
 
 

                                                                  NTC วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561 

112 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ด าเนินการ ดังนี้                                               
 การศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา  
2559 ประกอบด้วย โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม  จ านวน  1  คน และโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จ านวน 1 คน 
ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา  2559 ประกอบด้วย โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จ านวน 16  คน(ไม่รวมผู้
ศึกษา)  และโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น  33  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน 
ปีการศึกษา  2559 ประกอบด้วย โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม และโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน  7 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 
ผลการวิจัย 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 3.82) พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ กิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.89)  รองลงมา คือ 
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กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) และกิจกรรมนักเรียน อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.75) ตามล าดับ  หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านกิจกรรมแนะแนว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.27) รองลงมา การก าหนดกรอบกิจกรรมแนะแนวไว้อย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.18) และแผนงาน โครงการการจัดกิจกรรมแนะแนวก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (  =4.12) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การเชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จมา
แนะแนวและการก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.55)  

ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น อยู่
ในระดับมาก (  = 4.18) รองลงมา คือ การจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของลูกเสือ อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.15) การขออนุมัติการจัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษา และการวัดผลและประเมินผลการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก ( = 3.97) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาด   
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.39) 

ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.87)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม และการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก ( = 
4.03) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังจิตอาสา) และการ
นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( = 
3.97) การจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม) อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ตามล าดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับมาก(  = 3.70) 

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้แก่ 
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กิจกรรมแนะแนว คือ สถานศึกษาควรมีการติดต่อกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรมศิษย์เก่า กลุ่ม
ไลน์ศิษย์เก่า เป็นต้น และเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในแต่ละอาชีพมาแนะแนวรุ่นน้อง 

กิจกรรมนักเรียน คือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองใน
การด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน  

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ คือ สถานศึกษาควรรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอเมืองตาก สังกัดส านัก  
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น มี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องจัดให้มีในโรงเรียน เพ่ือให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อโครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ศักยภาพ ความสามารถ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สอน
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตน เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ท าให้เกิดความรู้ ความช านาญ เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ค่านิยมที่ดี
ในการด าเนินชีวิต เป็นการฝึกทักษะชีวิต ส่วนพัฒนาการของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรพัฒนารูปแบบและ
วิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้มากที่สุด เพ่ือตอบสนองต่อพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ฉัตรวลัย ทรงความเจริญ (2553 : ข-ค) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับมิ่งขวัญ ดวงแข 
(2553 : ค) ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2 ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 
3) กิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการกิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ และ 4) กิจกรรมนักเรียนด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ครูผู้สอนมีความเห็นว่า โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับ เสรี ใจเอ้ือ (2551 : ง-จ) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร  ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร มีการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านกิจกรรมแนะ
แนว ด้านกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และด้านความถนัดและความสนใจ อยู่ในระดับมาก   
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา แนวทางการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดรับกับนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวงจรคุณภาพในสถานศึกษา และแนวทางการส่งเสริ ม
งานแนะแนวในสถานศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.สุเนตร  ทองค าพงษ์ ประธานกรรมการที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา  และ อาจารย์  
ดร.ประจบ ขวัญมั่น ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาตรวจแก้ไขและ 
ให้ค าแนะน า จนการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาช่วยพิจารณาและ
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียน
รายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมและโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาศึกษา
ครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ส าเร็จลงได้   
ผู้ศึกษาหวังว่าการค้นคว้าอิสระนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เช่นเดียวกันนี้ต่อไป 
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น 

 
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ 

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 งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) เฉพาะทางท่ีมี
การศึกาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคความรู้ทั้งทางกว้าว และทางลึกอย่างทันสมัย โดยให้ข้อพิพากษ์
ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง   ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

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

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

 บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง   กรณีบทความที่เป็นภาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ใช้ภาที่เข้าใจง่าย  
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 

 วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน 
    หรือไม่ ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบ 
    การอธิบาย 
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 ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    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  

  
 

http://www.northern.ac.th/

